
Mactlnnja, Administrațiunea 
și Tipografla: 

3HAȘ0VU, plata mare, Tfirgulu 
Inului Mr. 30.

.Wworî Htf francați nu st prime scit. 
Manuscripte nu se rdrimiiu.

Birourile do micimi:
RrnQovu, piața mare, Târgulu 

Inului Nr. 30.

lacerate mai primeaoă în Vlana 
R. Mosse, ffaasenstein <fe Vogler (Otto 
Maas), H. Schalek, Alois Herndel, M. 
Dukes, A. Oppelik, J. Danneberg; în 
Budapesta: A. F. Qoldberger, Eck
stein Bernat: în Frankfurt : G. L. 

Daube ; în Hamburg: A. Steiner.
Prețuia inaerțiuniloru: oaeria 
gannond pe e colĂnă 6 or. și 
30 er. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifa și învoială.
Reclame pe pagina a IH-a o 

senă 10 cr. v. a. a6u 30borJ.

„Gazeta*  eae în fiă-oare 41

A ^7 T7 Z- ‘L’

Abonamente pentru Anstro-Ungaria. 
Pe un anu 12 fi., pe ș6se luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe ană.

Pentru România și străinătate:
Pe unii anii 40 franol,po șâae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecii 8 franol.

Se pronumâră la t6te oflciele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. ooleotori.

ADonamentnln pentru Brasovn: 
a adminiatraținno, piața mare, 
TSrgulii Inului Nr. 00 etagiulă 
I.: pe unii anii 10 fl., pe șâso 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dueulă in casă: Pe unii ană 
12 fl., pe 0 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună eaemplarii 5 or. v. a. 
său 15 bani. Atâtu abonamen
tele oătă și inserțiunile suntă 

a se plăti înainte.

Nr. 35. Brașovii, Luni-Marțl, 16 (28) Februarie 1893.

Brașovu, 15 Februarie v.
Cestiunea îmbunetățirei sorții 

clerului din România preocupă de 
multă timpu pe bărbații de stătu 
ai regatului română. La diverse 
ocasiunî amu vedutu tractându-se 
acestă cestiune în pressa de din
colo, ba la 1882 se votase din 
partea Senatului română și ună 
proiectă de lege cu privire la îm
bunătățirea sorții clerului, der pe 
lângă tdte astea, pănă în timpulă 
de față, clerulă României a re- 
masu totă în starea de mai ’nainte 
și pentru îmbunătățirea sorții lui 
nu s’a făcută nici unu pasă mai se- 
riosă.

Acum este la ordinea în
Camera română unu nou proiectă 
de lege, care tinde la o radicală 
schimbare și îmbunătățire a ra- 
porturiloră clerului mirenu. Prin 
acestă proiectă de lege, se reduce 
numărulu preoțiloru, se prescrie 
cualificațiunea, se regulăză agen
dele și se sistemiseză salarisarea 
loră. Numerulă parochieloră din 
țeră este fixată cu 297 paroebii 
urbane și 2807 rurale. Pentru a 
fi numită parochă într’o parochiă 
urbană, care nu va pute fi mai 
mică de celă puțină 400 familii, 
se cere diploma de licențiată seu 
doctoră în teologiă, er pentru a 
fi numită parochă într’o parochiă 
la sate, se cere diploma de absol
vire a unui seminară completă 
de 8 clase, ceea ce este identică 
cu 12 ani de studiu.

In parochiile urbane fîă-care 
parochă, ca doctoră în teologiă, 
va primi minimulu de 200 lei pe 
lună, er parochii din parochiile 
rurale, avendă seminariulu com
pletă, voru primi 80 lei pe lună. 
Pe lângă acesta, se lasă în folo
sința parochiloru întrebuințarea 
pămenturiloră destinate ca ecleșii 
seu sesiuni parochiale, er unde 
asemenea pămentă nu este, li-se 
va da parochiloră o sporire a sa
larului cu 25 lei la sută. După 10 
ani de serviciu, aceste lefi se voră 
spori cu 20%, er după alțl cțece 
ani, lefile se voră spori încă cu 
20%. Deosebită de lefurile acestea, 
preoțiloru li-se lasă la disposițiune 
venitele după patrafîră, plus că la 
casă de infirmitate incurabilă, seu 
după împlinirea etății de 70 ani, 
li-se dă dreptulă de a usa de legea 
pensiuniloră.

Acestea suntă punctele mai de 
căpeteniă ale nouei legi, ce se 
discută acum în Camera română 
și care e menită a se pune în a- 
plicare la prima Aprilie 1894.

Se scie, că pănă în timpulă 
de față, clerulu din România se 
află într’o situațiune fârte înapo
iată și cu totulă nepotrivită față 
cu aventulă înfloritorii și față cu 
uimitdrele progrese, ce le-au făcută 
în anii din urmă frații noștri din 
libera România aprdpe pe tdte ce
lelalte terene ale vieței publice. 
Impregiurarea acesta și-a avută 
efectele sale triste și asupra po
porului, căci în lipsa unui cleră 
mai emancipată și corespunzătorii 
așteptăriloru timpului, a prinsă a 

se slăbi influința bisericei asupra 
credincioșiloră; mai alesă clasa 
înaltă a societății a începută în 
măsură mai mare seu mai mică 
a se subtrage de sub influința bi
sericei și, decă acestă stare îna
poiată a clerului ar persista încă 
timpă mai îndelungată, forte u- 
șoră s’ar pute întâmpla, ca și mas- 
sele poporațiunei se încâpă a se 
subtrage dela acestă influință, 
sub a căreia ocrotire și-a găsită 
neamulu nostru mântuința în tim
puri de restriște.

Din acestă punctă de vedere 
nu putemu, decâtă se ne bucu- 
rămă de viulă interesă, ce-lă ma
nifestă bărbații de stată ai Ro
mâniei față de cestiunea îmbună- 
tățirei clerului.

Decă clerulă României se gă- 
sesce astăcjl într’o situațiune atâtă 
de precană și înapoiată, vina este 
a se căuta la loculfi primă în 
apatia caracteristică a acestui 
cleră, căruia i-a plăcută a se în
griji mai multă numai de intere
sele personale de esistență, în 
timpă ce grija de binele comună 
a remasă pentru elh o adevărată 
terra incognita. Acâstă condamna
bilă apatiă, împrumutată și moș
tenită de sigură dela veneticii bi
zantini, a adusă cu sine în modă 
naturală desconsiderația, ba chiar 
urgisirea clerului din partea cre- 
dincioșiloru.

Urmările suntă triste. Popo- 
rulă se găsesce lipsită de adeve- 
rații părinți sufletesc! ai sei, cari 
se aibă nu numai sciința și voința, 
ci și puterea morală și autoritatea 
de lipsă pentru a-lă povățui, a-i 
întări moralulă și a-lă introduce 
în curentulă emancipărei și culti- 
vărei de sine.

La ridicarea acestei puteri mo
rale a clerului țintesce acum gu- 
vernulă României prin proiectulu 
său de lege, ce acum se discută 
în Cameră. Intru câtă acestă țîntă 
se va ajunge, nu o putemă pre
vede. La totă casulă însă, pentru 
dobândirea acestei puteri morale 
și a autorității, de care simte atâta 
trebuință, e o condițiă de căpe
teniă, ca clerulă să iase din apa
tia sa de pănă acum, să nu mai 
aștepte totulă numai dela stată, 
ci să ia esemplu dela frații loră 
de aici, cari au sciutu să șl îmbu- 
netățescă sărtea și se săvîrșescă 
mărețe fapte naționale și fără 
concursulu statului.

Desvoltarea clerului, și alături 
cu elă emanciparea și întărirea 
poporului din regatulă României, 
ne privesce de-aprope și pe noi, 
pentru-că e vorba de neamulu 
nostru, de frații noștri. De aceea 
cu frățescă dragoste și bunăvo
ință urmărimă pașii întreprinșl de 
ei în direcțiunea acesta, bucurân- 
du-ne întotdeuna de prosperarea 
și înaintarea loră.

CRONICA POLITICA.
— 15 (27) Februarie.

Ună corespondenții ală diarului 
„Pester Lloyd44 a avută Z'hl® trecute o 

convorbire ou cardinalul fi Rampolla des
pre situația internă a Ungariei. Cardi 
nalulâ Rampolla dise, oă oundsoe fdrta 
bine mișcarea naționalitățiloră din Un
garia. După, aceea venindă vorba despre 
programulă politioă bisericesoă ala gu
vernului, efi8® Rampola : „Ungaria se nu- 
mesoe o țeră liberală. Dâr libertate este 
a sili pe părinți, ea să-și crâsoă oopiil 
In cutare seu cutare religiune? Ah, de 
ce a esmisă contele Csaky aoestă cir
culară nenorocită? Intentiunile nâstre 
suntă cele mai paolnice din lume, der 
de dragulă iubirii ndstre de paoe, noi nu 
vomă jertfi dogmele11.

*
Camera austriacă a fostă (jd®!® tre- 

oute scena unoră luernri neplăcute. 
Vorbindă deputatulă Vasaty despre unO 
emisfi alâ președintelui tribunalului su
prema Stremayr, în oare se află frasa : 
sentința combătută dimpreună ou ouprin- 
sulfl motivelorft hotărîrii s’au făcuta într’o 
limbă străină .... ela a fostă între
rupta prin larma și strigătele Cehiloră 
tineri, așa că abia după mai multe mi
nute a pututfi să-și continue discursula 
său. In decursula desbaterei s’a întâm- 
plata unO soandela seriosa între minis- 
trula contele Schljnborn și deputatulă 
contele Kamil», oare energioO a apostro
fată starea amploiațiloră judecătorescl 
cu ouvintele: „Acostă haită obraznioă de 
funoționerl.44 Contele Sohdnborn indig
nata pentru aceste cuvinte, a strigata : 
„Aoeste ouvinte nu le suferă; îți inter
zică astfelă de espresiunl44 și a părăsită 
împreimă cu ceilalți miniștri sala. Totă 
afaoerea aoâsta a indignată multa oasa 
deputațilorO, a fosta însă aplanată prin 
revocarea insultei din partea lui Kaunitz. 
— In oamera deputațilorO se desbate 
asupra bugetului. Ministrulă de finanoe 
oere ca cașurile speciale, în cari cu ne- 
cruțare se câroă a scdte birurile, să i se 
aducă la ounosoință și dânsulă va îndruma 
ceroetările cele mai rigurose.

„Uneltiri panslaviste“ în 
Ungaria.

Piarulu „Politik“ din Praga 
se ocupă într’unu articolu de fondu 
cu „uneltirile panslaviste,u ce le-a 
imputat contele Zichy Slovaciloru, 
în adunarea generală a represen- 
tanței comitstense, în Pojonă.

F6ia cehă, în introducerea ar
ticolului vorbesce despre decurge
rea numitei adunări, apoi scrie în
tre altele următorele:

„Nobilula conte Iosif Zichy regretă, 
că legile ungurescl suntă prea indulgente. 
Dâr aoestă omtt bravă nu soie, că oe 
și-au permisă aceste legi față de națio
nalitățile nemaghiare? Decă aoeste asu
priri ne mai pomenite au fostă totuși 
posibile, apoi unde rămâne, „oă legile 
suntă indulgente ?“

Nu le ajunge hegemoniloră maghiari 
disolvarea de reuniuni, închiderea de 
școli, confisoarea de fundațiunl; nu le 
mai ajunge nici temnița, voesoă să aibă 
legi pentru oa să ia mijlâoe încă și mai 
brutale? Ei au puterea în mână, casă-șl 
prooure asemenea legi, depindedela plă
cerea loră, oa să interpreteze legile câtă 
de draconica, — oum o și facă de facto 
— în contra naționalitățilora. De sigura, 
că atunci nu voră mai pute să-șl moti
veze „libertatea din Ungaria14 ou legile 

„liberale14, celă puțină însă nu voră si
mula.

Consilierul regesofi Baosak a sus
ținuta, oă decă autoritățile oomită oeva 
în oontra naționalitățiloră, e cestora le 
stă desohiaă drumulă interpelațiunei în 
dietă, în adunarea oomitatensă, dâr de 
25 de ani, de când esistă legea, nu s’a 
ivită în oomitatulă Pojonului, nici o 
plângere. Acesta e în adevără o crudă 
batjocură !

Cine să interpeleze în dietă, oine în 
adunările oomitatenBe, când naționalită
țilora asuprite li se înohide drumula spre 
acestea? Și deoă totuși s’ar afla cineva 
care ar ave ouragiulă, ca să interpeleze 
din oausa volnioiei maghiare, ce s’ar în
tâmpla ou acești nenorociți ? Și 6re nu 
se pdte sei înainte, cum va fi răspunsulă 
la aoâstă interpelare ?

In adunarea din Modor uu s’a în
tâmplată altceva, deoâtă oă în oadrele 
legei s’a deoisâ a se face o petițiune 
pentru ocrotirea naționalității slovace ; 
cu tâte acestea însă, acâstă decisiune ne
vinovată a fosta primită în țera îritregă, 
cu mare indignare. Și înoă oontele Zichy 
mai pretinde, ca guvernulă să fiă neîn
duplecată! Când Slovacii și Sârbii peti- 
ționeză pentru naționalitatea lorG, este 
uneltire panslavistă, este o cochetare ou 
Rusia, este înaltă trădare!

Der âre agitațiune panslavistă e6te 
și atunci, când Românii ișl reclamă din 
oe în oe mai energică drepturile loră 
naționale, când Sașii îșl esprimă nemul
țumirea Joră față de voluicia maghiară? 
Oare și Sașii și Românii oooheteză ou 
Rusia, 6re și aceștia suntă „drăgostițl44 
de Rusia ?

Decă „uneltirile panslaviste14 ar fi 
în adevără o fantomă, de care Maghiarii 
s’ar teme îu reua loră consoiiuță, atunci 
ar trebui să simți milă față de ei; der 
hegemonii de dincolo de Leitha soiu 
f'drte bine, oă poporele nemaghiare se 
luptă pentru bunulă loră dreptă, în mar
ginile legei. Findcă insă li-se pote re- 
fusa acesta, pentru oa celă puțină în 
parte să îmfrumsețeze maghiarizarea vio
lentă, nu se sflesou a-șl lua refugiu la 
asemenea pretexte. Acesta să fiă 6re 
demnă pentru o națiune „oavalerescă?44

DacoB'omânismulti
și politica culturală maghiară.

VI.
Pretensiunile politice ale dacoromânismului.

Cine a arunoată chiar și numai o 
singură privire scrutătdre asupra stăriloră 
din Ardelă din anii 30 și 40, nepierejendă 
din vedere mișcările politice și culturare 
ale Româniloră, aoela soe, oâtă de ne
cesară ar fi fostă a se urmări ou aten
țiune aceste mișoărl din partea guver
nului maghiară ardelenescă. Istoriografia 
maghiară, ooupându-se ou evenimentele 
aoestei epooe, n’a dată o atențiune mai 
ponderdsă aoestoră mișoărl și din oausa 
acesta inteligința maghiară, întru ade
vără, are forte puțină cunosoință despre 
așa ceva. Barițiu, în marea sa operă a 
istoriei Ardeiului, dă despre acestea ună 
tablou puternioă și anume alcătuită. 
Sciința maghiară, oredinoidsă tradițiiloră 
ei originale, n’a luată ounosoință despre 
istoria lui Barițiu, și acesta eBte causa, 
oă inteligența română ounosoe mai bine 
deoâtă oea maghiară, istoria mai nouă a 
Ardeiului din punctă de vedere ală na
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ționalității. Celă ce are ofensiva cunâsce 
mai bine raporturile strategioe, deoâtă 
celă ce se mărginesoe la defensivă, și 
astfelă, nici n’avemă de ce ne mira, 
dâoă răsboiulă din partea celui ce atacă 
se portă mai sistematică și ou mai multă 
suooesă.

Amintitulă Barițiu înființâză la 1837 
„Gazeta Transilvaniei,“ prima gazetă ro- 
mânâsoă în Ardâlă, mărindă astfelă cu 
unu puternică factoru, adecă prin Ziaristică, 
mijlâcele de luptă ale aspirațiuniloră ro
mâne. „Gazeta Transilvaniei*  trăesoe și 
ac|l, continuându-și activitatea in direcția 
tradițională a fundatoriloru ei. Observă, oă 
redaotorulă aoestei foi a fostă, înoependă 
din 1850 pănă pe la mijluculă aniloră 
1870, fostulă direotoră ală gimnastului 
rom. cat. din Brașovă, Iacobă Mureșianu, 
ună frate mai mică ală lui Andrei Mure
șianu (Aici greșesce autorulă, căci neui- 
tatulă Iacobă Mureșianu, n’a fostă frate, 
ci vâră ală lui Andreiu Mureșianu — 
Red.) „a eminentului poetă—cum scrie La- 
zără Șăineanu în crestomația sa — ală 
cărui marșă, oare să începe : „Deșteaptă-te 
Române*  a devenită celebru în revoluția 
din 1849, când s’a cântată dreptă Mar- 
seillaisa națională română“. — Acestă 
Mureșianu (Iaoobă) în anii câtă a funo- 
ționată ca direotoră, a agitată, după plă
cerea sa, în acestă foiă, contra uniunei 
Ardeiului și contra Unguriloră, dâr, pe 
câtă am putută eu afla, niol odată nu 
i s’a făoută nici o imputare pentru aoestă 
lucrare, nici din partea consiliului direc
țională ală status-ului rom. cat. din Ar- 
dâlă nici din partea ministrului de oulte 
și instrucțiune publioă.

Causa națională română îșl află, pe 
la ani 40, doi apostoli renumitl în 
Blașiu: Cipariu și Bărnuțiu. Pare a re 
învia atunci timpurile lui Șincp.I, Major 
și Claină, pline de planuri și pretensiunl 
ou multă mai înalte și mai adâncă pătrun- 
Zătâre. Limbistulă Cipariu devine forma- 
torulă și desvoltătorulă mai departe ală 
teorief latinității limbii. Influința și re- 
sultatulă activității sale e imensă de 
ponderosă în literatura soiențifică ro- 
mână, mai alesă în ceea oe privesoe sus
ținerea și potențarea aspirațiuniloră Ro- 
mâniloră, cari trăesoă în Ungaria. Cipa 
viu este spirită blândă, mai multă ună 
învățată retrasă și plină de sfânta 
însuflețire, pe când contimporanulă său 
Bărnuțiu este violentă, o natură adevă
rată anarchistă, în oare s’a unită ura de 
naționalitate cu ura de classă a dema
gogului sooialistă. Influința sa asupra ti- 
nerimei cresce văcjendă ou ochii; devine 
ună adevărată stăpână puternică în Blașiu, 
așa că în cele din urmă 8e opune și 
blândului episcopă Lemenyi, care mai 
târziu a fostă silită să-i dea drumulă din 
Blașiu. Luoru forte firescă, că istoricii 
români vădă și în aoâsta, tirăniă ma
ghiară, deși Bărnuțiu, după espnlsarea 
ea din Blașiu, s’a putută dedica în Si- 
biiu, în totă liniștea, studieloră dreptului 
civilă și politioei.

Etă cum reasumă I. Slavici, ou care 
ne vomă întâlni și mai târcjiu, vederile 
și teoria soiiDțifioă și pnblioistică a lui 
Bărnuțiu: „După Bărnuțiu, moștenitorii 
culturei romane suntă totodată și moș
tenitorii drepturiloră ce le aveau Ro
manii asupra Daoiei. Originea romani, 
limba romană, spiritulă romană, sângele 
romană, o’ună ouvântă întrâgă ființa ro
mană a Românului, trebue să se revol- 
teze de acele ne mai aurite nedreptăți, 
oe-au fostă nevoițl să le îndure, în de 
cursă de vâourl, urmașii Romaniloră. 
întrâgă aotivitatea literară nu are altă 
soopă, decâtă a da energică espresiune 
acestei soandalisărl: cine negă aoâsta, 
este trădătoră; oine spuDe ună adevără, 
care se contrazice ou acesta, încă e tră
dătoră, și cine să ocupă cu astfelă de 
luorurl, ce n’au nimică de-a face ou 
aoâsta, acela este ună rătăoită44 (Slaviol: 
Die Rumănen in Ungarn, Siebenbiirgen 
und der Bukovina 1. 231) Și pe omulă, 
oare a năsoocită aoestă teoriă nebună, 
îlă stimâză acjl lumea soiențifică din Ro
mânia, ca pe oelă mai mare juriscon

sultă, ca pe fundatorulă dreptului ro
mână (jus Valaohioum).

Despre aoeste mișcări spirituale n’a 
luată cunosoință nici publioistica ma
ghiară, nici guvernulă din Ardâlă ; cela 
puțină eu n’am dată de nici o urmă, ca 
unulă dintre aeeștl doi faotorl „să fi 
dată espresiune energioă scandalisării 
loră“. Pubhoulă soia, simția, că în mij- 
looulă poporului română e mare agitațiă, 
der că 6re cari suntă oausele interne și 
adânol ale agitației, abia de soia oineva 
și astfelă nu e mirare, deoă pubhoulă a 
fostă pe deplină liniștită, oând Șiaguna 
a prinsă în anii 40 pe Varga Catarina, 
aoestă figură oaraoteristioă a mișoăriloră 
valache. Administrația a închisă pe Varga 
Catarina, pe Șiaguna însă l’a făoută gu
vernulă unguresoă episoopă, dreptă răs
plată, oă a prins’o.

După acâstă faptă patriotică a lui 
Șiaguna, ne întâlnîmă în curândă ou Băr
nuțiu, și încă la 14 Maiu 1848 în Blașiu 
pe Câmpulă Libertății. Aronă Densușianu 
vorbindă, în istoria literaturei româna, 
despre oratoria mai nouă română, cji°e 
acestea : „Despre Românii ultraiștl niol 
n’așl aminti aiol, decă n’ar fi fostă la 
1848 adunare pe Câmpulă-Libertății- 
Dintre discursurile ținute acolo oelă mai 
vrednică de amintire este aoela, pe care 
l’a ținută Bărnuțiu, și pe oare nu-lă pu- 
temă oaraoterisa mai bine, decâtă nu- 
mindu lă o vorbire de oolorită antică și 
mare; mare a fostă nu numai oonside- 
rândă forma în oare eminentulă tribună 
și-a turnată ideile și spiritulă, oum se 
dioea atunci; ci mare a fostă pentru ur
mările sale neoaloulabile și nemăsurabile, 
așa înoâtă mă îndoesoă, deoă s’a ținută 
vre-odată undeva vorbire, care să fi 
avută urmări așa de imense, oum a avută 
vorbirea acesta asupra Româniloră de 
dinoolo de Carpațl“.

Despre aceea, oă oe-au fostă aoeste 
urmări nemăsurabile ne spună, afară 
de sutele de curți nemeșesol maghiare 
arse și de satele pîrjolite, ruine'e Zlatnei, 
Abrudului și Aiudului. Nu vrâu să vor- 
besoă mai pe largă despre răsodla Bo- 
mâniloră din 1848; mai amintesoă numai 
oă la 14 Maiu în Blașiu au fostă pre- 
sențl, aprdpe fără deosebire, și profesorii 
emigrați în prinoipatele române, între 
oarl Papiu Ilarianu, Treboniu Laurianu, 
oarl au juoată rolă nu neînsemnată.

Ionă Majorescu a fostă trimisă în 
parlamentulă din Frankfurt, ca să para- 
liseze efectulă deputăției maghiare de 
acolo. Ne întâlnimă însă și cu episoo- 
pulă Șaguna. După acestă adunare elă oon- 
duoe deputăția valahă la Viena și apoi, sub 
soutulă militară austriacă, organiseză în 
Sibiiu mișoările politioe române cootra 
statului maghiară. Verosimilă, că este 
celă mai mare episoopă româuă în pa
tria nostră, oare a făoută mai multă în 
causa românismului. Ca să oaracteriseză 
atitudinea sa față ou națiunea maghiară, 
aflu de lipsă a cita câteva rânduri din 
amintita luorare a lui Slavică, unulă din 
admiratorii lui Șaguna : „Șaguna privia 
de eschisă orl-oe atingere direotă ou 
Maghiarii. Elă respingea hotărîtă Zicerea 
comună, oă Maghiarii și Românii, ca 
aliațl naturali, ar fi avisațl unii la alții. 
După părerea lui, tote poporele monar- 
chiei suntă avisate la dinastiă și de 
aceea orl-oe atingere directă între ele 
involve în sine gândulă de oonspirare 
contra dinastiei. Și aoâsta este și acțl 
ideiaconducătdre apoliticei române moderne*.

Și totuși, nu e ore luoru caracte
ristică, oă cea mai modernă politică ro
mână. pe oare a înaugurat’o soriitorulă 
rânduriloră oitate în „Tribuna*  din Sibiiu, 
caută aZl atingerea nemijlocită cu Cehii 
și ou celelalte popore slave ale monar- 
chiei; âr în vara anului 1891, redacto- 
rulă ^„Gazetei Transilvaniei*,  Dr. Aurel 
Mureșianu, fiulă emintutului Mureșianu, 
a mersă la Cehii tineri din Braga, ca să 
mijlocescă acestă atingere nemijlocită.

(Va urma.)

SOIRILE PILEI.
— 15 (27) Februarie.

Soire personală. Directorulă și pro- 
prietarulă foii ndstre, d-lă Dr. Aurel 
Mureșianu, a pleoată pe oâte-va Z^6 
din Brașovă, în afaoerl familiare.

—x—
Cursa lui Csaky. Din Sibiiu se scrie 

Ziarului „Budapesti Hirlap*,  că pe 20 
Februarie a fostă oonvooată la Sibiiu 
adunarea generală a representanțiloră 
fondului grănițeresoă ală fostului regi- 
mentă I de graniță. Erau de față repre- 
sentanțl din Sibiiu, Hațegă, Dobra, Făgă- 
rașă. Representanții au fostă cu deose
bire preoți și învățători și alțl onorațiorl 
români în fruntea cărora era br. Ursu. 
Din partea guvernului era trimisă Greorge 
Szathmary oonsilieră ministerială, ca co- 
misară guvernială. Contele Csaky, Z’ce 
numita f'6iă, află de sosită timpulă, ca 
să pretindă modifioarea statuteloră gră- 
nițeresol, asa, ca să corăspundă legii șco 
lare din 1866. Personalitatea lui Szath
mary a făcută bună impresiă asupra Ro
mâniloră, der cu tote aoestea, Z>oe „Bu
dapesti Hirlap*,  desbaterile. cari au ți 
nută trei Zile, n’au dată nici ună resul 
tată. — Asta dovedesoe, că afacerea este 
forte gingașă, și că representanții Ro
mâniloră, în frunte cu distinsulă și ener- 
giculă apărătoră ală drepturiloră grăni- 
țeresol, br. Ursu, țină ou tăriă la aceste 
drepturi și nu se prea lasă a fi seduși în 
cursa viclenului C-sky.

—x —
Ferry — președinte alfi, senatului fran- 

cesii. Din Parisă se sorie, oă Ferry a 
fostă alesă președinte ală senatului fran- 
oesă. Aoestă suooesă ală lui Frrry a 
sosită forte pe neașteptate și a impre
sionată adânoă lumea politioă, mai alesă 
pentru-oă se soie, oă oandidatulă preșe
dintelui Carnot, era senatorulă Magnin. 
Foile moderate îșl esprimă mulțămirea, 
că în fruntea senatului franoesă stă aoum 
ună bărbată ou voință tare, âr foile ra
dicale flică, că alegerea acesta este una 
cu provooarea opiniei publice, țliarele con
servative scriu, că reîntorocrea neașteptată 
a Ini Ferry pe terenulă politioă însemneză 
învingerea contra lui Carnot și Ribot.

- x —
Procesului „Tribunei". Prooesulă de 

pressă intentata d-lui A. Balteșă, răs- 
punZâtoră pentru redaoția „Tribunei14, și 
d-lui I. Popa Necșa, faotorulă tipografiei 
„Institutului tipografioă14, prooesă, care 
în urma cererei aousațiloră a fostă amâ
nată, se va pertraota la 4 (17) Martie 
înaintea Curții ou jurați din Clușiu.

—x—
Convențiă comercială ou Austro-Un- 

garia. ț)iarele din România aducă soirea, 
oă d lă Papiniu se află de vre o câte-va 
Zile la Viena, unde faoe oercetărl și 
studii în vederea probabilității începerei 
tratativeloră pentru înoheiarea unei oon- 
vențiunl comeroiale între România și 
Austro Ungaria.

—x—
Pustiirea unei familii. Se sorie din 

Lugoșă, oă în oomuna Krivina din oo- 
mitatulă Carașă-Severină s’a întâmplată 
Zilele trecute o mare nenorocire. La oa- 
pătulă satului ședea, într’o oolibă veohiă, 
tăiătorulă de lemne Ioană Berlovanu ou 
nevastă sa și ou cinci oopilașl. Coliba 
sta pe o oostă, er pe lâDgă ea curge o 
văloea. In urma topirii zăpeZii mioa vale 
a esundată într’una din nopțile trecute 
și făoându-șl drumă spre colibă se repeZi 
aBupră-i cu atâta furiă înoâtă luâ cu 
sine coliba și pe locuitorii ei. întrâgă 
nenorooita familiă îșl aflâ mdrtea sub 
ruinele oolibei și în valurile turbate ale 
apei.

—x—
Concertului de asâră dată de musioa 

militară în sala hotelului Europa a fostă 
cercetată de ună publioă numărosă și 
distinsă. Piesele au fostă bine esecutate 
și multe dintre ele au fostă repețite în 
urma aplauseloră furtunose ale publi
cului.

Din camera română.
Vinerea trecută, în 12 (24) Februa

rie o., s’au înoepută în Camera română 
desbaterile asupra proieotului de lege 
privitoră la îmbunătățirea sorții clerului. 
Intâiu vorbi la aoestă obiectă d-lă:

I. M. K. Epureanu, care spune, că 
totdâuna s’a făgăduită, mai alesă înainte 
de alegeri, să se facă reforma clerului; 
dâr tot-dâuna s’au uitată făgăduielile. 
Partidulă conservatoră șl-a luată și elă 
acestă angagiamentă, și acum a venită 

; vremea să-șl plătâsoă polița. Reforma, 
oe se propune, e numai ună începută. 
Totuși avantsgiiJe, ce se dau preoțiloră, 
suntă îndestulător®. Singura critioă ce 
se pdte faoe proiectului e mijlooulă de 
procurare a resursei, din care se va plăti 
clerulă. Der și aoi trebue să ținemă 
semă, că taxa de 4 lei pe oapă d'e fa
miliă în comunele rurale e o saroină mai 
mică, deoâtă dările actuale tradiționale, 
pe oare le plătescă locuitorii. Și aoeste 
dări dădeau îooă la soene penibile. In 
resumată, soluția oe se presintă prin pro- 
ieotulă de față, și dâcă nu e perfeotă, c 
cea mai bună din câte s’au presintată', 
Ea dă satisfacere trebuințeloră în mar
ginea mijldoeloră, și de aoeea Camera 
trebue s'o voteze.

Em. Porumbarii: Proiectulă tinde 
să bage peste totă în biserică arneste- 
oulă statului punândă întregulă oleră 
sub dependența guvernului, E dreptă, 
că între stată și biserioă e greu de trasă 
o liniă de demarcațiune; e dreptă, oă 
biserioă e o instituția de Stată. Dâr 
aste nu însâmnă, oă biserioă trebue să 
6ă o dependință a puterii eseoutive; 
totă așa de puțină oa magistratura și 
armata. Proieotulă de lege distruge te
melia bisericei, Episcopatulă. Episcopii 
suntă numiți de ună colegiu, în oare 
parten laioă a Statului are maioritatea; 
pentru ce să mai interviă dâr Statulă ? 
Episoopatului îi revine puterea adminis
trativă a bisericei. Puterea legiuitore 
aparține Sinodului. Proieotulă înoaloă 
peste aoeste puteri și se depărtâză de 
candne. Și tote aceste pentru 600 mii 
lei subvenții, pe oare o- dă Statulă.

Disposițiile din proieotă, cari atingă 
mai greu tradițiile bisericei suută: nu
mirea paroohiloră de cătră ministru și 
dreptulă de transferare a supra-număra- 
riloră. Proieotulă are o parte politică 
fdrte importantă, oăol elă pune biserioă 
în dependența Statului, și aoâsta fără 
niol o nevoiă. Să se dea resurse biseri- 
oei, fără a atinge orgauisarea ei; și nu
mai deoă vomă ajunge la resultate rele, 
numai atunci să se înoeroe o reformă.

In ședința dela 13 (25) Februarie, 
D-lă raportoră N. Filipescu răspunde 
d-lui Porumbaru:In oe privesoe aousarea, 
oă proieotulă lovesoe în canone, oratorulă 
oitâză nuvela lui Iustiniană, că oine faoe 
și întreține Biserica, are dreptulă de 
numire a preoțiloră. D sa oitâză proieo
tulă alcătuită aoum câți va ani de d-lă 
Dumitru Sturdza, aotualulă șefă ală par
tidului liberală, în oare se prevede, că 
preoții să fiă numiți de ministru. Pro
ieotulă nostru, Zioe d-sa, nu merge pănă 
acolo, căol ministrulă nu pdte numi, de
oâtă dintre oandidații presentațl de Epis
oopă. In proieotă nu e niol ună artioulă 
oare să dea dreptulă ministrului de a 
destitui eâu transfera pe preoțr, făcându-i 
astfelă dependențl de elă. Ministrulă nu 
pdte lua preotului nici darulă, nici paro- 
ohia, nici veniturile; singurul drept oe i-lă 
dămă e să-i rețiă lâfa, oare o primesoe dela 
Stată, și aoâsta după tote garanțiile de 
imparțialitate. După proieotă, preoții 
suntă ou adevărată inamovibili; dâr ina
movibilitatea nu pdte garanta pe oei 
vinovațl; și de aoeea, numai după o ju- 
deoată potă fi preoții pedepsiți. Aoâsta 
e în interesulă prestigiului biserioei, oare 
astăZl o soăZută.

Amesteoulă Statului în Biserică e 
veohiu în țâra nostră; la sfârșitulă vâ- 
oului trecută, însuși metropolitulă Va- 
lahiei Dosithei cerea Domnului țărei să 
privegheze hirotonisirea preoțiloră de 
cătră episoopl. Când amă întreprinsă 
aoâstă reformă, menită a ridioa Biserica 
ndstră, ne așteptamă să vedemă ridi- 
oându-se glasuri ca acela ală răposatului 
Dositheiu, âr nu glasuri, cari să ne aouse. 
Mâna, care se întinde astăZl Biserioei, 
nu e o mână criminală, oi o mână de 
sprijină, care va ajuta să se ridice. 
(Aplause).

Aousarea, oă voimă să faoemă din 
preoți agențl electorali, e ridioolă. Sun- 
i;emă în ală 5-lea ană ală puterii și ne 
putemă gândi la vremea, oând vomă 
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pleca; instrumentele eleotorale le-amă 
face der pentru adversarii noștri, nu 
pentru noi. Câștigă nu putemă vede. 
Der vedemă pagubă; căci resolvândă 
oeBtiunea, dărîmămă multe iluBii și ast- 
felă jertfimă o parte din popularitatea 
nbstră. Era multă mai comodă să fa- 
cemă oa liberalii, să totă făgâduimă și 
Bă nu faoemă nimicii. (Aplause).

Crit'ca, oe se faoe taxei pe capă de 
familiă și imputarea, că sacrificiile, ce le 
faoemă pentru preoți, suntă meschine, 
n’au niol ună temeiu; o taxă esista și în 
proieotulă d-lui D. Sturdza, votată de 
Senatulă liberală la 1882; er salariile 
suntă mai mari deoâtă în tbte proiectele 
oe s’au presentată pănă aoum, afară de 
proieotulă metropolițiloră, oare impunea 
Statului o jertfă de 15 milibne pe auă. 
O asemenea iertfa e însă imposibilă. 
După proieotulă nostru unu preoții pa- 
rochii pote avi 300 lei pe lună și pâte 
ajunge și mai susu.

Reforma, pe care o faoemă, nu 
isvorăsce din vr’onă calculă eleotorală, 
ci din împlinirea datoriei. Amă dată să- 
teniloră noștri pămentă, să le dămă și 
ună oolță de ceră (aplaus“); le-amă dată 
ună oâmină, trebuia să le dămă și unu 
cârmuitoră morală, ună preotă demnă, 
cultă, cu posițiă asigurată, oare să pdtă 
face din populațiunile nostre oetățenl 
gata de jertă pentru țâră (Aplause).

Intîmpînare.
Suntemu cu stăruință rugați a 

da locu, în interesulîi dreptății, ur- 
mătdrei întîmpinări:

Certege (Munții Apuseni), 21 Febr. 1893. 
Onorată Redacțiune a „Gazetei44! In 

Nr. 167 ală „Tribunei14 din 1892 am 
publioată ună artioulă subscrisă de mine, 
referitoră la afacerea d-lui protopresbi- 
teră gr. or. din Câmpeul, Romulă Fur- 
duiu, la care d-lă Furduiu a răspunsă în 
nr. 190 din 1892 ală „Tribunei, numin- 
du-mă minoinosă, oalumniatoră și m’a 
provooată să dooumenteză ou acte. Ast
felă am trimisă la Redacția „Tribunei14 
răspunsulă meu și am alăturată 10 ade
verințe timbrate, spre documentarea co
loră cjiae j îusă Redaoția „Tribunei44, în 
posta ei, îmi d’ce, oă nu pâte publica 
(nr. 264 din 1892). M’a cuprinsă mira
rea, că ună (jiară, oa „Tribuna14, oare se 
laudă cu merite, pe oând vede, că do- 
cumentâză oeva adevără, nu dă looă să 
publiol, oi te lasă ataoată. De atunol de 
3 ori m’am rugată seu să publice, său 
să-mi înapoieze pe spesele mele artiou- 
lulă și dooumentele, însă fără resultată. 
Deși pe cale judeoătorâsoă puteam faoe 
să publioe, seu să-mi înapoieze dooumen
tele, der mi-e rușine de străini să por- 
nesoă, pe astfeliu de cărări, față de ună 
<|iară română.

Intemplându-selucrulă astfeliu, sunt 
silită a mă adresa cătră D-V6stră, d-le 
Redactoră, să binevoiți a da looă în co- 
Ibnele Onorabilei „Gazete44 următorului 
răspunsă, fără documente, oe l’am trimisă 
„Tribunei44 și nu a voită a-lă publica, 
niol documentele a mi-le retrimite:

On. Red. a „Tribunei “! Observândă 
mai multe abateri ale d-lui protopopă 
R. Furduiu, ba ohiar și plânsorl veDÎn- 
du-ml la cunosoință, mi am luată voiă, 
între patru oohl, a atrage atențiunea d-lui 
protopopă. Nebăgându-o în sernă, am 
•fostă silită, în nr. 167 a. o., a lă admo- 
nia, care admoniere luându-o la ounos- 
cință, s’a îndurată a da ună răspunsă 
■fără cugetare, în Nr. 190. In răspunsulă 
aoesta, fără privire la urmări, folosesce 
esprimărl vătămătore pentru mine—mă- 
gulitore pentru dânsulă — prin care-mi 
impune a argumenta cele cjia0 d0 mine 
în nr. 167.

Deși n’am voită să vină în publici
tate căușele nostre bisericesol, totuși la 
publioarea d-lui Furduiu, sunt silită 
cele ijise a-le argumenta. Rogă On. Red., 
oâtă mai curendă a publica următorulă 
răspunsă:

Luorulă celă mai ușoră este nega
rea; acâsta de altcum este o datină a 

d-lui Furduiu; oelă mai greu documenta
rea, asta e datina mea.

Onor, publioă, răspunsulă d-lui Fur- 
diu, — fiindă sorisă în stilă frumosă, 
cuprincjândă în sine nevinovăția — îlă 
va crede; la tote cele înșirate de den
sulă însă, nu voe8oă a argumenta eu, oi 
mă restrîngă numai la oele afirmate de 
mine în nr. 167; celelalte le va doou- 
menta cine le-a afirmată, în oasă de lipsă 
și eu ; dâr când tote se voră dooumenta, 
d-le protopopă, va fi luoru tristă.

Față de causa parochială din Câm
peni, îți vei aduce aminte, când aprdpe 
la 300 de âmenl erau să te delătureze 
din biserică; fiindă însă notarulă cer- 
octală din Câmpeni de față, s’a soanda- 
lisată și a pășită înaintea poporului pro- 
mițendă, oă vei faoe oele bune; ba i-a 
înfrioată ou gendarmii și abia te-a pu
tută scăpa de soandală. In causa aoesta, 
mai de multe-orl, ai fostă astfelă de oăl- 
durosă primită înaintea altarului, și decă 
vei forța ataoarea dreptului bisericescă 
din Câmpeni, dovezile voră fi faptele, 
oarl nu-țl voră aduoe laudă.

Fondulă școlară oum se manipuleză 
nimenea nu soie; cu durere însă audă 
dela M. Andreoa plângându-se, că prin 
oe mijldoe va susține bietulă poporă 
șoola ? cum va fi în stare a da oresoere 
băețiloră, când fondulă este ataoată, spe- 
sându se nu numai interesele, oi și din 
capitală, și luându-se suma de 18.000 fi. 
deedaunare pentru regală, — aoelă fondă, 
pentru care numitulă domnă multă a a- 
sudată (dovadă sentința Tribunalului din 
Alba-Iulia Nr. 5668 din 1892, aci ală 
turatfi).

In căușele divorțiale îți vei aduce 
aminte de pertraotările ținute la pre
tură, unde te-ai deolarată față de spese 
și țl-ai dată cuventulă de onâre. (Do
vadă adeverința aoi alăturată) Mai de
parte îți arluol aminte de Nicolae Plioă, 
George Popa, Todoră Andreșiu (față de 
oarl alătură adeverințele aoi).

Față de îmormentarea păoătoșiloră, 
alătură adeverința lui Nicolae Bordea, 
oare înfriooșindu se, s’a lăpădată de re- 
ligiunea, în care s’a născută. Față de 
dispensațiile din călimariul protopopesoă; 
de Sâmbăta spre Dumineca, îți aduol a- 
minte, din cele multe, de George Goia, 
Nicolae Mariu, losifă Arieșiană, Samoilă 
Cotișelă, Simeon Goia. (Adeverințele le 
alătură).

T6te aoeste, din cele multe suntă 
fbrte puține, deoă însă nu suntă destule, 
d le protopopă, vomă intra în oausele 
oele grave, oa să iase iepurele din tu- 
fișă.

On. Redacțiune! N’am soopă să bla- 
meză căușele biserioesd; nu voeso să rui- 
neză caraoterulă nimănui, prin urmare 
vă rogă, oa dooumentele alăturate în în- 
țelesulă loră, pănă la cererea mea, să 
nu se publice, dâr să amintiți, oă răs
punsulă presantă este provăcjută ou a- 
deverințe, declcratiunl și sentință....

Ca să nu fiu prea lungă, fiindă oau
sele biserioescl-șoolare-oomune, te reoero, 
d le protopopă Furduiu, în terminulă oelă 
mai scurtă, a revooa esprimările vătămă
tore întrebuințate față de mine; îți re
comandă a ceti dooumentele alăturate, 
a prooede pe viitoră astfeliu, ca să-mi 
dai ooasiune a-țl atrage atențiunea pe 
calea publioității, și deoă tâte aoestea 
nu-țl voră fi de ajunsă, după primirea 
răspunsului D tale, contra voinței mele, 
îți voiu desooperi/și ou dovecjl argumenta 
astfelă de luorurl, cart faptele D-tale nu 
le voră încorona ou cununi de tran
dafiri.

Ală On. RedaoțiunI
stimătoră

Nicodimâ Cothișelti.

Apelu literaru.
(Urmare.)

20) Cum se numesoă oolindele ce le 
colindă cei oe umblă ou Țuroa, ori 
Caura, Cerbușorulă, Mutanoa? eto. — 
Ași dori să mi-se trimită câtă de multe 
și de acestea ?

21) Ce felă de oolinde mai ounâsce 
poporulă afară de acele oe s’au amintită 
pănă aioea?

22) Cum numesoe poporulă în ge
nere poesiile, oe au ună ouprinsă sati- 
rioă, bunăâră acelea, prin oarl îndatinâză 
elă a’șl bate jooă și a rîde de femeile 
oele leneșe, cari nu soiu târce, țese, oâse, 
fierbe eto., apoi de bărbații, oărora le 
pună femeile oărne, și mai ou sâmă oe- 
lea ce trateză în modă satirică despre 
Țigani, Sași, Unguri, Cioooi, Jidovi eto. 
bună-âră oum e biserica țigănesoă, Pas- 
oile țigănesol eto.

23) Cum numesoe poporulă poesiile, 
oarl le cântă elă, oânde forte bine dispusă, 
și mai alesă pe acelea, prin oarl se ce- 
lebrâză vinulă și raohiulă seu holeroa?

24) Booetulă pl. booete. De câte 
feluri suntă bocetele ? — Unde și când 
anume e usitată booetulă? — Care e 
forma și ouprinsulă său?— Cum se mai 
numesoă booetele, adeoă oânteoele usi- 
tate la morțl, ou ună altă cuvântă? — 
Prin oarl vorbe se esprimă cântarea loră?
— Cum se numesoe aoțiunea loră ?— 
Cine le cântă, oum se numesoă aoeia și 
ce felă de răsplată capătă?

25) Vraja pl. vrăji. Ce felă de poesii 
înțelege poporulă sub ouvântulă acesta?
— Care e forma, ouprinsulă și adevăra- 
tulă scopă ală vrăjiloră? — Cum se nu
mesoă bărbații seu femeile, oarl se folo- 
sesoă de asemenea poesii? — Rogă să 
mi-se trimită câtă de multe vrăji!

26) Cum se numesoă omenii aoeia, 
cari pună bobi, caută în oărțl, în palmă, 
oetesoă pe stele, adecă oarl pretindă a 
ounosoe din diferite semne sârtea viitâre 
a âmeniloră ? — Face poporulă vre-o 
deosebire âreșl-oare între âmenii oe ros- 
tesoă vrăji și între oei oe prevestescă 
viitorulă? — Ce se ’nțelege sub ouv. a 
vrăji și vrăjitoria?

27) Farmeoulă pl. farmeoe. Ce felă 
de poesii se înțelegă sub numirea acâsta? 
Care e ouprinsulă și adevăratulă soopă 
ală farmeoeloră ? — Ce deosebire face 
poporulă între o vrajă și ună farmecă?
— Ce se crede și se istorisesoe despre 
âmenii, ce se ocupă ou vrăji și farmeoe?
— Cine mai*ou  sâmă se ooupă ou de 
aoestea ?

*) A se vede „Gaz. Trans.“ n. a. 23 .din c.

28) Desfăoătura pl. desfăoăturl. Ce 
soiu de poesii se ’nțelegă sub desfăcă- 
tură? — Ce deosebire e într’o desfăoă- 
tură, o vrejă și ună farmecă ? — Care 
e scopulă desfăoăturei ? — Cum se mai 
numesoe aoestă speoie de poesii altmin
trelea ou alțl termini teohniol, bună-dră 
desfacere, seu oum ?

29) Descânteculă pl. desoânteoe. Ce 
e acâsta? — Cart poesii anume le nu
mesoe poporulă desoânteoe ? — Ce ore- 
dință are elă despre desoânteoe ?

30) Basmă pl. basme. Ce ’nțelege 
poporulă sub cuventulă acesta? — In 
cari părți loouite de Români se între- 
buințâză mai multă? Oum se numesoe 
bărbatulă sâu femeia, oare scie mai multe 
basme?—Esistă unde-va vre-ună verbă 
formată dela aoesta ouvântă ?

31) Poveste pl. povești. Are basmulă 
și povestea una și aoeeașl însemnare, ori 
pâte esistă între densele vro-o deosebire 
âre-șl oare? — Și dâcă da, în oe constă 
deosebirea aoeea? Afară de numirile po- 
vestitoră, povestitâre și verbulă a povesti, 
mai esistă și alte ouvinte, oarl se tragă 
din aceeași rădăcină?

32) Ore oine să fi stârnită, după ore 
dința poporului, întâia-dră poveștile? — 
Cam câtă de vechiă să fiă originea loră? 
Când se spună mai cu sâmă poveștile și 
basmele și oe felă de răsplată viitâre are 
oelă oe le spune ?

(Va urma.)

Dare de semă.

La întemeiarea fondului pentru sus
ținerea și ajutorarea noului ooră vocală 
dela biserioa St. Treimi de pe Tocile 
(Brașovă*)  au contribuită următorii d-ni:

Câte 5 fl: Nio. G. Eremiasă comer- 
santă, Frații Stănesou comersanțl, Filiala 
„Albina44 institut de oredită și economii, I. 
Gerassy proprietară, loan Bidu oomer- 
santă, Nio. Popa contabilă;—4 fi. 85 or. 
Dionisie G. Romană contabilă

Câte 2fl.: I. Petrioă protop., I. Stinghe 
epitropă, St. Chicombană epitropă Drag. 
Pulpață epitropă, Ilie Ardelenă blănariă, 
G. Pitișă profesoră, G. T. Zernovenă 
contabilă, Ferdinandă Peters fabrioantă, 
loan Deju birjară.

Câte 1. fl:I. Suoiu, învăț., D. Opresou 
cantoră, Andrei Pulpașă oomerc., Buoură 
Bănoilă, J. N. Gămulea, V.- I. Mitocă, 
N. I. Lupană, I. Vlaiou, Em. Bobancu 
toți proprietari. Nio. Oancea învăț., I. 
Măzgărână propr., St. Belindescu propr., 
G. Preșmereană măoelară, N. G. Stinghe 
propr., G. Vâșmâoă propr., Reveioa S. 
Chioombană, Reveioa T. Zârnovână, P. 
Chicombană propr., V. N. Bidu oomer- 
santă, Radu Olteană oomer., P. Nemeșă 
notariă publică, D. I. Muntenă oomers., 
G. M. Zănesou comers., Gr. N. Moise 
pantofară, Charitonă Petrică comers., 
G. Stinghe măcelară, FI. Pernea zarafă, 
X. Y., N. G. Căpățînă propr., I. Lup- 
șană măcelară, I. Constandinesou învă- 
țătoră, N. N., N. Ghighiniță corners., 
G. N., Vas. Ardelenă lemnară, Radu 
Loga Negru propr., Const. G. Navrea 
măoelară, G. N. Vlaiou muncitoră.

Câte 94 cr: G. N. Saftu, Eft. I. Po- 
pesou, C. Manoiu, T. Gurană, D. Stă- 
nescu, Ang. Teodoră; Andrei A. Bidu 
92 or; Nic. Teodorescu 80 or. I. C Du
mitrescu 70 or;

Câte 50 cr. N. N., St. Frigătoriu, 
V. Voina Constandu, V. Baboe, Andr. A. 
Lupană, M. Bader, D. I. Popă, N. N., 
T. Stană, T. T. Christană, |Z. Butnariu, 
I. Tampa, G. Furnică, I. A. Lupană, N. 
G. Furnică, N. Stinghe N. Bărbuoiană, 
D. Măoiuoă, I. N. Vlaicu, A. Pitișă, P. 
Scurtu, M. Brotia, P. Morariu, V. Cons- 
tandină, G. Argăsâlă, V. Grădinariu, D. 
Stinghe, V. Moroiană, G. Buștea și N 
Nistoră.

Câte 47 cr. St. D. Păunesou, T. I. 
Mateescu, N. Mihălțianu, și Marină Pău- 
nescu.

Câte 40 cr. Elena Stinghe, I. Sidonă, 
G. Bureția. N. FI. Stinghe și N. Stoica.

Câte 30 cr: Reveioa Mânu, I. lor- 
dache, I. Csatt, G. Oonstandină, G. Gală, 
St. Furnică, și R. Orghidană.

Câte 20 cr: O. Orghidană, I. G. Gă
mulea, D. Furnică, N. Vâșmâoă, G. Găi- 
tănariu, G. Brânză, C. Negușă, N. Băr- 
bieră, Elena Iliesou, N. Ogea, D. Bădi- 
țoiu, G. G. Saftu, G. Clipea, Z. Stinghe, 
G. Gală, Marina Neguță, G. N. Gală, 
Ars. Stinghe, I. Căpățină și Gămulea.

Câte 10 er.: G. Vlaicu, D. Zamfirii, 
D. Toderencl, A. Cucu. I. Loga, N. Băr- 
bieru și N. Călină.

Suma totală 132 fi 4 or.
Vanilie Sfetea. Ion Suciu.

paroch și preș. Comit. not. ală Comit, par.

DIVERSE.
Unii „8uvenirtta scumpii. Montesqieu, 

loându-șl odată rămasă bună dela Pon
tificele Benedict ală XIV, care îlă primi 
forte bine, aoesta îi cjiae: „Iubitulă meu, 
înainte de a-ne părăsi ași vrâ să pri- 
mesol ună suveniră ală amiciției mele. 
Pentru aoeea am hotărîtă a te dispensa 
pentru tâtă vieța dela ținerea posturiloră, 
atâtă pe tine, câtă și pe întrâgă familia 
tau. Montesqieu mulțămî pontefioelui și 
luă bulla de dispensare. Când însă i-se 
presentâ soootela oheltuieloră oe avea să 
plătesoă pentru aoesta, luâ’ bulla și o 
trimise înndărătă seoretarului, 4i°®ndă: 
„Domnulă meu, împărtășesce Sânției 
Sale mulțămirile mele pentru bunătate, 
însă pontificele e ună bărbată atâtă de 
ilustru, încâtă îmi este destulă și nu
mai ouvântulă s&au.— Toma dela Câmpii.

PrODriCtârtl Dr. Aurel Ilureșlanu.

MiCtOll respoiisallilli: Cregorlu JUaiord.
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Cnrsulâ la bursa din Vies a
din 25 Februarie st. n 1893.

Renta de aurii 4% ..... 115.90
Renta de hârtiă 5°/0 .... . _ .__
împrumutului căilorii ferate ungare»

aură........................................ 122.90
dto argintii 102.30

Amortisarea datoriei oăilor& ferate de
ostii ungare [prima emisune- - 120 20

Amortisarea datoriei c&iloră ferate de
ostii ungare [2-a emisiune] • —.—

Amortisarea datoriei c&ilorii ferate de
ostii ungare (3-a emisiune) ■ - —

Bonuri croat'o-slavone - - - - - .—
Bonuri rurale-ungare - - - - 96.15
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungur esoii - 97.50
Imprumutulii cu premiulii ungurescfi 152 —
Losurile pentru regularea Tisei și 8e- 

gbedinului ... 145 —
Renta de argintii austriac* .... 99.15
Renta de hârtiă austriacă .... 98.90
Renta de aură austriacă 117.85
Losurl din 1860 .... 149.25
Acțiunile băncei austro-ungarej - - 996.—
Acțiunile băncei de credită austr. 396 25

I. Plecarea trenurilor!!:
I. Dela Brașovii la Pesta

Trenulti mixtă: 4 ore 20 min. diminua.

Acțiunile băncei de credită 'ting ar. . 335.50
Galbeni împărătesei 5.68
Napoleon-d'orI - - . - 9.64>/2
Mărci luO Imp. germane 59.32'/
Londrk 10 Livres sterlings 121.80

Cars vila pSeței Wașm-ii
din 27 Februarie st. n 1893.

Bancnote românescl Oump. 9 52 Vend. 9.55
Argintă rom&neacă „ 9 45 ,. 9.48
Napoleon-d’orI • „ 9.59 „ 9.65
Lire turcescl • „ —.— n
Seris. tone. „Albinau 6%

- » n B’/o n — H
Imperiali - - _ n
GalbinI - • • „ 5 58 „ 5 63
Ruble rusescl - » „ —.— rt •
Mărci germane 58.70 „ 59.10
Discontulă 6—8°/9 pe ană

Sosirea si plecarea irwiloro
în Brașovu.

Convo care.
Domnii acționari ai cassei de economii „Aurari a*,  se in

vită prin acesta, în virtutea § 16 din statute, la

a lll-a Adunare generală ordinară,
care se va ține în Abrudu la 9 Martie 1893 st» n. la 9 ore înainte 

de amecj.1, în localulu institutului.
OBEECTEEEs

1. Raportulă anualu ala direcțiunei, bilanțulă anului de ges
tiune 1892.

2. Raportulu comitetului de supraghiare.
3. Distribuirea profitului realisatu.
4. Ficsarea prețului marcelara de presență pe anulă curentă.
5. Propunerea pentru esmiterea unei comisium pentru compu

nerea unui proiectă de statute pentru fondulă de pensiue a func- 
ționariloru.

Domnii acționari, cari voiescă a participa la adunare în per- 
s6nă, seu prin plenipotențiațî, suntă rugați a-și depune acțiunile și 
eventuală dovezile de plenipotență, celă multă pănă în 8 Martie 
d. a. la 5 6re p. m. la cassa societății în Abrudu.

Abrudă, 16 Februarie 1893.
Direcțiunea institutului „Auraria.“

Trenulă accel.: 2 ore 18 min. după. am.
Trenulă de persone : 7 ore 23 min. sera

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulti acoel.: 5 ore 15 minute dimin.
Trenulti mixtă: 11 ore înainte de amâcjl.
Trenulă aooel.: 2 <5re 19 min. după am.

3. Dela Brașovu la Zernesci: 
Trenulă mixtă: 9 6re 5 min. diminâța. 
Trenulă mixtă: 5 ore 13 min. după am.

Dela Brașovii la Ch.-Oșorheiu.
Trenulă mixtă: 5 6re 20 min. dimineța. 
Trenulă mixtă: 8 ore 50 minute a. m.
Trenulă mixtă: 3 ore 10 min. după am.

Sosirea trenuriloru în Brașovu: 
I. Dela Pesta la Brașovii:

Trenulă de persdne; 8 ore dimineța.
Trenulă accel.: 2 ore 9 min. după am.
Trenulă mixtă: 10 ore 5 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovii:
Trenulă accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenulă mixtă: 6 6re 58 minute sera.
Trenulă accel.: 10 ore 17 minute sâra.

3. Dela Zernesci la Brașovii.
Trenulă mixtă : 6 ore 2 min. dimineța.
Trenulă mixtă: 1 6ră 14 min. după am.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovii.
Trenulă mixtă: 8 6re 25 min. dimineța.
Trenulă mixtă: 5 6re 32 min. după am.
Trenulă mixtă : 9 dre 25 min. sera.

oooooooo 
In sala hotelului „Cenrtal Nr. 1“ 

Renumitulu teatru mecanicii 
ală lui

OSCAR GIERKE,
va da

Mercur! în 1 Martie 
Și

Joi în 2 Martie 1893
primele representațiunl briliante.

Cîclulu I.
1. Seria: G-olfulă de Neapole. 2. Ma

rele incendiu din Mosova în anulă 1812 
și intrarea oștirei francese sub Napoleon 
I. 3. O societate automatioă artistică 
(Teatru Fantoche) 4. Fata morgana, seu 
serii de tablouri la iluminarea ou apa- 
ratulă de calcită Drumond. Locuri so
lare și de stele.

Prețurile: Cercle 1 pănă la 3 rân
duri 80 Cr., oelelalte 60 CF. Loculă III 
40 cr. Parterre 30 cr. Studenții și mili
tarii dela sergent majoră în josă 20 CI. 
G-aleriă 30 cr. și 20 cr. Copii însoțiți de 
bărbați în etate plătesoă jumătate prețulă.

Bilete anticipative se potă căpăta 
în fiă-care cjL dela 10 ore a. m. pănă săra, 
în sala Teatrului. Musica regimentului' 
din locă va cânt» la reoresentațiunl.

Inceputulă precisă la 7*/ 2 6re săra. 
45._1-._1,oooooooo

A V I S UE
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potîi face și 

reînoi ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați să binevoiască a arăta în deosebi, când vo

iescă ca espedarea se li-se facă după stilulă nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 

lămuriți! și să arate și posta ultimă.

Admirsistraț. „®az. Trams."

încheierea conturiloru cu SI O e c e mbre 1802.
CONT CTXu EIZ-wĂJhTT -l-iTTI5 PASIVEC T I ZE

fl. cr. fl. cr.

Cassa în numărării .... 418 87 Capitală socială 300 acțiuni ă fl. 100 .... 30,000 —
Cambii de bancă................... 207,908 69 Fondulă de reservă statutar ală acționariloră . 11,351 20
împrumuturi hipotecare 54,577 78 Fondulă de pensiune ală funcționariloru . . . 1,374 08
Efecte....................................... 420 — Depuneri pentru fructificare.................................. 156,821 86
Mobiliară................................. . fl. 243 05 cr. Cambie de bancă reescomptate............................. 51,859 —
După amortisare de . . . . „ 24 30 cr 218 75 Interese anticipate pro 1893 . .............................. 3,987 63
Diverse conturi debităre . . 219 10 Diverse conturi creditore....................................... 419 46

Profită curată .......................................................... 7,949 96
263,763 19 263,763 19

ze ș Xt ie Contulu profitului și psrcUriloru. vestite

Interese pentru depuneri spre fructificare fl. 8,070.61 cr. 
„ pentru fondulă de pensiune „ 66.20 „
„ pentru fondulă de reservă

statutară...................................  546.95 „
Spese: Salarii, chirie, spese de postă

și altele de birou .... fl. 3,234.11 cr. 
„ Maree de presență . . . . „ 945.— „

fl. cr.
Interese dela cambii de bancă . . fl. 16,535.95 cr.

„ delaîmprumuturi hipotecare „ 4.477,35 ,,

ProvisiunI........................................... ........................

Profită de cursă la efecte și monetă........................

fl. cr,

8,683

4,179

1,940
24

7,949

76

11

74
30
96

21,013

1,158

605

30

83

74
Contribuțiune directă ...... fl. 1,085,11 cr. 

°/0 dare la interese dela
depuneri din competințe de timbru „ 855.63 „

Amortisare din mobiliară.......................................
Profită curată ................................................................

22,777 87 22,777 87

Abrudu, 31 Decemvre 1892. A. Filipii m. p. 
dir. executivă.

Nicodimii Cothișelu m. p., Georgiu Ivașcu m. p.,
membru direct. membru direcțiunei.

Silviu Lazaru, m. p.| 
comptabilă

Petru Macaveiu m. p., 
membru direcțiunei.,

Candinii Davidu m. p., 
membru în direcțiune.

JDr. Simeonu Caianu m. p., loanu Iancu m. p.,
președinte. membru ală direcțiunei.

Bilanțulu de față esaminându-se cu cărțile ajutătdre purtate în t6tă regula și aflată întru tdte 
consunătoră și esactă.

Abrudu, în 22 Februariu 1893.
Consiliu de | Dr. Vasile Fodoru m. p.,’ Dr. Basiliu Preda m. p., 
supraveghere: | Pre?-

Nicolau Lobonțiu m. p., Lanes Giurchescu m. p.
membru în Cons, de supraveghere.

Tipografia A. MUREȘIANU.


