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Circulara în causa alegerei de 
Metropolitu.

Brașovu, 17 Februarie v.
Primimu dela mai mulți abo

nat! ai noștri informațiunea, că 
unele părți din circulara Consis- 
toriului metropolitanu, în causa 
alegerei noului Metropolitu, nu a 
făcutu asupra publicului impresiu- 
nea, ce s’ar fi așteptata dela ună 
astfelu de actO solemnu.

Cu deosebire, ni se scrie, că 
nu era la loculu seu, în o circu
lară de convocare la alegerea nou
lui Metropolitu, pasagiulu acela 
fdrte lungă, în care se vorbesce 
de „selulu apostolici^1, seu de zelulu 
de propagandă catolică în bise
rica română a decedatului Metro
politu,Șși de „dărnicia11 sa.

Astfelu de elogiuri lungi pen
tru propagandă și dărniciă, îșl 
puteau ave loculu într’o predică 
funebră, der nici de cum într’o cir
culară de alegere, unde nu trebue 
se se influințeze asupra spiriteloru 
clerului, și cu atâtu mai puținu 
nu trebue duse ia erbre despre 
adevărata situațiune nefavorabilă 
a bisericei nbstre în 4^ua de as- 
tăcți, debre-ce nici chiar circulara 
consistoriului nu atribue deceda
tului Mitropolitu meritulO de-a fi 
aperatu autonomia bisericei de 
Alba-Iulia.

Astfelu apologia în moda osten
tativii, ce-o face notariulu Consis
toriului pentru Metropolitulu Van- 
cea, chiar în circulara de alegere, 
arată intențiunea învederată de a in- 
fiuința în o direcțiune anumită 
asupra spiriteloru clerului pentru 
nisce candidat! eventual! de ace
leași idei în privința guvernării 
bisericesc!, precum le-a avutu de
cedatul!! Metropolitu Vancea.

Din acestă parte așa-deră a 
circularei, transpiră același neas- 
tempera de a influința asupra con- 
sciintei alegetoriloru, neastemperu, 
ce-lu vedemu de atâtea luni pro- 

nunțatu așa de multu în scrierile ce 
le debiteză cjiarulu „Unirea“.

Nu trebuia așader, ca circulara 
Consistoriului se urmeze unu cu- 
renta unilaterala, susținută în rea
litate numai de câteva persâne 
fără greutate, crescute în institu
tele Romei, ci trebuia se se fe- 
rescă de apologii excesive și ostentative, 
cum nu se făcuse nici pentru re- 
posatulu Metropolitu Șuluțu.

Circulara trebuia se se ferescă 
de ori ce modu, pe fată ori aco
perită, de a îndupleca clerulu pen
tru anumite direcțiuni, trebuia se 
se pună mai pe susu de curentele 
ce esistă, arătându unu înaltu res
pectă de consciinfa clerului și de 
libertatea alegerei.

A doua parte greșită a circu
larei este amintirea de vederi opuse 
între Consistoriulu mitropolitană 
și între ministrulă culteloră din 
Budapesta, în privința votului a- 
supra celoră trei candidați.

Consistoriulu a greșită fdrte 
multă, când a cerută dela minis- 
teriu, ca toți alegătorii se voteze 
pentru trei candidați. Acestă vo
tare nu este de loch întemeiată 
în usurile bisericei de Alba Iulia. 
Decă Consistoriulă a voită întru 
adeveră se ceră o garanția mai 
multă pentru siguranța bisericei 
de Alba Iulia, atunci trebuia se 
ceră restabilirea vechiului drepta de 
alegere, votarea pe o singură per- 
sdnă, astfelă cum sună în modu 
forte clară actele de unire cu bi
serica Romei, lucru ce se p6te 
dobendi, și trebue se se doben- 
descă, der se nu ceră lucruri, ce 
n’au esistată niciodată în biserica 
nbstră, și car! potă se fiă chiar 
pentru noi periculâse. Introduce
rea acestei cestiuni în cuprinsulă 
circularei de alegere, este ună 
pasă greșită, fiindă-că în modulă 
acesta pâte se provoce discutiuni 
vii în sînulă sinodului, discutiuni 
absolută fără nici ună folosă, de- 
drece sinodulă are se se ocupe și 

trebue să se ocupe cu cestiuni 
multă mai mari, cum este de 
esemplu revocarea bisericei nostre 
unite la vechia ei autocefaliă, der nu 
cu cestiuni lipsite de fundamentă, 
cum este votaiea celoră trei can
didați.

CRONICA POLITICA.
— 18 Februarie.

Marți, 28 Februarie, s’a ținută în 
palatulă din Buda ală primatelui Unga
riei conferința episcopiloru catolic!, la 
care au fosta de față toți episcopii oa- 
tolicl afară de episcopulă de Oradea- 
mare Mihailă Pavelă, celă de Agria, 
Samatsa și afară de Lonhardt episcopul0 
de Alba Iulia. Obieotulă disousiunei oon- 
ferenței a fostă desbaterea adreselor!! 
cătră Papa, cătră regele și cătră gu
vernă. apoi programul^ politicei biseri- 
cesol a guvernului și afacerea Congruei. 
Conferența a presidat’o primatele Va- 
szary, care înainte de a se înoepe des- 
baterile a cetită o telegramă venită dela 
Papa dreptă răspunsă la felicitările ce 
i-lea adusă oorpulă episcopescă catolică 
în conferința din Decemvre anulă tre
cută. In decur8ulă desbateriloră au vor
bită toți episcopii propunendă modificări 
la textulă memorandului privitoră la po
litica biserioâscă a oabinetului. Confe
rența a ținută pănă la 2 6re d. a. Des- 
•baterile s’au continuată ieri. Se pdte, oă 
ședințele voră dura o săptămână întregă, 
fiind-că părerile membriloră conferenței 
suntă forte divergente. Mare greutate 
oausâză episoopiloră adresa oe voră e’o 
trimită guvernului, oare fiindă de Datură 
a tăia în politica militantă, va trebui să 
fiă cumpănită forte bine.

*
In cestiunea autonomiei catolice 

publică „Egyetârtes14 dela 28 Februarie 
o. ună articula defondă,în oare oonstată 
mai întâi, oă legislațiunea, guvernulă și 
cordna numai într’atâtă potă să întrevină 
în cause bisericesci, întru câtă biserica 
ar eși din limitele autonomiei sale. Din 
acesta punotă de vedere puroecțendă, f6- 
ia ungurescă nu înțelege, oum și pe ce 

ba să unii fruntași și oorifei catolici pre
tindă, ca guvernulă să ia posițiă în ees- 
tiunea autonomiei, să șl desfășure pro- 
gramulă și să declare, oe vre oa proiec- 
tulă din 1871 ? Ună bărbată de stată și 
una adevărată oatolioă nu pdte permite, 
tțice mai departe f<5ia ungurescă, ca ună 
guvernă neconfesională să pășescă înainte 
ou ună programă autonomies.

*
țfiarulă națională slovacă „Narodni 

Noving14, află oă ministrulă ung. de in
terne a oasată faimdsa decisiune a vioe- 
spanului Benicky, oare a oprită o adu
nare slovacă, în oare avea să se discute 
asupra căsătoriei oivile. Acostă decisiune 
însă vicespanulă o susține înoă. Numita 
făiă slovacă mai află, că și în celelalte 
oerourl se va disouta oestiunea căsătoriei 
și matriculeloră oivile. țiiarulă slovaoă, 
din Pittsburg ^America) „Amerikansko- 
Slovenske Novinyu, oare în Ungaria este 
oprită, anunță într’ună numără mai nou, 
că diplomația austro ungară a interve
nită pe lângă guvernulă Stateloră unite, 
pentru ca să opresoă aparițiunea numitei 
foi slovaoe. Der guvernulă Stateloră 
unite a dată o leoțiune „bine meritată41 
dip omației austro-ungare.

*
Celă mai însemnată evenimentă po

litică ală săptămânei trecute în Franoia 
a fostă alegerea lui Ferry de președinte 
alu senatului francesfi. Ferry este pdte 
singurulă omă mai distinsă în Franoia, 
care in prooesulă soandalosă Panama a 
rămasă nepătată și astfelă toți au fostă 
siliți să reoundscă, oă Ferry este oarao- 
terulă celă mai curată și mai nepătată 
din Franoia. Astăcfl, oâud Clemenceau este 
așa efiuendă ună mortă politică; când 
Floquet este înfundată pe veoiă; când 
Freycinet, care la timpulă său în fuga 
mare se silia să ooupe soaunulă ministe
rială ală lui Ferry, aoum când se pare 
despopularisată: deschide elă ușile sena
tului franoesă lui Ferry la președinția, 
a doua posițiă însemnată în viața 
de stată a Republicai franoese. Că
derea de odinidră a lui Ferry a prioi- 
nuit’o cestiunea Tonking. Elă însă nu 
și-a pierdută curagiulă și ohiar oa băr-
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Briganții din Sonnino.
Nuvelă de Otto Rose.

(2) (Urmare.)

I.
Cdrta oritioă înoepuse în progra- 

mulă școlară și se continuase în opuri 
grose ; ea dură mai multă oa răsboiulă 
Troiană, căci savanții se ataoau ou ar
gumente soiențifice, amestecate și ou 
personalități. Din Dickendorf la Hager- 
stadt și vioe-versa, nu venea nici ună 
gimnasistă, oare; să nu fi devenită celă 
din urmă din oausa teoriiloră înrădă
cinate.

Se înțelege de sine, că cei doi lup
tători filologi nu fură de loch încântați, 
de a se vede aici atâtă de fără de veste 
și pe neașteptate, în unioa osteriă din 
Nemi. Der ca Germani în țâră înde
părtată îșl datorau salutarea; afară de 
aceea le permitea și ună armistițiu, care 
se ivise de când ou pensionarea consi
lierului șoolară, se reîncâpă raporturi 

mai politicdse. Consil'erulă șoolară păși 
spre „stimatulă său oolegă“ și amândoi se 
salutară serbătoresce și formală ou com
plimente adânci, oa odinidră, înainte ou 
12 ani, în aula institutului comună de 
învățământă. Gimnasistulă se apropia 
de tânăra damă ou aoeeașl demnitate, 
der ou o nuanță de galanteria cavale- 
râsoă, oare înveseli fața sa ou ună zîm- 
betfi simpatică. Cum ar fi și putută face 
altoum? Ddr Lidia Burgers era tocmai 
contrarulă ososului ei tată ; ea se mișca 
ou o eleganță sigură, oare făoea ca sta
tura ei mijlociă să apară mai înaltă și 
mai sveltă. Ochii ei negri luoiau sub 
nisoe gene mătăsdse, oare în tăiătura și 
teintnlă ei amintea mai multă tipulă ita
liană, decâtă pe oelă germană. Părulă 
ei negru și undulată, strînsă într’ună 
nodă antică, pălăria simplă și haina de 
oălătoriă îi dau, fără ca să aibă preteu- 
siunl la frumseță, ună colorită înnân- 
tătoră.

Aureliană, fiulă consilierului școlară, 
de sigură, oă afla mai multe în fata 
aoesta drăgălașă, dedrece când o văcțu 
îșl perdu oumpătulă. Mâna îi tremura, 

când i o întinse tinerei dame, care i o 
strînse frățesce și privi liniștită în oohii 
tânărului. Aureliană se răcțimâ de spa
tele unui scaună; — era ore o adunare 
a sângelui spre inimă, era o agitare spi
rituală? — era amețită. Toomai aoum, 
când privea asupra lacului Nemi, gân
dise la Lidia, îșl împrospătase în me
moria trăsurile feței ei, și acum, când 
era în persdnă înaintea lui, i-se părea 
întâlnirea acesta neprevăcțută ca ună 
visă minunată, din care se temea, oă se 
va deștepta. In zăpăoela sa murmură 
numai câteva ouvinte fără șiră-

Bătrânii îșl povestiră într’aceea unulă 
altuia că'ătoria loră. Amândoi se aflau 
într’o esplorațiune sciențifioă și veneau 
în ultima liniă dela Roma, pentru-ca să 
mergă încă și mai departe spre sudă. 
Consilierulă șoolară vorbea despre locu
rile admirabile, oe aveau să le visiteze; 
îșl notase o mulțime de localități din 
opurile lui Horațiu, Virgilă, Tacită și 
Juvenal, preoum și din opurile moderne 
ale lui Gdthe, Seume ș. a. Profesorală 
Burgers, la aucjulă povestirei lui Schar- 
fenberg, zîmbi batjocoritoră. „Aoesta e 

prea multă pentru odată, stimate d-le 
oonsilieră școlară44, ițise elă. „Hm, hm! 
Eu am să olarifioă numai optă pănă în 
nouă pasage întuneoose din Aeneida, 
der atâtu e destulă.14

„D-ta oălătoresol și din plăoere ?“
„Puțină44, mărturisi consilierulă, „mai 

înainte de tăte voiesoă amă mări desfă
tarea ou autorii mei, privindă locurile.44 

Profesorulă Burgers răspunse cu ră- 
oâlă. „Durere, eu nu sunt atâtă de fe- 
rioită ca D-ta. In noua editură a lui 
Virgilă voră fi puse punotele studiiloră 
mele. Ținta mea cea mai apropiată este 
ager pomentinus, mooirla pontină, unde 
voiescă să ohiarifică câteva punote în- 
tuneodse în episodulă regelui Metabus.44

„Și eu buourosh m’așl duce la mo- 
oirlele pontine, pentru ca să mergă pe 
urmele marelui Horațiu ală nostru14 ițise 
consilierulă. „Der spune-mi, d-le colegă, 
acolo ești sigură de briganțl? In Roma 
nu se făcură împărtășiri neliniștitdre. Nu 
e destulă, oă Sonnino, renumitulă cuibă 
de tâlhari, amenință ținutulă, aoum mai 
umblă și canalia internaționalei roșiă 
prin Italia sudică, unde s’a revoltată prin 
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bato eăcjutO dela guvernă, elă a fostă 
oelă dinteiu, care a sparta, prin oâteva 
frase ironice, beșioa de spumă a gloriei 
sărbătoritului Boulanger. Elă este aoela, 
care a numita pe Boulanger, „generala 
de Orfeu44 și „ridiculositatea44 Franoiei. 
Cuvintele lui Ferry au făcuta să soadă 
multa gloria lui Boulanger, a acelui Bou
langer, ai cărui dmenl dimpreună ou ra- 
dioalii lui Clemenceau, pe timpulO alege- 
rei de președinte, la 1888, au pusa la 
oale o revoluția, unii râsboiu de stradă, 
la casa dâoă Ferry ar fi fost alesă președinte 
ală Republicei. Radioalii însă n’au ajunsă 
la nimioă cu planurile loră. Aoum, oând 
Ferry a ajunsă din nou la putere, duș
manii lui politici erășl începă a-lă aousa 
ou BoopurI străine intereseloră Republi- 
oei. Elă este aousată, oă ar voi să eso- 
pereze o împăoiuire ou Germanii și ast- 
felă să rănescă pe Ruși față de Francesl. 
însăși foile rusescl cântă acum pe aoestă 
glasă, ba „Novoje Vremja14 a făcută 
ohiar ună apelă oătră Francesl, în oare 
îi provooă să nu asoulte de amăgirile 
germane și să nu sufere pe ună ast- 
felă de omO în fruntea senatului fran- 
cesă. *

In ședința dela 28 Februarie n. a 
dietei germane a venită pe tapeta și 
cestiunea Elsației Lotaringiei. Deputa- 
tulă liberala Barth a întrebată, că vrâu 
guvernele să se alăture la tendințele An
gliei și Americei-Nordice, ca asupra ne- 
înțelegeriloru internaționale se judece unit 
arbitriu aleșii ? Secretarulă de stată br. 
Marschal a răspunsă, că guvernele încă 
nu s’au ocupată seriosă ou cestiunea 
aoâsta, dâr asupra unoră cestiunl oou 
troverse suntă gata a se supune jude 
oății unui arbitriu, nu potă însă să ia 
ună angaj amentă generală. DeputatulO 
Bebel, luanda ouvântulă cp8®» oă înfiin 
țarea unui arbitriu internațională nu 
pdte s’o aprdbe, frnd-că orede, că la 
ună astfelă de arbitriu ar pute să vină 
și cestiunea Alsației și Lotaringiei. Suntă 
6menl, cari oredă, oă Germania nu e 
tocmai nevinovată in răsboiuln din 1870. 
In g-nere cjisă Germania este privită 
oa partea, care a începută certa. Noua 
reorganisare a armatei n’a contribuită 
decât săîntărâscă acâstă oonvingere. Ar fi 
bine dâră, dâcă odată Germania ar da 
dovecjl, că scie să întindă șt mâna de pace. 
La aceste Caprivi răspunse declarândă, 
că e convinsă, că dâcă s’ar compune 
ună arbitriu internațională și ar hotărî, 
ca Germania să redea Franoiei Elsația 
și Lotaringia, națiunea germană nicio
dată nu s’ar supune unei astfelă de ju
decăți, ci mai bine șl-ar jertfi până și ul- 
timulă picură de sânge.

*
In ședința din 27 Febr. a senatului fran 

cesu, preș. Jules Ferry a ținută o vorbire, 
în oare mulțămi mai întâiu senatului, că 

lupte sângerose și apoi a fostă împrăs- 
oiată printre mooirle.14

„Soiu, soiu44, esolamâ profesorulă 
iiitată, „Der dre primejdia să mă abată 
dela datorință? Pdte îmi espună vieța. 
Hm, hm! Der nu suntă esemple ilustre 
despre bărbați, cari au cutezată totulă 
în servioiulă științei ?u

„De sigură, de sigură! Der fiica 
d-tale?44 fiise consilierulă ou ună acoentă 
ușoră de imputare.

Profesorulă făcu ună gestă de des
perare.

„Nu potă călători fără ea. Ea este 
oopilulă, care îșl ia asupră-șl, pentru 
mine, grijile materiale. Fără ea nu potă 
face niol o călătoriă de o jumătate de 
4i. M’am luptată ou mine însu-mi, pen
tru ca să renunță la planulă meu. Der 
nu merge; întregulă soopă ală călătoriei 
mele ar fi greșită. Lidia posedă ună 
ouragiu antică, ea urmâză cu buouriă pe 
tatălă ei.44

Consilierulă făou o reverință, arun- 
cândă asupra fetei o privire jumătate de 
admirare, jumătate de oompătimire.

„M’am provătjută pentru tote casu- 

l’a eliberată de ostracismulă, ce era a- 
supra lui. Ferry oonstată, oă ordinea 
s’a susținută, grațiă Republioei parlamen
tare. Finanoele s’au restaurată din nou, 
armata s’a reorganisată și s’a întărită 
în modă simțitoră. Republica, prin pro- 
oederea ei înțeleptă, și-a câștigată în Eu
ropa amioițiă prețuită și puternioă, oare 
este dovada cea mai sigură a uuui gu
vernă plină de vieță și trăinicia. Preșe
dintele senatului vorbi apoi despre rolulă 
dată senatului și cp8®» oă armonia este 
forma adevărată a unui guvernă parla
mentară, armonia înoâtă însă unde în- 
oepe distrugerea. Niol una din oele trei 
puteri nu trebue să absorbă pe celelalte 
două. Senatulă să nu se facă niol odată 
unelta discordiei, seu organulă reaoțiunei. 
Atâtă în ordinea politică, oâtă și în oea 
eoonomioă trebue să se aibă în vedere 
reformele necesare. Republica stă des
chisă pentru ori cine, ea primesoe pe 
fiăoare, care posede bunăcredință si bună 
voință, der pentru aoeea nu este nece
sară, ca republicanii să se oerte între 
sine. —Vorbirea acăsta a lui Ferry a fostă 
primită ou viue aplause. Importanța 
ei politioă este recunosoută și se c|ice, 
că a fostă redactată în înțelegere ou 
Carnot, și ou președintele oamerei, Ca
simir Perier.

SOIRILE PILEI.
— 18 Februarie.

Imormentarea Măriei Rosetti. Marți 
s’a făouto îmormentarea regretatei Maria 
Rosetti. Ună mare numără de amici ai 
familiei Rosetti, fără deosebire de uuanță 
politică, erau adunați înainte de orele 2 
d. a. la domiciliulă defunctei, din strada 
Suroriloră. Curtea era pliDă de bărbați, 
cari se duoeau să stringă mâna fiilor ă de 
funotei și să le adreseze ună cuvântă de 
consolațiune, er damele ocupau aaldnele 
și earner* mortuară. Aici se afla corpulo 
defunctei, pe masa de stejară, sculptată 
ou insoripțiunl memorabile, care a fostă 
oferită lui C. A. Rosetti, eu ooasia ju
bileului de 26 de ani ală „Românului14, 
și pe care repausase și corpulă lui C. 
A. Rosett'. Corpulă defunctei era aco
perită de flori și de oununJ. In stradă 
aștepta ună oamionă ou doi cai, și oare 
as-menea era îmbrăcată în verdeță și 
fiori, oa și aoela. oare a servită la îmor
mentarea lui C. A. Rosetti. Pe acesta 
oamionă s’au atârnată cununile, dintre 
oarl unele erau fdrte mari și forte fru- 
mose. La cimitiră s’au ținută două dis 
cursuri funebre: unulă de d-lă D. Stur- 
dza, ală doilea de d-lă Emilă Costi- 
nesou.

—x—
Adunare publică. „Tribuna14 din Si- 

biiu publică o „Convooare44 subscrisă de 
domnii Ioană Papiu și Ioană Russu, pro 
topopl, Zaharia Boiu asesoră oonsist., Di- 
mitrie Comșa profesore, Nmolae Moldo- 
vană paroohă și Sept. Albini. prin care 
se conohiamă alegătorii români din cer- 
ourile administrative Sibiiu și Nocrichă 
la o adunare publică, oe se va țină Vi

rile44, adause profesorulă, arunoândă o 
privire speriosă asupra coloră din jură, 
apoi sodse din buzunarulă hainei sale 
ună pistolă de călărețo, de calibru mare.

„Ah! EacI țîntașă cu pistolulă, d-le 
oolega!44 — cu ouvintele aceste oonsi- 
lierulă se trase câțiva pași înapoi.

„Nicl-odată n’am mauuată arma a- 
oâsta; der îmi va servi să spariu pe 
tâlhari44 răspunse profesorulă și, spăriată 
de propria sa outezanță, băgâ pistolulă 
în busunară. „Ddrnu ești nearmată, die 
consilieră școlară?14

„Eu țină cu Horațiu : cine e nepă
tată și cu oonsoiința ourată, nu are 
lipsă de arme.44

„Dâr nu voiesci, d-le consilieră—?44
„O, stimabile44, îlă întrerupse consi

lierulă ou bunătate, „eu vorbesoă ourată 
academică, și aoeea soiu, oă și alte au
torități recomandă partarea armeloră.44

Ambii savanțl vorbiră apoi despre 
oălătoria lui Horațiu prin mooirlele pon- 
tonice după oum se desorie în satira V, 
oartea I.

(Va urma.) 

nerl în 19 Febr. st, v. la 10 ore a. m. 
la Sibiiu în sala oea mare dela Gesell 
schaftbaus. La ordinea cjîlei se va pune: 
Disouțiune asupra proieoteloră de legi 
biserioesol: reoepțiuuea Evreiloră, intro
ducerea matriouleloră civile și a că
sătoriei civile; luarea de resoluțiuul.

—x—
Serbare musicală-literară in folosulfi 

Ligei. La 27 Februarie v., va ave iooă 
în BticurescI o mare serbare musicală-li
terară, pentru sporulă fondului Ligei cul
turale. Ună oomitetă de peste 100 d ne 
din tdtă sooietatea bucuresoenă va pa
trona acâstă sărbătore, ală cărei suocesă, 
după oum se spune, va fi imensă. Deja 
o mulțime de artiști s’au grăbită a asi
gura cu concursulă loră gratuită reușita 
aoestei splendide serate.

—x—
f Ludovicii Csato. In uoptea de Marți 

spre Miercuri a răposată îu Blașiu ou- 
noscutulă advocată arehidieoesană de a- 
oolo Ludovioă Csato, în etate de 44 aul. 
Răposat ilă a luată parte viuă la luptele 
naționale din timpulă mai nou, fiindă a- 
lesă dela 1890 înodee și membru în oo- 
mitetulă centrală electorală din Sibiiu. 
Adresâmă întristatei familii sincerele nds- 
tre condolențe.

— x—
Distincțiune. Regele României a a- 

eordată d lui i.-oolonelă F. Howard, oare 
a însoșită, împreună ou d-na Monson, pe 
A. 8. Regală principesa Mana, ordiuulă 
nȘteua României* m gr«dulu de oo 
mandoră.

— x—
Cutremurul!! din insula Samotrache. 

Insula aoâsta, situată în apropierea por
tului Dadeagatsch, are 25,000 locuitori, 
aprope toți de naționalitate grâoă. Ea 
a suferită în ultimele 4,1®> din causa cu 
tremurului de pâmentă, pagube torte 
muri; 40 de oase au fostă distruse totală 
și 200 au fostă dărăpănate astfelă, că 
nimenea nu putea locui în ele. Popula
ția înspăimântată grozavă, ddrme sub ce
rule litieră, deși fngulă e forte aspru. 
1500 de oi și de capre au murită de 
frigă. Guvernatorulă diu D deagatsoh a 
trimisă numai decâtă o oorabia cu pro- 
visiunl. Corabia n’a putută sosi îu portă, 
decâtă după 24 de cesurl, din causă, că 
marea era bântuită de furtuni violente. 
Din ordinulă Sultanului s'a trimisă totă 
acolo corabia „Nedjed14 cu bani, provi- 
sii, 50 de corturi și 14,500 de Boândurl 
pentru constru rea de baraoe provisorii. 
In Dedeagat8oh, de-alungulă Dardanele- 
loră. în Galipoli și în împrejurimile A- 
drianopolului, s’au simțită cutremure vio
lente de pămentă. Se spune, oă la Sa- 
motraohe au murită într’o singură nopte 
df frigă 3 băețl șt 7 fetițe, și oă 7 lo
cuitori au fostă striviți de dărâmăturile 
caseloru. Panica e mare.

—x—
Anarchiștii șpaniolî. Etă oâteva de

talii asupra chipului oum suntă organi- 
8ațl anarohiștii din Spania: Eisuutu îm- 
părțiți în trei grupuri. 1) Aoei, oarl fa 
brioă bombe, cartușe și în sfârșită ori oe 
materiă esplosibilă. Aceștia suntă toți d- 
meni cu carte. Ei ounosoă ohemia, fisioa 
și soiințele politioe; 2) Acei, oarllipesoă 
afișe noptea pe strade. Aceștia suntă 5- 
meni dibaci, întreprindătorl și forte is
teți. De obiceiu ei umblă râu îmbrăcațl, 
oa să nu atragă asupra loră ateuțiuuea 
treoâtoriloră și a publicului; 3) Asasinii. 
Aceștia suntă oea mai rea speoie de a- 
narohiștl, oum a fostă d. e. Ravaohol, 
cari mergă noptea în cimitire și des 
gropă cadavrele femeiloră mdrte, și le 
iau giuvaericalele de pe degete, din pâră, 
dela gâtă, sâu dela ureohl.j In generală 
anarchiștii șpaniolî suntă desprețuitorl 
de vieță.

Din parlamentulu austriacă.
(Urmare).

Dep. Dr. Gregr (oontinuândă): Este 
o tristă fatalitate a statului austriacă, că 
toomai acele popdre, oărora le stă mai 
multă la inimă susținerea acestui stată, 
suntă mai multă asuprite, slăbite și res
pinse de guvernulă austriaoă.

Guvernulă nisuesoe deplina oentra- 
lieare a aoestei jumâtățl a monarohiei, 
noi voimă federalisarea, guvernulă vo- 
esoe nimioirea autonomiiloră regateloră 
și țăriloră, noi voimă recundsoerea și 
împlinirea dreptului publică boemă. 
Acestea suntă poluri contrare, aoesta e 
sudulă și nordulă, cari niol odată nu se 
potă uni.

Der și partida centralistă germauă 

ne strigă ună puternioă „veto44. De oe 
dre Nemții se opună atâtă de multă în 
oontra reactivării dreptului publioă bo
emă ? Nemții 4’°ă, că să temă de Cehi. 
Noi le-am întinsă fdiă albă, dârei ne-au 
răspunsă ou paotulă dela Viena, care 
are de soopă nimicirea dreptului publioă 
boemă, împărțirea patriei ndstre, hege
monia germană și nimioirea viitorului 
nostru politioă și națională. Aoâsta ar fi 
ună triumfă ală reaoțiunei, aoesta ar fi 
o trădare față de libertate și noi Cehii 
tineri niol odată nu vomă fi trădători 
ai libertății. Germanii trebue să se la- 
pede de închipuirea, că suntă ună po- 
poră superioră. Ei nu suntă niol în pri
vința oultnrală, nici în privința eoomu- 
nală, nici în privința fisioă. Noi Boemii 
nu ne tememă de libera conourență ou 
ei, numai drumulă să fiă ace'a șl pentru 
amândoi, guvernulă să fiă pătrunsă de 
egală iubire pentru ambele popdre. 
(Aplause la Cehii tineri). Ei ar trebui 
să renunțe la politioă tradițională a oasei 
de Austrie-, oare se bsseză pe aceea, că 
nu lasă oa poporulă cehă să se desvdlte 
liberă, oa nu cumva prin aoâsta să fiă 
amenințată caraoterulă germană ală 
Austriei. Austria nu este stată ger
mană.

Dep. Dr. Vașaty: Dâr vrâ să fiă și 
mai depart-.

Dep. Dr. Gregr- Aoâsta este o min
ciună istorică, statistică și etnografică și 
Austria va fi ou atâtă mai puțiuă ună 
stată germană, ou oâtă popdrele neger
mane din acâstă monarohiă voră ajunge 
mai multă la oousciința națională. (Apla
use la Cehi’ tineri).

Dep. Dr. Gregoriă’. A ține unulă ou 
altulă

Dep. Dr. Vașaty-. Așa este.
Dep. Dr. Gr<gr: Causa neputinței 

par'amentului zaoe în antagonismulă 
ambeloră popore din Boemia. Noi prin 
certele ndstre, s-rvimă numai reaoțiunei. 
(EsolamarI în stânga: Aoesta e adevă
rată !) Se 4>oe, oă politioă esternă pre
tinde ținerea la constituție.

Dr. Vașaty. Toomai oontrarulă 1
Dep. Dr. Gregr: Intru câtă ounosoă 

eu pe aliații noștrii din Germania, oredă 
aoâsta, dâr atunol e ună semnă tristă 
pentru posițiunea Austriei în tripia ali
anță. Austria nu trebue oa să faoă or
dine în casa sa, trebue să asuprâsoă po- 
pârele, pentru oă altmintrelea oei din 
Berlină se voră simți neplăcută atinși.

Dep. Spincici: Nu voră sădea drep
turi Croațiloră din literală, fiindcă nu 
voesoe Italia.

Dep. Dr. Gregr: Așa dâră nu mai 
e stăpână în oaBa sa. (Viue aprobări la 
Cehii tineri) Au ajunsă luorurile atâtă 
de departe, că bărbatulă de stată oon- 
ducătoră seu este preterată sâu distinsă 
de regele Prusiei, după oum asupresoe 
mai multă sâu mai puțină poporele aus
triece. (Aplause sgomotose la Cehii 
tineri).

Dep. Dr. Vașaty-. Aoeste suntă ac
tualele stări austriaoe.

Dep. Dr. Gregr: Și apoi se miră, oă 
poporulă boemă e ună oontrară ală tri
plei alianțe. Poporulă boemă are ună 
8entimentă austriacă mai adânoă și mai 
sănătosă, oa oonducătorii aoestui stată 
și va veni timpulă când li-se va reou- 
ndsoe acâsta.

Dep. Dr. Vașaty. Când se va de
plânge politioă actuală.

Dep. Dr. Gregr: P6te îi va suooede 
contelui Taaffe de a înoiripa o majori
tate guvernamentală, dâr o asemenea 
maioritate artificială va peri. Adăpostiți 
de fortărâța solidă a dreptului nostru 
publioă, vomă aștepta în liniște eveni
mentele ce voră veni și diu aoâstă for- 
tărâță nu ne vomă mai lăsa să ne ade- 
menâscă niol prin promisiuni, niol prin 
amenințări, nici prin violeșugă, nici prin 
volnioii, și pdte oă de zidurile aoestei 
fortărețe îșl vor sparge înoă oapulă multe 
guverne și multe maioritățl.

Noi însă ne vomă lupta mai de
parte, ou energiă și neînspăimentațl pen
tru drepturile și convingerile poporulu- 
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nostru, ou privirea însuflețită numai spre 
țînta nostră, spre libertatea și indepen
dența iubitei nostre patrii. (Viue aplause 
.pe băncile Cehiloră tineri).

După dep. Dr. Gregr luă ouvântulă 
oonduoâtorulfi stângei germane Dr. Ple- 
ner, oare se încercă a oombate aserțiu
nile conducătorului Cehiloră tineri.

Prin vorbirea de mai nainte, 4’8e 
Dr. Plener, trece o trăsătură străină, și 
adecă lupta eonsoiă în oontra tuturoră 
întoemiriloră constituționale ale Austriei. 
Aoâsta a fostă o vorbire, oa oele din 
60 și 70, când sistemulă constituțională 
ală Austriei a fostă combătută ou cea 
mai mare patimă de oătră federaliștl și 
a fostă ună succesă ală chiarificărei Btă 
riloră nostre, că acesta atacă a amuțită 
și că oonstituția s’a întărită. Deputatulă 
Dr. Gregr a Z'80> oă oonstituția esis- 
tentă este îndreptată nu numai în contra 
dreptului publioă ală țării sale, oi și în 
contra intereseloră materiale ale popo
rului său, preoum și a poporului germană 
și oă este o rătăcire din partea Nem- 
țiloră, oă nu stau și ei oa Cehii pe basa 
dreptului publioă, acesta este în ultima 
liniă independența statului oehioă. Elă 
cfioe, oă constituția centralistă aduce ou 
sine ca acesta Boemiă să fiă esploatată 
în interesulă monarohiei și a oelorlalce 
provinoii sărace; oă aoâstă țeră este să- 
raoă. Deoă oele cj.ise de Dr. Gregr, că 
adecă Boemia este esploatată și săraoă, 
ar fi adevărate, atunci n’ar fi Boemia 
oea mai bogată, și mai infloritâre țeră a 
monarohiei. Partea germană și partea 
cehă a progresată și pote partea cehă 
în diferite privințe a făcută mai mari 
progrese în oursulă oeloră 25 de ani....

Noi Germanii dorimă o Austria pu
ternică și mare, pe oând celelalte na
țiuni pună ideia Austriei într’o liniă mai 
îndepărtată oa Germanii. Prin urmare e 
ună sentimentă puternică patriotioă ală 
■Germauiloră din Austria, oând ei se 
opună unei schimbări a constituției ac
tuale.

(Va urma.)

0 nouă bancă românescă.

Lipova, 23 Febr. st. n. 1893.
M. On. D-le Redactoră! Printre 

multele răstriste, oe le întempinămă în 
aceste timpuri grele pentru noi, oredă, 
că simțimă ou toții plăcutulă refrenă, 
oe ni-se oferă, când putemă nota și oâte 
.0 di de bucuriă.

Astfelă de Z1 pentru noi Românii 
din Lipova-Rodna și jură, a fostă cjiua 
de 23 Februarie n. o., oând ună numără 
frumosă de ini digență și țărani din Li
pova Rodna și jură, se întruniră la adu
narea generală constituantă a înființân- 
■dului institute „Lipovana“ în sala ho
telului arohiduoele „losifău din Lipova. 
In aoestă cji pe "a 10 a. m. era oonvo- 
cată adunarea, și L.'aoestă 6ră, inițiato- 
rulă și anteluorătorulă înființărei acestui 
institute, Rvds. D-nă protopopă ală Li- 
povei, Voicu Hamsea, ca președinte ală 
oomitetului fundatoră, deschise adunarea 
generală prin o vorbire scurtă, der aco
modată, bioeventâudă pe d-nii aoțio- 
narl presențl.

La propunerea părintelui protopopă 
Voiou Hamsea, adunarea se oonstituti 
ad hoc, alegândă de președinte pe Rdvs. 
d-nă protopopă ală Radnei, Vasile Bele- 
.șiu, de bărbați de încredere pe d-nii: 
Iacobă de Rațiu și Terențiu Opreanu, 
âr de notară pe d-lă Dr. Ioană Suciu, 
adv. în Aradă.

Agendele presorise în ordinea de 
.cji, ou observarea disposițiuniloră legei 
comerciale, s’au desbătută și deoisă în 
cea mai frumosă ordine și ou ună viu 
interesă.

Dintre agendele pertractate și de 
nise, oele mai însemnate suntă urmă- 
tdrele:

S’a luată la ounosciuță raportulă 
comitetului fundatoră ; s’a aprobată ra- 
țiooiniulă, s’a oetită conspectulă aoționa- 
riloră cu acțiunile subsorise, apoi fiindă 
.-subscrise 577 de acțiuni, s’a referată 

sortarea, făcută prin comitetulă funda- 
toră, â 77 de acțiuni; reduoendu se ast 
felă prin sortare proporționată aoțiunile 
la suma de 500 de acțiuni â 100 fi., oe 
formeză capitalulu de fondare de 50,000 
fl. v. a., provăcjută prin prospectulă de 
subscriere, s’au desbătută și statorită 
statutele societății, și apoi s’a alesă per 
sonalulă de administrațiune și oontrolă 
ală societăței, cum urmeză :

I) Cu viuă aolamațiune și între urări 
de „să trăiesoă“ s’a alesă de președinte 
ală Institutului : Ilustrului domnă Dr. 
Alexandru Mocionyi.

II) Direcțiunea institutului: direo- 
toră eseoutivă : Rdvs. d-nă Voicu Ham 
sea, protopopulă Lipovei; Membrii în 
direcțiune d-nii: losifu Suciu, paroohă în 
Lipova ; Dr. Ioană Suciu, advooată 
în Aradă; Iacobă de Rațiu, oomero. în 
Lipova; Dimitrie Romană, învățătoră în 
Radna; Ioană Crișiană, paroohă în Că- 
pruța; Atanasie Popă, proprietară în 
Lipova.

III) Comitetulă de supraveghiare: 
Președinte: Rdvs. d nă Vasilie Beleșiu, 
protopopulă Radnei. Membrii: D-nii 
Parteniu Popovicî,, comerciantă și pro
prietară în Lipova; Ioană Tuducescu, 
învățătoră în Lipova; Aurelă Micu, no
tară în Dorgoșă; Aurelă Halică, medică 
în Lipova.

După acestea s’a designată, oa f(5iă 
a societății, foia „Luminătorulă“ din Ti- 
mișora, apoi s’a decisă, ca d-loră acțio 
nari, ce snlvesoă ratele anticipative după 
aoestă plusă, să li-se solvesoă 5°/0.

In fine esprimându-se muițămită 
d-loră aoționarl partioipanțl la adunare, 
precum și presidiului pentru înțelâpta 
oonducere, s’a finită aoestă adunare ge
nerală constituantă, depărtându-se toți 
pe la ale loră.

De pe fețele tuturoră oeloră oe au 
participată la aoestă adunare se putea 
ceti bucuria, oă ou ajutorulă lui Dum
nezeu, în timpuri oritice, amă mai făoută 
ună pasă înainte.

Salutândă utila și buna întreprindere 
să dorimă suocesă completă societății 
de oredită și eoonomii „Lipovana“, of- 
tândă din inimă : înainte ou Dumnezeu 
pe oalea progresului pe tote terenele.

Ună ospe.

Apelu literarii.
(Urmare și fine.)

45. Frântură de limbă. Ce înțelege 
poporulă sub espresiunea ao6sta? — 
Ce-i frântura și din oare oausă se nu- 
mesce așa? —— Ași dori, oa să mi-să tri- 
trimită câtă de multe frânturi de 
limbă.

46. întrebarea pl. întrebări. Ce deo
sebire e între o întrebare și o cimilitură 
sâu gâoitură? — Suntă tare usitate în
trebările ?

47. Cum numesoe poporulă poesiile 
aoelea, oarl se înoepă de regulă ou în
trebarea: „oe e unulă?“ bună 6ră 
oa în :

Dasoăle prâ învățate,
Care înveți la școlă oarte,
Spune-mi, 8pune-ml oe e unulă? eto. 

și oare continuă apoi ou: ce e doi ? oe 
e trei? și totă așa întrebândă și răs- 
puncjendă une-orl ohiar pănă și la două- 
4eol ?

48. Mai provine prin părțile d-vos 
tră vre-o speoie de poesiă bâu prosă po
porană, despre oare nu s’ar fi amintită 
mai susă? — Care e aceeași ce însemnă?
— Esemple!

49. Oare oum s’ar pute numi litera
tura poporană ou ună singură cuvântă ?
— Nu cum-va are poporulă vre ună atare 
termină? .

Toți P. T. Domni, care voră bine
voi a răspunde la întrebările înșirate 
pănă aici, suntă rugați a-ml trimite tot 
odată la fîă-oare întrebare, afară de oele 
de sub nr. 30 și 31, și câte unulă seu 
mai multe esemple, după putință, ca din 
esemple trimise să mă potă mai lesne și 

mai bine orienta oe anume înțelege po
porulă sub numirea respectivă.

Și mai ou sâmă ași ruga oa să mi
se trimită oâtă să pâte de multe vrăji, 
farmece, desfăcăturl, hore, chiuituri, 
snâve, cântece de legănă, cântece de ou- 
mătriă, frânturi de limbă, pilde, iedne, 
întrebări și 410&le.

Iu aoela-șl timpă este fiă-oare ru
gată, ca tote oelea ce mi le-a trimite să 
le sorie oâtă să pote de legibilă și cu 
ortografie etimologico-fonetioă, oa din 
scrisore să potă înțelege cum rostesoe 
poporolă fiă-oare ouventă și oa să nu fiu 
în nedumerire despre adevărata loră pro 
nunțare.

Asemenea să se însemneze apriată 
din oe sată, distriotă (județă seu oomi- 
tată) și țeră seu provinoie se aude 
țerminulă outare și s’a oulesă esemplulă 
cutare.

In fine răspunsurile, multe puține, 
câte voră fi, rogă să se trimită la adresa 
mea pănă la PascI a. o.

Suoeava, în Ianuarie 1893.
Simeonă Bl. Marian, 

Prof, la gimn. din Suceava. 
(Buoovina)

P. S De 6re-oe dorința mea este, 
ca opulă, oe voiesoă a-lă sodte la lu
mină, să cuprindă, pe lângă terminii des
pre oarl ni-a fostă pănă aiol vorba, încă 
și titlulă tuturoră colecțiuniloră de 1 te- 
ratură pop. câte au apărută pănă aouma, 
rogă pe toți P. T. culegători autori și 
redactori să biuevoesc-ă a-ml trimite și 
d loră câte ună esemplară din ooleoțiu- 
nile d-sale, er din diare n-rele aoelea, 
în care au apărută câte oeva din litera
tura poporană.

Nehindu-le cu putință s'o facă aoesta, 
îi rogă să-mi comunioe măcară titulele, 
oa să mi-le potă prooura.

In fine forte mulțumitoră i-așl fi și 
aoeluia, oare mi-ar trimite, decă nu pen
tru tot-deuna, apoi măoară pe vr’o oâ
te va 4ile, poveștile publicate între an. 
1860 — 70 de repausatulă Mircea Stă- 
nesou, fostă advooată, pare-mi-se oă în 
Aradă.

S. Fl. M.

Convocare.
Adunarea generală estraodinară con

vocată pe 4iua de 13(25) Februarie a. o. 
nu a putută desbate modifioarea statu- 
teloră, dedre-ce Ddmnele membre nu 
s’au întrunită în numărulă prevăZută de 
statutele Reuniunei. De aceea se oon- 
v6oă, spre socpulă aoesta, o altă adunare 
generală estraordinară pe (țiua de 27 Fe
bruarie (11 Martie) a. o. la 6rele 3 p. m 
în sala cea mare din edifioiulă șcdleloră.

Onoratele Dămne membre se rogă, 
în interesulă oausei, ca să binevodscă a 
se întruni la acdstă adunare intr’unu nu
mără câtă se pote de mare, oăol la din 
oontră, oele presente voră trebui să 
între în pertraotare modifioărei statutelor, 
deore-ce afacerea nu mai sufere nici o 
amânare.

Brașov, 18 Februarie (2 Martie) 1893.
In numele Reuniunei femeiloră ro

mâne :
Agnes Dușoiu, Bazară Nastasi,

președintă. actuară.

Necrolog u.
Subsorișii în numele loră și ală nu- 

merâseloră rudenii, frânțl de adenoă du
rere aduoă la ounosoința tuturoră ami- 
oiloră și ounosouțiloră, că prea iubitulă 
și în veci neuitatulă loră soță, tată, 
frate, ginere, sooru, moșă, oumnată:

Ludovicu Csato de Jankafalva, 
advocatulă archidiecesană, membru fundatoră 
ală Associațiunei Transilvanie pentru literatura 
română și cultura poporului română, membru 
ală comitetului partidului națională română, 
profesoră de dreptulă civilă la facultatea teo 
logică gr. cat din Blașiu, membru în Direcțiu
nea institutului de credită „Patria" din Blașă etc. 
după o viâță plină de aotivitate, astăZl 
în 28 Februarie st. n. a. o. la 10’/2 ore 
sera după ună morbă scurtă, însă grele 
suferințe, în etate de 44 ani, In ală 22 

ană ală ferioitei sale căsătorii, împărtă
șită ou SS. Sacramente, șl-a dată blân- 
dulă și nobilulă său sufletă în mânile 
Creatorului.

Rămășițele pămentesol ale scumpului 
defunctă se voră depune Joi în 2 Martie 
st. n. a. o. la 2 6re d. a. după ritulă 
sântei biseriol gr. cat. în oimiteriulă dela 
biserioa parochială din Blașă spre odihnă 
pănă la Z,ua învierei.

Blașă, 28 Februarie 1893.
Ida Csato n. Rațiu da Nagylak, ca 

soțiă, cu fiii și fiicele sale: Ida Ilea n. 
Csatâ, Elena, Ludovioă, Aureliu, Augusta, 
Viotoră; Nioa văd. de Csergedi năso. 
de Csa^o, Emilia Comșa năso. de Csat6 
ca surori; Văd. Maria Rațiu năso. Olâh, 
oa sooră; Dr, Georgiu Ilea, advooată, 
ca ginere ou fiulă său Liviu; Văd. Ana 
Câmpeanu năso. Rațiu; Viotoria Mesa- 
roșiu năso. Rațiu ou soțulă său Ionă 
Mesaroșă advooată și fiii loră, oa 
oumnațl.

Veclnica lui amintire !

Sciri telegrafice.
BucurescT 1 Martie. In ședința 

de Luni a Camerei, deputatulă 
oposiționalu N. Fleva, va adresa o 
interpelațiune guvernului asupra 
politicei generale.

Brăila, 1 Martie. E speranță, 
că peste 2—3 comunica-
țiunea pe Dunăre seva pute face 
fără pedecă, fiindu liberată de slo
iuri. Eri s’au spartă ghețurile la 
Tulcea și au și pornită la vale.

DIVERSE.
Maxime. Ferește te de femeile, oarl 

plâ Dgă pre oum suntă și de aoelea, 
oare nu plângă niol-odată. —?; Pentru 
ca inima ta pre grăbită să n’aibă oausă 
de părere de rău: nu face nimioă în 
buouriă și nimioă în prima durere. —?• 
Aoeia sciu mai bine, ce e amorulă, ''că
rora nu le-e iertată a-o spune.— ?; In 
amoră nu e adio eternă, deoâtă acela 
oe nu se pronunță niol-odată. — Ales 
Dumas fiiulă; Oând o femeie voiesce a 
se arăta eroică — atunol tace. W. 0.; 
A minți cu spirită e a4l non plus ultra 
ală bunului tonă. L. L. Amorulă începe 
ou șâpte și oântece și se sfirșesoe ou 
dureri și plângeri. Proverbu italienă.’, 
Lașitatea e o virtute a femeei; Pentru 
oe dre adesea amorulă, aoestă sentimentă 
divină, care ridică creatura deasupra mi- 
seriiloră pămentesol — trebue să fie 
deguisată prin viclenie și înjosită prin 
minciună? — Albert Delpit.] Nu e 
bine a mai revede nimioă din oeea oe 
am iubită. L. Gozlană.-, Amioii ajunși 
inimiol arată în inimioiția loră o passi- 
une violentă, preoum suntă și renegații 
oei mai înfierbântați perseoutori ai fra- 
țiloră cu cari au fostă de aceeași cre
dință. — Nic. Turgenief.; Celă oe suflă 
în focă să espune a fi arsă de schÎDtei.; 
Ceea oe să numesoe ouragiulă desperărei 
e mai vîrtosă ouragiulă, care nu despe- 
râză niciodată. O femeiă oe a fostă des
figurată de variolă în ală douăZeci și 
cinoilea ană ală etății sale e aplecată a 
crede, că femeile treoute peste aoestă 
etate nu mai potă fi frumdse. G. M, 
Valtour. Culese de Cămilă B...

Fântâni cu apa caldă. La Parisă 
s’au înființată nisoe fântâni ouapăoaldă. 
Pentru 5 oentime, fiă-oare omă oapătft 
dela 8 — 10 litri de apă fierbinte de 60 
— 80 grade. Fântâr ile aoestea semănă ou 
chioșcurile în oarl se vândă 4iare- Ele 
suntă umplute ou apă reoe și apa aoesta 
e înoălZită ou ună felă de sobă mioă și 
fdrte iugeniosă oonstruită, oare e așe- 
Zată în basa fântânei. Decă îți trebue o 
cantitate de apă, oâtă vreai pănă la 10 
litri, e destulă să pui într’o găurice o 
piesă de 5 centime și apoi sâ apeși de 
ună butonă. Apa începe îndată să curgă 
Invenția acâsta este forte folositor e tu 
turoră loouitoriloră și familiiloră săraoe- 
carl pentru 5 parale oapătă gata apă fere 
binte. Prmăna dm Pensă va infimi,a pu 
tOte stradele orbului feutânel de felul 
acesta

PrODrifitarH l>r. Aurel JTiureșinnu. 
Redactorii responsabilii i Gregoriu Maioru.
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Napoleon-d'orI............................. - - O.Gd’/j
Mărci 1U0 împ, germane 59.27’/2
Londra 10 Livres sterlings 121.20din 1 Februarie st. n 1893

c 11

Bancnote românesci Cunip. 9 53 Vend. 9.55
Argintii romănescti n 9 47 n 9.48
Napoleon-d’orI • - M 9.60 H 9.64
Lire turcesc! n —.— n
Seris. tone. „Albina11 —.— n

n a n 1 0 n .. _ n
Imperiali - - n —. - n
GalbinI - - - 1» 5 58 n 5 63
Ruble rusescl n .— rt
Mărci germane • 58.80 n 59.10
Discontulti 6—8°/0 pe anti

din 28 Februarie st. n 1893.

Cnrsulu la bursa din Vtena

Renta do aură 4°/n . - - - 115.90
Renta da hârtiă 5“/n .... ... —
Imprumutulti căilora ferate ungare

aură 122.90
dto argintii.............................. 102.25

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [prima emisune- 120 20

Amortisarea datoriei cîiilorti. forate do
ostii ungare [2-a emisiune ] - • —.—

Amort isarea datoriei căiloră ferate de
ostii ungare (3-a emisiune) - - —

Bonuri croato-slavone - - ...
Bonuri rurale-ungare - - - - 96.06
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă - • - 97 50
Imprumutulti cu premiulti unguresc* 153.-
Losurile pentru regulnrea Tisei și 8e-

ghedinului . . - 144 75
Renta de argintii austriacă - - - ■ 99 15
Renta de hârtiă austriacă 98.80
Renta de aură austriacă 117.70
LosurI din 1860 .... 149.-
Acțiunile băncei austro-ungare 992.—
Acțiunile băncei de credită auetr. 397.—
Acțiunile băncei de credită ungar. 338.50
Galbeni împărătesc! 5.68

O O O O O O O 

Anunciuri 
(inserțiuni și reclame) 

Suntu a se adresa subscri
sei administrațiuni. In casulti 
publicării unui anunciu mai 
mult de odată se face scăde- 
mentu, care cresce cu câtu 
publicarea se fece mai de 
multe-orî.

Administrațiunea 
„GAZETEI TRANSILVANIEI?'

O O © © O © O
O o ©o o®

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei* 
ă. 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

©©©©©□©o

Publicațiune de lîcitațiune

0

0
0

0

Prin acesta se aduce la cunoscința publică, cum-că 
comuna bisericescă gr. or. Sirnea9 din comitatulu Făgă- 
rașu, cerculu Branului, voindfi a și reedofica biserica 
ține spre acestu scopQ licitațiune publică minuendă, la 
care se invită toțî domnii doritori de a licita, pe Dumi
necă în I(|23 Aprilie a. c. la II ore antemeri- 
diane în edificiulu șcdlei din acesta comună, cu condi- 
țiunile din planulfi de clădire aprobată de Prea Venera- 
bilulu Consistoriu Archidiecesană la 26 Septemvre 1892 
Nr. 6135 și conformă unoru indigitări date de Architec- 
tulă Consistorială.

Prețulă strigărei va fi 6,000 fi. v. a.
Materialulă brută se va da aprdpe totă de comuna 

bisericescă transportată gata la locuia destinată; er res- 
tulu de domnulu întreprinc|.ăt( ră.

Licitanții au a depune vadiu 5°lo din prețulă stri
gărei, er anteprenorulă minuendă va depune, după apro
barea contractului de Prea Venerabilul^ Consistoriu gr. 
or., o cauțiune de 800 fl. v. a. în bani gata seu în 
obligațiuni de stată, care va servi ca garanție încă 3 ani 
după colaudarea noului edificiu bisericescă.

Condițiunile de licitațiune mai de aprbpe, planulu de 
clădire și preliminariulă de spese se potă afla la președin
tele comitetului parochială din Sirnea, er materialulă brută, 
gata, se p6te vedea la loculă de clădire.

Sirnea, în 12 Februarie 1893.

loanu Cențu,
preotO și președinte aid comitetului 

parochialO.

Stoica Rășianu, 
primO epitropti.

46-2-3

pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. n. valabilii din 1 Octomvre 1892.
BSudapesta—Predealâ S^renlealtii—IBudapesta S8.*-5tB'esta-Ai,adw-',E.''eia8ș Teiuș-Aradu-1IB.-Pesta Copșa-micft— SEbihn

Trenă 
de 

porsin.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

peredn.

Trenă 
acoolo- 

rată

Trenă 
de

Trânti 
accele

rată peradn.

Trenă 
accele

rată persân.

Trenă 
de

Viena
Budapesta
SBoInok
P, Ladâny
Oradea-mare

Mexb Telegd

Sratoa
3ucia
Oiucia
Huedin
Stana
Aghiriș
Gârbău 
ilădășel
Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Hidra 
Vințul de 
Aiudti

|
1

sus

10.00 8.05
1.55
4.14
5.53
7.08
7.15
7.43
8.18

0.-
9.07
9.37

I'eiușu

Griioiunelti
Blașiu
Mio&sasa

I 
I

10.37
11.10
11.32
12.50

1.25
1.43
1.52
2.18

“2.40

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
4.07

2.15
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

Buourescî
Predeal»
Timiști
Brașovn

Copșa mică, j 
Mediașâ 
Elisabatopole 
Sighișora 
HașfalSu 
Homorodă 
Augustină 
Ap ața 
Eeidiora
Brașovft
Timișfi
Predeal ti
Buourescî

Tron 
de pers.

11.-
12.26

1.11
8.35

4.53
5.32
5.48
6.0b
6.24
6.39.
6.59
8.20
8.45

10.21 
11.09
11.17 
11.26 
11.54
12.18 (
12.58 (

1.34
1.51
2.29
2.48 1
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05 
|Tr. ac.

5.15
1 5.57 
: 6.29
’ 12.10

4.17
4.50

5.42

Feldibra 
Apața 
Augustiml 
HomorodQ 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole
Med iașii
Copșa micăî^

5.55
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
CrăciunelO
Toiușu

8.22
( 8.38

8.43(

9.14

Aiudti 
Vințul de 
Hidra 
Cucerdea 
Ghirișii 
Apahida
Clușiu

( 9.48 (
( 9.50.
10.06!
10.28
11.04'
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35

( 2.09
; (2.19
, 3.01
■ 3.31

NădSșelfi 
Ghîrbău 
Aghirișă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Buci a 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd
Oradea mare

9.15

P. Ladăny 
Szolnok
Budapesta 
Viena

7.40 8.50
1.12 5.16‘
1.42 5.57
2.18 4.20 6.58
2.48 4.48
3.19 5.07
3.40 5.42
3.56 6.09
4.29 6.55
5.34 8.23
5.54 8.53
6.21 9.31
6.42 10.09
6 55 10.31
6.57 10.47

11.06 1
7.31 11.42 ț

11.57
8.- 12.28
8.07 1.08 12.54
8.24 1.35 1.23

2.05 1.51
2.13 2.00

8.54 2.31 2.08
9.23 3.18 3.-

4.45 4.23
10.45 5.14 4.48
11.01 6.14 5.25

6.29 5.43
6.53
7.02 6.07
7.28

12.47 7.53 6.39
8.31 7.08
8.51

1.26 9.10 7.47
9.3C

1.52 10.07 8.13
1 2.1E 10.44 8.38

2.2E 11.04 8.43
1 3.4t l.lf 10.05

5.21 3.31 11.46
7.3C 6.3E; 1.5C
1.5E 3.0() 7.2C

•. ac. |
4.45 

-9Ă2
9.41

10.17
7.23
8.03 

-8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.Î
6.E 
7?
8. E
8.(
8.
8.‘
9.
9.i
9.56

10.2
10.4 

l 11.1 
$ 11.5 
j 12.09 
i 2.24 
; 4.47 
) 8.40 
) 6.20

Viena 
Budapesta 
Szolnok

A rad ii
Glogovații
Gyorok
Paulișii
Radna Lipova
Conop
Berzova
Soborșinfi
Zamfi
Gurasada 
flia
Braniolca
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vinț. de joșii
Alba-lulia
Teiușu

Trenă 
de _____

persdn. rată persdn.

10.00
8.10

11.04
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52

10.00
10.25
10.44
11.58
11.29
11.56

Trenă 
accele-

Trenă 
de

Trenă 
de 

peraân.
Trenă 
accele

rată
Trenă 

de 
peradn-

8.05
1.56
4.02
6.57

T.‘ d. por.

2.34
2.54
3.34
3.58
4.20

7.05
7.40

2.15
9.30
1.05
5.24
5.46
5.57
6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.35
8.57
9.13
9.29
9.53 

10 19 
10.50 
11.16 
11.44 
12.06 
12.38

Teiușu 
Alba-Iulia 
Vinț. de josO 
Șibotti 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicloa
Uia
Gurasada 
Zamti 
Soborșinu 
Berzova 
Conopfi 
Radna Lipova 
Pauliști 
Gyorok 
Glogovații

Aradu
Szolnok
Budapesta

Viena

3.04
3.40
4.58
4.20
4.42
5.43
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
8.54
9.10
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.25
6.20

5.28
5.50
6.20
7.01
7.20
8.20

11.15
1.20
7.20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
4.17
4.33
4.55
5.17
5.28
5.54
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8.08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
3.-

Sâmei’ia (Piski) Petroșeni . Petroșeni-Simeria (Piski)
Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșenî 6.- 10.50 6.20
Streiu 6.35 11.23 4.5b (Banița 6.41 11.40 6.54
Idațegfl 7.21 12.23 5.42 ICrivadia 7.19 12.19 7.20
Pui 8.06 1.21 6.36|Pui 7.57 1.05 7.51
Crivadia 8.47 2.23 7.24|HațegG 8.36 1.54 8.25
Banița 9.21 3.19 8.04 |Streiu 9.18 2.49 9.01

?Petroșeni
■

9.45 4.- 8.36|Simeria 9.52 3.27 9.35

Aradii—Timișora || Timișora—Aradti
Aradu 6.15 11.30 5.58 Timișora 8.- 1.11
Viuga 7.32 12.47 6.46 Vinga 9.02 2.46
Timișora 8.42 2.04 7.39 Aradu 9.44 3.50

(Gliiristi—Turda Turd a—€2 liirișu

8.:
9?

10,

Ghirișu 7.48 10.35 3.
Turda 8.08 10.55 4.

Turda
Ghirișu 5.10| 9.50 2.50 9.1

Sighișora—Odorheiu

L50i 9.30 2.30 8.

Odoidieiu—Sighișora

Mureșu-Ijudoșiî—SBistrița j Bistrița—Mureșu-Iaidoșu

Murășă-Ludoșă , , .
Țagu-Budateleoh . . .
Bistrița .....................

•)

a

4.—| Bistrița........................
6.4«| Țagu-Budateleoiî . . .

a • •

Sighișora. 
Odorheiu .

4.30 11.25 Odorheiu. .
7.21 2.11 Sighișora. .

gw Țagu-Budatelec
9.59ț Murâșâ-Ludoști

1.16
4.15
7.21

Copșa mică 3.- 10.57 7.10
Șeica-mare 3.31 12.22 7.43
Loamneș 4.15 12.40 8.27
O on a 4.46 12.50 8.59
Sihiiu 5.10 2.26 9.23
&ibâhi— C'<i>g»șa-ctificâ

Sibiiu 7.35 4.49 10.17
Oona 8 02 5.09 10 43
Loamneș 8.30 5.32 11.09
Șeica-mare 9 05 5.59 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05
Cucerdea-Oșorheiu - R. -săs.

Cucerdea 2.35 8.20 2.41
Ludoș 3 26 9.11 3.27
Oșorheiu 5.07 11,39 5.14

5.50 12.20 5.3
Regh.-săs. 7.15 1.15 7.15
Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs. 3.44 3.22
Oșorheiu /

V

5 14 9.35 5.05
5.20 10.05 5.54

Ludoș 7.— 12.31 7.41
Cucerdea 7.47 1.15 8.25
Simeria (Piski)--Hunedora

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.56
Oerna 11.13 5.03 10.08
Hunedora 11.48 5.38 10.32

Hunedora —Simeria (Piski)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3.- 7.50
Simeria 5.28 3.20 8.10

Brașov 8.35 4.55
’‘Zerneștî 10.28 6.36

fternesti—Bmaev

Zerne8ci 5.00 12.20
^Brașov 6.29 1.44

8.15 3-1B
10.52 6.10

Careii*-mai*i—Zelftu || Zelftu—Careii-mari
Careii-marI 
Zelău. .

5.45| Zelău . . . , 
Oareii-marI . .

• •

> Numerii încuadrațl cu linii grdse însemn6ză drele de ndpte.

11.- • •
1.56
7.03

Tipografia A. MUREȘIANU.

'V—Cli.-Oșorllaeâaa.
Brașovu
Uzonă 
S.-Georgiu
C.-Oșorheiu

8.50
9.43

10.32
12.54

3.10
4.23
5.03 
7.26J

Ch. Oșorheiu 4.30 2.4o
S.-Georgiu 6.53 5.30
Uzonti 7.00 5.45
Brașovfi 8.25 7?26


