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„Gazeta0 ese în fiă-care <]i 
Abonamente pentru Austro-Ungaria- 
Pe un anu 12 11., pe șâse luni 

6 11., pe trei luni 3 11.
N-rii de Duminecă 2 11. pe anei.

Pentru România si străinătate: »
Pe unii ană 40 franol,pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la tâte oficiale 
poștale din intru și din afară 

și la dd. colectori.

ADonamentulfi pentru Braso : 
a administrațiune, piața mare, 
Târguld Inului Nr. 30 etaglulă 
I.: pe unii ană 10 fl., pe ș6se 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în casă: Pe unu anu 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună esemplară 5 cr. v. a. 
s6u 15 bani. Atfttu abonamen
tele oătă și inserțiunile suntă 

a se plăti înainte.
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Nou abonamentu
la

GAZETA TRANSILVANIEI
Cu fl ianuarie A893 st. v.

se deschide nou a b o n a m eu t ti, 
la care învităiud pe toți amicii și 
sprijinitorii ă’iiiei nostre.

PrețuEu abonamentului)
Pentru Austro-Ungaria:

pe n:n.îx a,Txîx -................................ 12 fl..
pe șese ltxzii -...........................  S fl..
jpe trei 1-ctrj.i - -............................ XB fl..

Pentru România și străinătate:
;pe i3.zi.-ti arm ..... 40 franci 
pe șese luni ..... 20 „
jpe trei luni ..... IO „

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe unu anu................................................2 fl.
pe șese luni............................................I fl.

Pentru România și străinătate:
pe unu anu...................................... 8 franci
pe șiese luni..................................4 ,,

Abonarea se pote face mai ușoru 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

Partidele maghiare în 1892.

I

Se aruncămu o privire asupra 
luptelorâ și stăruințeloru Unguri- 
loru îu cursulîi anului trecutu și 
să vedemu, cari suntQ resultateie 
loru

De când i a succesu oposiției 
maghiare a forța retragerea lui 
Tisza Kalman, ea deveni ftirte cu- 
tezăttire, și prin terorismulii ei a- 
junse să stăpânescă, ca minoritate, 
situațiunea parlamentară mai multă 
chiar decâth însuși guvernulu cu 
maioritatea lui.

Ca și mai înainte, în contra 
perstinei lui Tisza, erau acum în
dreptate atacurile oposiției în con

tra perstinei succesorului lui, a con
telui Szapary.

Stânga estremă n’a fostă mul- 
țămită cu nimicu, ea susținea, că 
guvernulu Szapary lucră chiar îo 
contra intereseloru naționale ma
ghiare, și încâtu pentru proiectata 
reformă a administrațiunei, era duș
mană principiară a ei.

Nu așa Apponyi cu partida sa. 
Vederile acestuia nu difereau în 
principiu de vederile lui Szapary 
în ce privea proiectele pentru re
forma administrativă. Numai în 
cestiunea esecutării reformei, se 
4icea, este deosebirea cea mare. 
Adeverulu era însă, că Apponyi 
cu ai săi au fostu și suntu și acți 
de părere, că numai ei voru fi în 
stare a duce în împlinire acea 
reformă.

Ultima scăpare și-a căutat’o 
Szapary în disolvarea dietei un
gare, ce s’a întâmplată la 5 Ia
nuarie 1892. Der așteptările sale 
nu s’au împlinită. Partida guver
nului a ieșită mai slăbită din cam
pania electorală, pe când partida 
lui Apponyi, numită națională, 
care agitase mai multă decâtă 
ttite, și partidele stângei estreme 
au dobândită mandate nouă și și-au 
mărită contingentulă.

Astfeliu, mai întărită, oposiția 
maghiară a reîncepută luptele ei 
în parlamentă și afară din parla
mentă, unde ea pretinde a repre- 
senta adevărata opiniune publică 
maghiară. Arma ei cea mai pu
ternică era și este nutrirea șovi
nismului estremă națională pe ttită 
linia, față cu Austria, față cu ar
mata, față cu naționalitățile, față 
cu statele micî vecine ș. a.

Ună puternică ajutoră a pri
mită oposiția maghiară în urmă
rirea agitației sale din țeră, prin 
stângacea și nedibacea procedere 
a guvernului și în deosebi a con
telui Szapary cu ocasiunea înmor
mântării generalului Klapka și mai 
multă încă cu ocasiunea publi

cării programului pentru desve- 
lirea monumentului honvecțiloră în 
Buda.

Planulă, ca honvezi se se îm
pace cu armata comună, prin de
punerea de cununi, reciprocă, pe 
.monumentulu lui Hentzi și ală 
honvecjiloră, pare că a fostă anume 
ticluită spre a da ocasiune șovi
nismului maghiară de a se desfă
șura în ttită splendtirea lui. Acesta 
s’a și întâmplată și urmarea a fostă 
că desvelirea monumentului s’a a- 
mânatu pe timpu nedeterminată, 
er programulă memorată a căcțutu 
în baltă.

Se ’nțelege, că ttite aceste au 
produsă o impresiune ftirte rea în 
cercurile curții. Der cum se vede, 
Ungurii puțină se gândescu la sus
ceptibilitățile curții; ei s’au folo
sită de ocasiune, ca sti facă ună 
pasă mai departe spre stânga, a- 
decă spre a storce erăși noue con
cesiuni de dreptă publică dela co
rtină și dela Austria.

Ministrulă Szapary, a căruia 
posițiă era deja sguduită, a mai 
dus’o scurtă timpu, pănă ce a tre
buită se se retragă, dice-se, din 
causă, că n'a voită se introducă 
neamânată căsătoria civilă.

Acum se vede însă, că causa 
adevărată n’a fostă acesta, căci 
noulă ministeriu Wekerle de ttite 
se arată dispusă a se apuca, nu
mai de resolvarea cestiunei căsă
toriei civile se foresee.

Noulă cabinetă Wekerle a pă
șită pe scena parlamentară la 21. 
Noemvre 1892 cu mari promisiuni 
de totă felulă de reforme pe ttite 
terenele.

Programulă său culmineza în 
hotărîrea de a consolida starea 
de față a lucruriloră; de aceea 
nici n’a luată notiță de naționa
litățile nemagbiare, căci aceste ca 
individualități naționale n’au locă 
în cadrulă actuală alu stăriloru 
create prin pactulă dela 1867.

Der d-lă Weckerle uitândă de 

naționalități, a uitată și de unu 
altă factoră asemenea fatală pen
tru elă, de aspirațiunile șovinis
mului maghiară, cari nu se potă 
opri la câte-va proiecte de legi 
pentru îmbunătățirea administra
ției, ci 8’avânta în regiuni mai 
înalte, visându de curte, de ar
mată și de ambasadori maghiari.

Și eată, că acum se ridică opo
siția maghiară cu nouă amenin
țări....

CRONICA POLITICA»
— 4 (16) Ianuarie.

„Die Presse“ din Viena a publioată 
în fruntea numărului său dela 10 Ianua
rie unii articolă din oare estragemă ur- 
mătorele: „Imbuourătorulă evenimente 
familiara din Casa domnitore româna, 
deștepta atențiunea și simpatia departe 
peste granițele vecinului regată prietinii. 
Câsătoria moștenitorului Tronului ro
mâno formâză o legătură a Curții din 
Buouresol ou familia regală a Marei Bri
tanii, atâta de respeotată în tbtă lumea, 
și care deja de multfl e în legături de 
rudeniă ou cele mai de frunte familii 
monarohice. In acesta nu zace numai o 
ondre pentru regele CarolO și moșteni- 
torulO său de bună speranță, oi și ridi
carea dinastiei române în oeroulO fami- 
liiloră monarohice ale Europei, o distino- 
țiune așa dâr, oare trebuie să umple de 
buouriă nu numai pe România, oi și pe 
prietenii ei sinoerl“. După oe amintesoe 
despre meritele regelui CarolO pentru 
crearea României moderne, gazeta vie- 
nesă urmeză: „Mândria pe oare o simtO 
Românii acum este pe atâtâ de justifi
cată, pe oâtO și de sinceră... Atitudinea 
CamerelorO românesol și a pressei de 
aoolo dovedesoO, în adevărO, că veleită
țile antidinastioe între Prutfl și Dunăre 
au amuțită ou totulO, că oredința și lea
litatea dinastică suntO virtuți oetățenesol, 
oarl au prinsă deja rădăoinl puternioe 
în România.... Și în adevără, e soiutO, 
oă cu câtă mai sigură și respectată va 
fi situația dinastiei române, — în urma 
legăturei înoheiate, — ou atâtă mai si-

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS.“

Ipocrîsia secolului.
De Paul Mantegazza.

Când s’a născută printre dmenl oelă 
dintâiu Tartuffe?

Elă s’a născută dintr’odată cu celă 
dintâiu bărbată și cea dintâiu femeiă, 
dedre-ce ca să pdtă oineva înșela, tre- 
bue să fiă totdduna oelă puțină doi: 
trebue să fiă ună înșelătoră și ună în
șelată. A41 însă, după atâtea seoole de 
amăgire, omului îi suooede a se înșela 
pe sine însuși.

Și unde s’a comisă oelă dintâiu pă- 
cată ală ipoorisiei?

— In grădina Edemului, pe care 
Dumnezeu a dot’o omului, să o lucre, 
să o apere și păstreze.

Și păoatulă ipoorisiei s’a comisă 
pentru prima dră, când Adamă și Eva 
s’au rușinată de goliciunea loră și au 
ruptă cele mai de îndemână fruneje de 
smochină, le au cusută iaolaltă și șl au 

făcută din ele șurțurl, ca să șl oopere 
golioiunea.

Așa ne istorisesce biblia în versulă 
din urmă ală capitolului ală doilea din 
oartea întâiu a lui Moise și în capito
lulă ală treilea.

Capitolulă alu doilea.
‘25. Și amândoi, Adamă și femeia 

lui, erau goli; și loră nu le era rușine.

Capitolulă alu treilea.
1. Eră șerpele era mai ou minte ca 

tote animalele pământului, pe cari le 
orease Domnulă Dumnezeu. Acesta <Use 
femeii : „Să fi Zisă tire Dumnezeu, ca voi 
să nu mânoațl fructele dela tote plantele 
paradisului ?“

2. Și femeia răspunse: „Din fruc
tele planteloră, cari se află în paradisă, 
putemă mânoa ;

3. Der din fruotulă pomului, care se 
află în mijlooulă paradisului, ni a po
runcită Domnulă să nu mâncămă, niol 
să nu ne atingemă de elă, pentru-oă de 
altcum vomă trebui să murimă.“

4. Der șerpele Z* se femeii: „Voi 
de sigură nu veți muri.“

5. „Pentru-că Dumnecjeu soie, oă în 
Ziua în oare veți mânoa din elă, ochii 
voștrii vi-se voră desohide; și voi veți 
fi ca Dumnezeu și veți Boi oe e bună 
și ce e rău“.

6. Și femeia a văcfută, oă fruotulă 
pomului era bună la mânoare și frumosă 
la văcjută și figura lui cu poftă; și ea 
culese mărulă, îlă mâQcâ și dădii din elă 
și bărbatului ei și acesta înoă mânca 
din elă.

7. Și la amendoi li B’au desobisă 
oohii; și după ce văcjură, oă amendoi 
suntă goli, îșl făcură șurțurl din frunte 
de smochină și se aooperiră ou ele —

Acesta a fostă primulă păoată ală 
ipoorisiei; îndată, după aoeea s’a comisă 
ală doilea.

8. Și pentru-oă au aurită glasulă 
lui Dumnezeu, oare se preâmbla prin 
grădină pe timpulă când vântulă, se ri- 
dioa spre miaZă-Zi așa, Adamă și femeia 
sa se asounseră dinaintea pomiloră din 
paradisă. — — — — — — — — —

Aoesta a fostă ală doilea pâcată, 
oe s’a comisă și îndată urmă și a treia, 
a patra, a oinoea și totă mai departe 
pănă la miliânele și miliardele de min- 
oiunl, cari compună mai multă de ju
mătate din istoria familiei omenesol.

Adamă se sousâ înaintea lui Dum
nezeu și acusâpeEva; când Dumnezeu 
face imputări Evei, arunoă vina pe șerpe 
și aoesta prea bucurosă ar fi arunoat’o 
asupra unui ală patrulea oomplioe, dâr 
din fatalitate fuseseră numai tfei.

* **
Ipoorisia deci s’a născută cu cea 

dintâiu frunZă de smoch nă, oare a fostă 
ruptă din pomă în grădina Edenului, și 
ou tote oă biblia ne asigură din pudi- 
cițiă, că erau forte multe frunZe, cari 
erau ousute una de alta, pănă ce luară 
forma unei șurțe, totuși tradițiunea ne 
spune și mintea sănătbsă, oă a fostă nu
mai o singură frunZă și încă una din 
cele mai miol. Der în ourândă se căutară 
totă mai mari, pentru-oă trebuința de 
o ooperire totă mai mare cresoe în pro- 
porțiune ou ipoorisia, oe sc întinde tot& 
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gură, și mai puternică va fi posiția Ro
mâniei, astătjl înoă nuoutotulă neamenin
țată, la sud-estulă Eurcpei... România a 
devenită o țâră europenă cu o misiune 
culturală pentru Orientă; ea e ună cle
mentă de muncă liniștită, oonservatâre, 
și mereu progresivă, o garanțiă și ună 
modelă de desvoltare liniștită și bine
cuvântată. De sigură, că acâstă frumâsă 
și multă promițătâre posițiă nu e încă 
lipsită de greutăți și primejdii... Româ
nia e în drumulă eveuimenteloră, oarl se 
voră întâmpla odată între Mosova și 
Constantinopolă și misiunea ei este să 
păstreze o posițiă hotărîtâre îu partea 
ei, să fiă adecă pregătită culturalioesce, 
politioesoe și militaresce pentru tote oa- 
surile... La tote aoeste lucrări s’au gân
dită de sigură în cjiua căsătoriei nu nu
mai Regele Carolă, moștenitorulă său și 
mirâsa acestuia, oi și toți cetățenii și 
prietinii sinceri ai României..."

*
Iată textulă înaltului ordină de cji 

adresată armatei române cu ocasia anu
lui nou: „Ostași! Constat, cu o adâncă 
mulțumire, că sacrificiile făcute de Țâră 
pentru armată dau în fie-oare ană râdele 
loră. Sentimentul! de datoriă și de onâre, 
oe necontenită îusuflețesoe viața vâstră, 
este o viuă dovadă de spiritulă vostru 
de disciplină, spirită, ce dorescă să’lă 
păstrați și de aoi înainte neatinsă, în
tocmai ca o sântă moștenire. Țâra se 
razimă pe bărbăția fiiloră săi ; de aceea 
densa împreună ou Mine vă privimă cu 
mândriă și încredere. Departe de Țeră, 
totuși cugetarea și inima Mea suntă în 
dreptate ou statornioiă oătră scumpa Mea 
dste și din aoeste locuri, oarl M’au vă
zută năsoândă, ve ureză vouă, în mij 
kculă cărora trăiesoă de 27 ani, mulțl 
și fericiți ani. Dată în Sigmaringen, la 
31 Deoemvre 1892. CAROLU."

*
In ultima ședință a comisiunei mi

litare d. de Caprivi a disoutată despre 
situațiunea politică generală. Elă a <4lsC, 
oă nu există vrășmășiă nici între suve
rani, niol între guverne. E probabilă o 
înțelegere militară între Francia și Rusia. 
Ataoulă principală ală adversarilor! tri
plei alianțe va fi în ori oe oaBă îndrep
tată în oontra Germaniei, oa puterea cea 
mai mare. Ar trebui, ca Germania să ia 
ofensiva, însă forțele aotuale nu îi suntă 
de ajunsă. In Franoia domnesce ferberea 
și nu se găsesce nici ună omă politioă, 
care să aibă o situațiune dominantă, der 
posibilitatea unei dictaturi nu e ex 
dusă.

•
ț)iarulă rusescă „Novoie Vremia" 

protestâză în contra faimei răspândite de 
Anglia, oa și când Francia, aotualmeDte 
nu ar mai fi capabilă de alianță în ochii 
Rusiei. In fiă-oare familiă, observă foia 
din Petersburg, obvină elemente rele, de 

mai multă. In fine se oosă atâtea una 
de alta, pănă ce se face din ele ună 
vestmântă, oare copere pe omă dela 
oapă pănă la pioiâre.

Astăzi, după oe s’au strâourată atâtea 
seoole, se pună fruncjele de smochină 
oeloră în viâță, oum și la statue de mar
moră; aoestea din urmă se mulțămesoă 
și numai ou una, preoum a trebuită să 
se mulțămesoă Adamă și Eva. Bunii 
noștri anteoesorl se foloseau de fruncje 
numai oa să se înbraoe, pentru că le 
era rușine de golătatea loră. Noi din 
contră, după o lungă evoluțiune a pro
gresului în istoria ipoorisiei, ne pu- 
nemă fruntje de smoohină, pentru oa să 
arătăm! mai multă, seu să esoitămă cre
dința, oă se arată mai multă, deoâtă 
arată nuditatea; și ooperindă afevărulă 
așa, că elă devine minciună, amă schim
bată și fruncja în minciună, pentru-oă aoum 
ea nu mai e niol fruncjă, niol fruntjă de 
fimoohină. Pentru statue o faoemă din 
tinichea; pentru oei în vieță se faoe din 
mătase, gaze și o miie alte țesături.

(V urma.) 

aoi însă nu se pote conchide la strică
ciunea întregului nemă. Sinceritatea, ou 
oare s’au condamnată în Franoia nisuin- 
țele deputațiloră și senatoriloră, este too- 
mai o dovadă, câtă de multă ©■ înrădă
cinată în poporală franoesă sentimentul! 
pentru drept! și onâre. Niel-®dată n’a 
fostă Francia mai tare oa aoum, deâreoe 
indignarea e generală în coatra abusu- 
riloră desooperita. Simțulă națională în 
Franoia oere, oa guvernulă să delăture 
astfelă de abusurl și să ridice drapelulă 
omeniloră cinstiți. Dâcă soandalulă Pa
nama e esploatată de dușmanii Repu- 
blioei, aoesta este o aparință, oare sub 
asemenea împrejurări s’ar ivi ori unde. 
Pretendența lui Viotor Napoleon stâr- 
nesoe în Rusia numai ilaritate. In Fran
oia nu se voră uita suferințele de sub 
ală doilea imperiu. Numita foi! rusesoă 
dice, oă tâte soirile aceste tendențidse 
suntă răspândite de oătră dușmanii Fran- 
oiei și ai Rusiei.

»
„Tageblatt" din Berlină reproduce 

pasagiulă următoră din memorluliî ma
reșalului de Moltke din 1889, cetită de 
d. Oaprivi: „Suntemă în stare să res- 
pingemă ataoulă Frauciei; fără acesta 
imperiulă germană nu ar pute să existe 
și chiar dâoă pierdemă prima bătăliă, 
posedăm! pe Rhin o liniă fortificată pre
oum nu esiată în niol o parte din lume; 
avemă de altmintrelea Metz și Strasburg. 
Der dâeă ne atacă doi vecini, amă ave 
trebuință de o altă putere și acesta ar 
fi Austro-Ungaria". „Tageblatt" deolară 
nefundată soirea (jiareloră, oarî anunță, 
că d. de Caprivi îșl esprimase convine- 
țiunea personală, că „drumulă la Oons- 
tantinopole nu va mai trece prin Viena, 
ci prin porta Brandenburgului". Caucela- 
rulă a făcută să reiese, diu oontră, că 
faptulă alianței austro germane causase 
nemulțumiri mari în Rusia; oerourl în
tinse rusesol fiindă ostile Germaniei, facă 
agitațiuni contra ei; din causa aoâsta 
d. de Caprivi a fostă adusă la pronun
țarea frasei oitate.

SCinăLE ȘILEL
— 4 (16) Ianuarie.

Ministrul! președinte român! la Cur 
tea din Viena. Foile din Buouresol spună, 
oă d. Lascară Catargiu, președintele con
siliului de miniștri română, va fi primită 
ou ooasia trecerei sale prin Viena, în 
audiență de oătră M, S. monarchulă 
nostru.

— x —
Secția Olt! a Ligei. Noulă comitete 

ală secții Olt! ală Ligei pentru unitatea 
oult. a Rom. alesă în adunarea generală 
dela 6 Deoemvre st. v s’a constituită 
astfelă: Președinte: d-lă Dumitru Proto 
popescu, deputată; vice-președinți: Dr. 
Alex. Stăncescu, medioă primară; Dr. I. 
C. Drăgescu, medică județiauă; cassieră; 
d-lă Theodoră Cartianu, profesorii; se- 
oretară : d-lă Iuliu Moisiliî, profesoră; 
membrii: d lă Z. Marinovicl, ingineră- 
sefă de ciroumsoripțiă, d-lă Păi iote D. 
Criue8cu. — Secția Oltti va serba cjiua 
de 24 Ianuarie v.. cjiua fundării Ligei în 
modă festivă. — In deoursulă lunei Fe 
bruarie, secția Ol tu a Ligei va da ună 
bală în folosul! mărirei fondului Ligei 
culturale.

—x—
Secțiunea Botoșani a Ligei. In adu

narea generală din Noemvre a. o. seo- 
țiunea acesta șl a alesă ună nou comitete 
oonstituită astfelă: Președinte: Dum 
So. Miclescu; vioe-președințl: O. G. Sa- 
vinescu, Dr. Ștefană Passer, secretară: 
Alexe Rocneamr, oassieră: G. I. Perie- 
țeamr, membrii: Gh. M. Demetriu, Aleo- 
sandru Carpii.

— x—
Distincțiune. „Agenția Româuă" oo- 

munioă, că împăratulă Germaniei a de
corată pe d. Lascară Catargiu cu marele 
cordon! ală „Vulturului Roșu.d

— x—
Generalul! Seracin! a plecată din 

Cernăuți Vineri în 6 Ianuarie 1893 n. 
la noulă său postă, îu Preemysl. La gară 
s’a presentată întregă corpulă ofițeriloră 
în frunte ou oolonelulă Manoylowioz, 
toți soldații ou musica regimentului, ofi- 
cerii regimentului de dragonl nr. 9 ou 
oolonelulă baronă Thungen, ofioerii ba
talionului de milițiă ou vice oolouelulă 
Holzinger, mulțl ofioerl în reservă, mai 
departe metropolitulă Dr. Silvestru Mo- 

rariu-Andrievielj mareșalul! țării Lupulă, 
primarul! Koohanowski, consilierul! șco
lară Isopesonlă, administratorulă supremă 
de poște Ciuntulacă, Dr. Filipoviol, o 
delegațiune a studențiloră români dela 
universitate și mulțl, alții.. Toți ounosouții 
și prietinii ou greu s’au despărțită de 
generalulă Seracină, care petrecuse deja 
(jeoe «ni în Cernăuți iubită și stimată 
de subalternii; s-ăi și die întrâga pâpora- 
țiune a orașului.

—X—
Un! boen.il mbit! de poporanii săi. Se 

sorie din Cernăuți: ȚMua de 18 Decern 
vre a. o. era o di de festivitate atâtă 
pentru comuna Slabozia-Camaresoiloră, 
oâtă și pentru oea a Lucavețului pe 
Șirete. O> întîmpinare festivă s’a făcută 
de oătră poporenii amenduoră acestoră 
oomune, boierului Nioo oav. de Vasilco, 
care sosind! în tj’ua numită din Viena, 
a treoută ou trenul! îu călătoria sa spre 
Lucaveță și prin Slobozia-CamereBcilcsru. 
Sătenii dm Slobozia-Cameresciloră, ne
putând! uita pe fostulă loră boier! și 
patronă biserioesoă, care prin bineface
rile sale le va rămâne pururea neșterse 
din memoriă, i-au arangiată o avațiune 
spontană la stația locală. Soaindă sub 
bubuituri de săoălușe, sub sunete de mu- 
sică și vivate însutite și frenetioe tre- 
nulă la Slobozia, în oare călătorea în 
(jiua susnumită d lă Nioo oav. de Va- 
siloo ou tînăra sa soțiă d na Olga de Va- 
siloo, uăsoută Ghergheli, preotulfl looală 
ținu o ouventare, gratulâudu i în numele 
oomunei de (j'ua'i onomastică și din 
ansa oununiei sale serbate cu puțină 
timpă înainte. Apoi, predându-i ou oca 
siunea aoâsta și eorisdrea de mulțămită 
și bineouvântare archierâsoă pentru do- 
națiunea lui marinimâsă ce a binevoită 
a faoe pentru comuna bisericâscă din 
Slobozia-Camaresol, preotulă a esprimată 
în numele oomunei și dorința, oă acesta 
binecuvântare trimisă de însuși Eminența 
Sa arohiepisoopulă Buoovinei, să-i ser- 
vâscă totodată și oa binecuvântare pen
tru oununia și pentru întregă viâța sa. 
Adeuoă emoționată, tînărulă boeră râs 
punse apoi în termini sourțl, dâră mar- 
oantă, mulțămindă din inimă pentru îm
prejurarea, oă poperenii îlă țină în amin
tire plăoută, adunându se într’uuă nu
mără atâtă de mare la stația spre a-’lă 
felicita.

— x—
Incuscrie ruso franoesă. O interesantă 

scire vine din Rusia. E vorba de că
sătoria marelui duce moștenitoră Nicolae 
Alexandrovich ou princesa Margareta 
d'Orleans, fiica ducelui de Chartres. La 
Gacina se vorbesoe pe față de acâstă 
căsătoria. Papa ar fi consimțită deja oa 
viitârea împărătesă a Rusiei 86 se con- 
vertescă ia ortodoxia. Prinoesa Marga
reta s’a nâsoută la 2b Ianuarie 1869; ea 
e deci numai ou opt! luni mai mică 
deoâtă imperialul! ei logodnică, născută 
la 8 Maiu 1868. Ea e câtă se pote de 
drăgălașă și toți acei, oarl o ounosoă 
faoă elogiulă simplicității și bunătății 
sale.

—x —
Domnele româno pentru principesa 

Maria. Ună grupă de dâmue din socie
tatea buoureștenă a comandată la Ber
lină ună serviciu de masa destinată de 
a fi oferită ca dară la venirea prințului 
și prinoesei moșteuitâre în țâră. Servi- 
oiulă e espusă ia muzeul! de arte din 
Berlină și e descrisă în chipulă urmă
toră de gazetele germane: Diu mijlo 
oulă unui piedestal! ovală, tabloulă va- 
luriloră mărei ușor! mișcate, se ridioă 
ună templu, înaintea frontispiciiloră aces
tuia jumătate în firide, stau (jeiț^lo „a- 
morului" și „gloriei" — figuri alegorice 
a oăroră represeutare a fostă fârte do
rită. Pe păreții de alături se vădă făclii 
aprinse pe altarulă lui Hymen și deasu
pra acestora ouvinte deale poețiloră ro
mâni. Peste templu dominâză o fială aurită 
pe dinlăuntru, peste oare, așeejată pe ună 
disc,ă, Fortuna încoroneză totulă. La 
drâpta și la stânga amorette ou tridenă 
și vâslă cârmuescă delfiuulă, oalulă va- 
uriloră mărei, care trage luntrea de 

eooică înoăroată ou flori și fructe. Naiade 
sootă șunururl de mărgele din valuri și 
Tritone, ce suflă ghiocetă, conduoă va- 
sulă. La mijlocuia piedestalului amo
rette țină emblema duplă oe pârtă co
rona regală a părechii tinere, âr pe cea
laltă luntre literele „F. și M.a Pe o 
panglică fâlfăitâre se vede de amândouă 
părțile sentința: „Nihil sine Deo.d O ins 
oripțiă ou flori în limba română conține 
dedioațiunea dăruitoreloră, și pe partea 
inversă e scrisă data căsătoriei: „10 Ia
nuarie 1893.d

—x—-
Ruși arestați la Paris!, pilele aoestea 

s’a făcută arestarea la Parisă a mai mul- 
toră supuși ruși, oarl s’ară fi amestecată 
în agitațiunea pornită de revoluționarii 

franoest eu prilegiulă afacerii Panama. 
Arestați! se nnmesoă : Dembsky, Abra- 
mowsky; Voiciechowsky, Iendfziewsky 
și Perle. Toți cinci suntă pol®nesl din 
Rusia. Pe când unele diare parisiane oa 
„Echo de Paris" spună, că arestații nu 
suntă vinovațl și oă arestarea loră e o 
gresâlă,, altele, oa „le Temps", afirmă, 
că topii cinci suntă revoluționari periou- 
loșl; După acest din urmă (jiar!,. Dembsky 
e chimist! și se ooupă ou, fabrioarea 
bâmbeloră esplosibile; elă a fostă gravă 
rănită aoum câțiva ani la Genua, cu 
ocasia îneeroârii unoru bombe, și chiar 
la Parisă în 1890 a fostă amestecată 
într’o afacere de fabricare de bâmbe. 

.Sendraeiewsky era gazda tuturoră revo- 
| luționariloră străini.

—x —
Nunți de argintit In anulă 1893; 

’ voră fi o mulțime de, membri ai diferi- 
teloră familii princiare, cari îșl voră 
serba nunta de argintă. Astfelă: La 111 
Ianuarie marele duce Ferdinand IV de 
Tosoana și prinoesa Alioe de Parma j; la. 
19 Ianuarie duoele Alexandru de Olden
burg cu prinoipesa Eugenia de Leiohten- 
berg; la 26 Februarie principele și prin
cipesa Ludovioă de Bavaria; la 221 Apri- 
ie regele Umberto și regina Margaretaj 
la 8 Iunie principele Alfonso ală ambe- 
loră Siciiii conte de Oaserta și prinoi- 
pesa Antonia, si în fiue la 28 Septem- 
vre p-inoipele Ferdinand de Orleans, duoe 
de Alenșon și ducesa Sofia d,o Bavaria. 
Toți aceștia s’au căsătorită în 1868. Totă 
în acelă ană s’au răsâtorită: la 8 Maiu 
acum vâduvitulă duce Nioolae de Wfir- 
temberg; la 13 Maiu văduva prinoet-ă a 
ambeloră Siciiii, contesă Girganti născută 
Isabela infantă da Spania și la 4 Iulie 
văduva duoesă Mana de Meoklemburg 
Sohwerin, uăso. principesa de Sohwarz-, 
burg Rudolfstadt.

La procesului Panama.
In 11 Ianuarie s’a începută pertrac

tarea prooesulni Panama, oare va dura 
cam 3-4 săptămâni. Deși în aoestă 
prooesă partea politică a afaoerei, adeoă 
mituirea membriloră parlamentului, nu 
se va desbate, ou t(5te aoestea se voră 
faoe interesante dusnoperirl, deâreoe 
unele 4'are din Parisă anunță, oă Les- 
seps și consoțl suntă deciși să se pro
nunțe pe față asupra atitudinei pressei 
față de afacerea Panama. Oe e dreptă, 
acâstă împrejurare nu va atenua posi- 
țiunea aousațiloră.

Ferdinandă de Lesseps, oare îndată 
după terminarea canalului de Suez, re
lua ârășl planulă asistentă încă din 1854, 
adeoă tăierea istmului de Panama, con- 
chiămâ la 1879. ună oongresă da ingi
neri. Aid îșl deșfășurâ elă planulă său, 
ca prin ună canală lungă de 290 chilo- 
metri, să lege ambele mări. Adunarea 
aprâbă acostă plană, declarându-lă de 
eseoutabilă. In anulă precedentă, în 18 
Maiu 1878, dase guvernulă Columbiei lui 
Iulien N. B. Wyse privilegiulă, ca să 
oonstruâsoă ună oanală dela Colon pănă 
la Panama. Prin aeâsta societatea Pa
nama se înființase ou ună capitală de 
300 milidne. Aoestă oapitală însă nu fu 
sufioientă, se făcură alte nouă împrumu
turi și în fine veni lucrulă la ună îm
prumută ou loteriă, așa încâtă pe înce- 
tulă s’au soosă din buzunarulă publicu
lui 1313 miliâne.

Rămâne o întrebare deschisă, oă 
ore ou acâstă sumă s’ar fi putută ter
mina oanalulă ? Oamenii speoialiștl, oarl 
au fostă ou Lesseps în America, susțină, 
oă nu se pâte evalua aproximativă chel- 
tuelile întreprinderei.

Cumpărarea oonoesiunei Wyse a fost 
plătită cu 10 miliâne și i s’a dată avansă 
guvernului din Columbia 7!/2 milione; 
așa înoâtă numai aceste oheltuell întro- 
duotive înainte de formarea definitivă a 
societății, oaloulate împreună cu oele- 
alte spese, au ajunsă Ia suma de 24 

miliâne.
La aoeste se mai alătură și 93 mi- 

iâne pentru cumpărarea oalei ferate Pa
nama. Și aici au perderl însemnate, oăol 
societatea Panama a trebuită să cumpere 
oalea ferată dela ună grupă de banoherl, 
între cari se afla și baronulă Reinaoh. 
AoeștI banoherl au câștigată 23 miliâne, 
pe oare i a perdută sooietatea Panama. 
Raportulă specialiștilor, oonetată, oă chel

boen.il
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tuelele pentru diferite împrumuturi au fost 
de 127 milione, dintre oarl pressa a pri
mita numai 22 milidne și că, pentru in
terese și pentru amortisația îinprumutu- 
rilorO s’au cheltuita 250 milione. Admi
nistrația din Parisă a oostată 15,500,000 
milidne și cea de pe istmă, deși mai pu- 
țiuă importantă, 85 milione. Pentru lu
crări s’au dată 558 miliâue; materialul^ 
și instrumentele au fostă oaloulate cu 
102 milione. Rapor^ulă mai oonstată, că 
societatea a predată fără niol ună dreptă 
unei societăți americane 9 milione și 
apoi arată uneltirile societății de depu
neri și de oonturl curente, la cari erau 
membrii și Lesseps, Poisson și alțl ad
ministratori ai societății Panama, pre
cum și manevrele, cari ținteau ca banii 
societății canalului să între în buzuna
rele loră.

(Va urma.)

Stegu și emblemă.
In ședința dela 12 Ianuarie n., oon- 

tinuându-se desbaterea asupra budgetu
lui, la „posiția ministrului președinte1* li â 
cuvâutulă.

*) Celoră înregistrați sub semnulă acesta,
darea le este socotită în duplu.

Hoitsy Pâl. care 4'se> stâgulă și 
oolorile negre galbene nu se vădă numai 
pe palatulă Maiestății Sale, oi și în cer
curile armatei, unde se foloaesoă ofioiosă. 
Portopeurile ofițeriloră suută negre-gal- 
bene, ba însuși subofițerii au la bionetă 
ciuoură negru-galbenă. Nu-i destulă a- 
tâtă; chiar și houvecjimea și gendarme- 
ria pârtă astfelă de colori. După mine, 
cjise vorbitorulă, oestiunea B’ar deslega 
fdrte simplu, dâoă s’ar da dreptă egală 
atâtă coloriloră Ungariei, câtă și coloră 
ale Austriei, așa oă d. e. regimentele ungu- 
rescl să porte oolorile roșu-albă verde 
tresele (șindre) și embleme roșu-albă- 
verde, er regimentele reorutate din Aus
tria să porte ooloriie negru-galbenă. (Vii 
aprobări) Bine și ou dreptate ar fi, decă 
oolorile s’ar folosi îu oomună, combina
tive. Său decă niol acesta nu s’ar pută 
atunol să se folosesoă ooldrea roșu-albă, 
care este și ooldrea familiară a domni
torului și a casei și e și veohia oolore a 
Uugariei; asta ar mai ave îndreptățire, 
colorile negru-galbenă însă nici decâtă.

Hoitisy presantă apoi ună proieotă 
de resoluțiune, în oare se cjice, că dieta 
să îndrumeze guvernulă de-a lua grab- 
nioă disposițiunl, ca atâtă stâgulă statu
lui ungară, câtă și oolorile( familiare ale 
curții să se reașeze în drepturile, oe li 
ge cuvină.

Conte Albert Apponyi cjioe, că se a- 
lătură la proieotulă de resoluțiune ală 
lui Hoitsy și n’are niol o esoepțiune con
tra lui. Proieotulă acesta conține aoeea, 
ca oolorile naționale maghiare să-și ca
pete valdrea loră aoolo, unde aoeste co
lori au îndreptățire de-a figura, pișe însă 
Apponyi, că oolorile negru galbenă suntă 
colorile familiei domnitore și de câte ori 
este vorbă despre ele, totdâuna se a- 
jnintesoă, oa fiindă colorile curții.

TJgron Gabor părtinesoe proieotulă 
de resoluțiune ală lui Hoitsy.

Ministrulă Wedcerle oonstată, oă oo
lorile negru-galbenă, suntă colorile Ma- 
jest&ții Sale.

Madardsz Ioszef: Regele maghiară 
•nu pote folosi, Heoâtă oolorile Ungariei.

Ministrulă Weckerle: Nu e vorba 
aiol de regele maghiară, oi de persona 
regelui și de colorile lui familiare. Su
veranii au dreptulă să șl alegă oolorile. 
Guvernulă nu se opune a se folosi oo
lorile maghiare, unde se ouvine. Weckerle 
declară, oă guvernulă este hotărîtă de a 
face totă posibilulă, oa oestiunea oolori 
Joră să se deslege ou suocesă oorăspun 
4ătoră.

Majoritatea a respinsă proieotulă de 
resoluțiune ală lui Hoitsy.

Alegeri municipale.
Făgărașă, 30 Deo. 1892.

Onorată Redaoțiune! Comisiunea 
verifioătdre a Congregațiunei comitatului 
Făgărașă, s’a îutrunită, în cj’l®!0 acestea 

spre a verifica alegerile munioipale eu- 
plementare. Ca referentă, în loculă pro- 
tonotarului oomitatensă, de astă-dată a 
figurată — per abusum — faimosulă și 
nesoootitulă notară oomitatensă Aronă 
Poparadu, oare, mulțămită Româuiloră, oe 
l’au adusă de pe unde au putută aici, 
îu mijlooulă nostru, a devenită ună mo 
delă de oea mai urgisită specialitate de 
slugărnicia, și ou o nimerniciă, oe te în- 
oremeuesce, lucră contra Româniloră din 
oomitată.

Culmea renegărei simțăminteloră u- 
nui omă, o a atins’o în oalitatea sa de 
referentă „ad hocu, prin o conduită, oare 
a îngrețoșată ohiar pe membrii neromâni 
ai oomisiunei.

Denega identitatea persâneloră obiar 
din avant-garda partidei române, și a al- 
toră membri realeșl, și lipsindă alte mo 
tive, propunea anularea alegeriloră. A- 
nume propuse anularea alegerei dela 
Sooreiu, căci, vec|l Dâmne, Iuliu Dană, 
nu este identică ou protopopule Făgă 
rașului; alegerea dela Șeroaia, eăol Geor
gia Modorcea și loan Bunea n’ar fi iden- 
tiol cu preoții din Gridă și Vadă, ou tote, 
oă ună singură votă nu s’a dată altoră 
persdne.

Apoi, oe e mai multă, alegerea din 
oeroulă Arpașă, unde nu s’a făcută din 
nici o parte protestă, zelosulă rătăcită a 
propusă anularea, din motivă, că ar fi 
votată doi „ueîndreptățițl**  la votă. Cău- 
tându-se după basa aoeBtei aserțiuni, se 
afla, că doi îndreptățiți, ba foști membri 
ai oomisiunei munioipale, — presentân- 
du-se la votare, după oe au votată unii 
din oomuna Uoea, au fostă introduși din 
vina președintelui, prin semnele „dttou, oa 
locuitori în Uoea și nu în Arpașă.

D6r vârfulă l’a ajunsă procletul ă 
„referentă**,  denunțândă ohiar institutulă 
„Furnica**,  oe este o binefacere pentru 
Olteni, și în specială chiar pentru elă ne- 
norooitulă,

E vorba de alegerea din oeroulă Re- 
oei Telechiane, unde acesta Poparadu a 
luată parte ca fd-corteșă ou kiosi-oorte- 
șii, Chiujdea Mâtyâs și Szokol Samu, 
preoții din Berivoiu. Românii au pro
testată alegerea lui Kapocsânyi M6r, er 
nesoootitulă „referentă", oacontra pond, 
a pusă la oale, prin ună asemenea șieșl, 
oompunerea nnui protestă contra alesu
lui Ioană Dejenariu, în oare protestă se 
cuprinde mârșava insinuare, că: biletele 
de votare ale partidei românesol e’au 
compusă îu casele și de oătră persona- 
lulă institutului „Furnica**  și oă acestă 
institută și-a trimisă apoi agenții săi prin 
comune, oa să agiteze în favorulă reu
șitei Româniloră. O denunțare mai râu- 
tăoidsă și mai demnă de ună omă, că 
ruia nu soiu oe institută i-ar mai fi cre
ditată, oe ’i orediteză „Furnica**,  nu se 
mai pdte; er acestă denunțare neîndrep
tățită ’i va asigura pe veciă desconside
rarea și disprețuită Româuiloră, cărora 
le eete scumpă acestă institută binefă- 
oâtoră.

Nu ași fi mai molestată onor, pu- 
blioă cu șirurile de mai susă, oăol ale 
gerile s’au verifioată tdte, pe lângă totă 
truda, ou oare Aron Poparadu vrea a-șl 
așterne și mai caldă în inimele „stăpâ- 
niloră**,  der am făoută numai, oa să i 
dămă și acestă brevetă de merite, care 
să-lă înalțe în oohii celoră, pe cari îi 
tămăiase, siguri fiindă, oă nu din oon 
vingere o face, oi niraionioia sufletesoă 
i-a ajunBă la așa gradă, înoâtă sohim- 
bându-8e împrejurările looale, mâne în
trebată de aotualulă „stăpână**,  s’ar bate 
îu peptă și s’ar blăstăma, oa Petru din 
evangeliă: „Nu ounosoă omulă.**

Apoi dâoă faimosulă Aron Poparadu, 
față de nisce alegeri, efeotuite în oea 
mai bună ordine și ou observarea strictă 
a legei, soormonesoe, oa celă mai straș 
nică procuroră, după motive, oarl au 
soandalisată și pe membrii neromâni ai 
oomisiunei, — oe va fi capabilă s6 faoă 
aoestă omă față de oausa oeroetării dis
ciplinare a fisolgăbirâului Mețiană, în
credințată densului spre conducere. — 
Pagubă, că nu s’a sistemisată la oomi- 

tatulă nostru ună ordină de oruol pen
tru „merite**.

__u n—
*

Din comit. Turda Arieșii, Ian. 1893.
Alegerile munioipale în oomitatulă 

Turda-Arieșă s’au întâmplată în 19 Deo 
1892, fiindă a se alege 71 membri în 
loculă oelora, ală oăroră mandată a es- 
pirată ou finea anului 1892.

De o parte sourtulă timpă, er de 
altă parte în deobște ounosouta nepăsare 
și indolență a Româuiloră, a adusă ou 
sine, oă din 71 membri abia au reușită 
Românii cu 8, se înțelege, oă și aoeștia din 
„grația**  UnguriJoră.

Anume s’au alesă : în oeroulă eleo- 
torală M.-Ludoșă: Nicolau Solomonă 
protopopă și lână Todoră, notară oero. 
In oeroulă electorală ală Agârbiciului : 
Ioană Cigărenu, I lă subuotară corni 
tatensă. In cerculă tarei de josă: Idnă 
ViaBsa, protopretoră în Câmpeni, Petru 
Suoiu protopretoră în Iara. In oeroulă 
Turului : Samoilă Poruță, preotă în Oea- 
nulă deșertă. In oeroulă eleotorală ală 
Trăsoăului : Simeonă Pasoa, notară oero. 
îu Săloiua de josă și Ioauă Isaia Tordai 
preotă în Offenbaia.

Se observă, oă Ioană Cigărenu s’a 
alesă și îu oeroulă eleotorală ală Mi- 
haciului.

Pănă acum cundsoemă viriliștii ro
mâni din comitatele : Ooșocna, M.-Turda, 
Hunedâra, Făgărașă, Sâlagiu, Turda- 
Arieșă și din orașulă Alba-Iulia. Aștep 
tămă celelalte liste. Coresp.

Viriliștii români din co
mitate.

Amă primită lista viriliștiloră ro
mâni din comitatulă Turda-Arieșă. In 
aoestă oomitată se află în totală 138 
viriliștl ordinari și 12 suplențl.

Dintre Români, looulă primă între 
viriliștii ordinari îlă ooupă dlă : Nioo- 
dimă Cotișelu din Certeje cu 496 fl. 95 
cr. dare; apoi urmeză suooesivă d-nii: 
Nio. Tamașiu*)  preotă în Grindă; Emiliu 
Cormoșu, proprietară în Grebenișă; Va- 
silim Suciu*')  preotă în Căpușă; Ioană 
Catena, proprietară în Dateșă ; Teofilă 
Popă*)  preotă în Hădărâu; Beniamină 
Popă*)  protopopă și proprietară în Sâu- 
Martină; Dr. Ioană Rații, advocată în 
Turda (159 fl. 94 or. dare); Ioană Va- 
sinea, arendatoră în Bedeleu; Gregoriu 
Popă, propr. și notară oero. în Cianulă 
mare; Alea. Mezei*)  preotă în Beiu; 
Iuliu Vlăduță, proprietară în Turda ; Gre
goriu Bozacu, propr. în Veloheriu (130 
fl. 86 cr.) Suplențl : Nistoră Manciu*)  
preotă în Ocolișulă mare; Simeonă Pasca, 
notară cerouală în Săloiua de josă ; I6nă 
Mesaroșă*),  advooatu în Turda. — La 
olaltă: 13 viriliștl români ordinari și 3 
suplențl.

Petreceri
Sesonulă petreceriloră din oarneva- 

lulă aoesta s’a înoepută la noi fdrte bine. 
După petrecerea sodaliloră români, a 
căreia bună reușită amă arătat’o deja, 
urmă în presăra de anulă nou petrecerea 
costumată, arangiată de Comitetulă Reu 
niunei pentru ajutorarea văduveloră ro
mâne săraoe din Brașovă și Săoele. De 
mai mulțl ani, petreoerea aoesta este cu
noscută la noi, ca una dintre cele mai 
plăcute și mai bine oeroetate petreceri 
românesol; de astă-dată însă ea se pare 
oă ar fi întrecută pe tote cele dinainte. 
Animația a fostă mare și publiculă fdrte 
numărosă, sala era deoorată ou multă 
gustă, arangierii au fostă întru tote pre
venitori, așa că publioulă a rămasă câtă 
se p6te de mulțumită.

Și în privința materială, precum sun- 
temă iuformațl, petrecerea a avută ună 
resultată imbuourătoră, ceea oe este a 
se atribui în prima liniă stăruinței Co
mitetului Reuniunei, care prin zelosele 

sale membre, amabilele domne Virginia 
Vlaicu, Maria Munteanu, Catinca Bâr- 
seanu și Otilia Bidu a invitată din casă 
în casă aprope tâte familiile românesol, 
ou care ocasiune au vândută mulțime de 
bilete și au înoassată o sumă frumdsă 
pentru fondulă reuniunei. In totală ve- 
nitulă curată se urcă la vre-o 200 fl.

Literatură.
A apărută:

Braiji și putregaiu. Moravuri pro- 
vinoiale de Nicolae Xenopolă. A treia 
edițiă. Bucuresol. Tipografia „Voința na
țională**.  Strada Aoademiei Nr 4. 1893. 
Acestă oarte, scrisă într’ună stila ușoră 
și românesoă, traoteză o iBtoriă fârte in
teresantă și umple totodată o lacună 
simțită în literatura ndstră. Dovadă este, 
oă deja în scurtă timpă s’au vândută 
două elițiunl. Prețulă pentru Ardeală și 
Ungaria (inclusive porto) 55 or. nu ca 
pănă acum 1 fl.

Revista poporului. Nr. 9. 1892. Au. 
III. Direotoră: Alexandru Obedenaru. 
Secretară de redaoție: Emilă Condurata. 
Apare odată pe lună. Sumarulă: Cum se 
formâză reputațiile; Iubire stranie (nu
velă); Portretulă (studiu); România agri
colă ; La schiță (poesiă); Amintire, Ar
monie oribilă (poesii); Cronică teatrală; 
Bătrânii din Andaluzia (după Mazel); 
Biografia (V. Alexandri); Soiri literare; 
Insciințărl; Vaeile Alexandri (ilustra- 
țiune). Redacția și Administrația Nr. 30 
Bulevardulă Carolă I Nr. 30 Prețulă 
unui exemplară 1 leu 50 bani.

Vinderea lui Isusu, tragedia în 4 
acte, (scrisă în versuri) de S. P. Simonă, 
preotă în Șomfalău, (p. u. Beszteroze). 
Formată 8° de 60 pag. Prețulă 35 
orucerl.

DIVERSE.
Poliția asigurată în Parisfi. Esplo- 

siile de dinamită, oarl suntă așa de dese 
la Parisă au dată nascere ivirei unoră 
noi soiuri de afaceri financiare. Ună fran- 
cesă a năsoooită ideea de a forma o 
societate de asigurare pentru polițiștii 
fiauoesl; cu modulă acesta ei nu voră 
mai putâ să lase familiile loră pe dru
muri, când Ji-s’ar întâmpla să miră său 
să fiă schilodiți de vre o bombă de di
namită. Iaventatorulă aoestei asigurări 
propune oliențiloră săi o mulțime de 
avantagii ală oăroră resumată este ur- 
mătorclă: Pentru ună comisarh uoisă 
familia primesoe 25,000 franol; pentru 
ună seoretară 10,000; ună oomisară mu- 
t lată are dreptulă la 50,000 fr. și ună 
seoretară la 20,000. Pentru rănile căpă
tate de vre o esplosie oomiearulă pri
mește o Indemnitate de 10 fr. pe <j> î 
seoretarulă de 5 fr. și aoâstă Indemni
tate se dă pănă la deplină vindecare. 
Plata auuală oe trebuie să plătâsoă so- 
oietăței oelă asigurată este de 140 fr. 
de oomisară și 75 de seoretară. Idea este 
fdrte originală și ingenidsă.

Cursnlu la bursa din Viena
din 14 Ianuarie st. n 1893.

Renta de aură 4°/0................................ 114.30
Renta de hârtiă 5°/0 185 —
Imprumutulă căiloră ferate ungare

aură ......... 122.—
dto argintă ....... 101.60

Imortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [2-a emisiune ] - - —.—

ârnortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (3-a emisiune) - - —.—

dunortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [prima emisune- • 120.—

Bonuri rurale-ungare --•••• 95.75
Bonuri croato-slavone - - . ... 105 50
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă - ...... 97.50
lmprumutulă cu premială ungurescă 149.50 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e-
Galbenl împărătesei - - .... 5.65
Napoleon-d'orI - -...... 9.61
Mărci luO împ. germano - ... 59.22*/.,
Londra 10 Livres Bterlinge ... 120.65

PrOUieUrtl Dr. Aurel Mureșianu.

Rsdactoru rcsponsibiltt: t-regoriu nintoru-



Pagina 4 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr, 3.—1893

Chirsulu pgețeg

Discontulă 6—8°/0 pe ană

din 16 Ianuarie st. n. 1893
Bancnote românesc! Oump. 9.48 Vend. 9.51
Argintă rom&nescă „ 9.40 n 9.45
Napoleon-d’or! ■ - „ 9.57 n 9.60
Lire turcesc! • . „ 10.75 M 10.8
Seris. fonc. „Albina0 6% 101.- 102.—

n n n ^°/o n 101.— M 102.-
Imperial! .... , 9.65 n 9.65
Galbini .... „ 5.56 rt 5.60—
Ruble rusesc! - <• „ 117. n 119.—
Măre! germane - - „ 58.60 69 10

Nr. 17663—1892,

PUBLICÂȚIUNE
Comuna orășenesoă Brașovă, „Brasso“ 

în Ungaria, intențion6ză de a vinde pe 
oale de oferte și pe temeiulă planului 
economicii foreBtierală aprobată de Inal- 
tulă ministeriu reg. ung. de agricultură 
mai multă oferențiloru, următorele quan- 
titățl anuale de lemne de molifă de 
bradă și de stejarii. Vendarea se face 
per trunohiu și se estinde asupra cuau- 
titățiloră anuale de lemne (esolusive acele 
lemne, cari s’au folosită deja) din an, 
1886 încâoe pănă la finea an. 1895.

Sub ven^are, cadă peste, totu următorele 
cantități:

1. Lemne de molifă și bradă 13310m3
2. „ „ ștejară 2565m3

suma 15875m3
Vendarea lemnelor u p6te ave tocii și după 
singuraticele părți de pădure și anume :

A. In primulă cercă economică pă
durea „Honterusu.

1. Lemne de molifă și bradă 3530m3.
2. n n Ștejară 1225m3.

Suma 4755m3.
B. In ală doilea cercă economică, 

„pădurea orașului1*.
1. Lemne de molifă și bradă 3170m3.

C. In ală treilea ceroă economică, 
„pădurea ștejerișului“.
1. Lemne de molifă și bradă 3OOm3.
2. „ „ ștejară 1340m3.

Suma 1640m3.
D. In ală patrulea cercă economică 

„postovariu".
1. Lemne de molifă și bradă 6310m3.

Condițiunile de oferte și aoele con
tractuale se află la oflciulă orășenescă 
forestierală spre esaminare și se potă și 
decopia. Ofereuții au de ași așterne ofer
tele provăcjutQ cu câte ună timbru de 50 
cr. celă multă pănă în 21 Februarie 1893 
înainte de prândă la 11 ore subscrisului 
magistrată.

In ofertă are să se amintâsoă tot
deodată în cifre și litere suma, ce se o- 
feră pentru fiă-care metru cubică de lemne 
de molifă, bradă și ștejară, oontiuendă 
totdeodată dechiarațiunea, cumcă ofe- 
rentului i suntă cunoscute condițiunile 
de oferte și acele contractuale și că se 
supună loră necondiționată.

Ofertele au de a conțină ună va- 
diu de 5°/0 din suma o ferată pentru ma- 
terialulă anuală de lemne, precum și nu 
mele și locuința oferentului.

Deschiderea oferteloră va ave looă 
în 21 Februarie 1893 la 12 ore la prândă 
în biroulă d-lui primară.

Brașov ă, în 4 Ianuarie 1893.

Magistratulu orășenescQ.

IUn H U Bl CÎ U.
Avemu onbre, a aduce la cunosciința publicului, că

„AGENTURA PRINCIPALĂ" pentru Transilvania 
a „societății ț ienese <le asigurare,44 precum și a „In
stitutului vienesU pentru asigurarea vieții și a rentelortL,“ care 
pănă acum a fost în Sibiiu, și provisoricâ strămutatu la Bra
șov, cu I Ianuarie n c. începend s’a fost strămutatu la Clușiu, 
unde să află biroulu acesteia și adecă în Belmagyarutcza Nr. 4, 
unde se pot face comande și împărtășiri

Clușiu, m lanuariQ 1893.
Agentura principală In Clusiu - .

a societății vienese de asigurarea Agentura principala în Clușiu
vieții și a rentelorii. a societății vienese de asigurare.

In Brașovu se află „agentura principală" titulară la
JULIUS F. WOLF,

9, 1 — 1 'Târgul Boilor Nr. 4.

A visă i-lortt abonați 1
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiuneil 

sS oinevoiască a scrie pe cuponuliî mandatului poștalii și numerii 
de pe fâșia sub care au primiți! (^iarulii nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
ămuriti! și s6 arate și posta ultimă.

Administraț. „Gaz. Trans.“
8 1—2.

ne liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Octomvre 1892
Budapesta—Predealii Bredealu—Budapesta B.-I^esta-Aradta-TeisBs Trius-Aa’artia-B.-I’esta Copșa-mică-Sibiiu

Trenă 
de 

peradn.

Trenii 
accele

rații

Trenii 
de 

persdn.

Trenii 
accele

rații |

Trenă 
aocele- 

ratti

Trend 
de 

persdn.

Trend 
accele

rații persdn.

Tronâ 
de

Trenii 
de 

perfido.

Viena
Budapesta
Ssolnok 
P, Ladâny
Oradea-mare

Mezo-Telegd
R4v
Bratca
Buci a 
Oi aci a 
Huedin 
Stana
Aghiriș
Gârbău 
Nădășel
Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cuoerdea
Uibra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușu

Crăeiunelă 
Blașiu 
Micăsasa
Oopșa mică |

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalâu
Homorodă
Augustină 
Ap ața
Feldiora
Brașovu

Timișă
Predeală
BucurescI

10.00
8.25

11.38
2.12
3.53
4.-
4.30
5.22
5.45
0.00
6.31
7.12
7.29
7.49
8.01
8.14
8.29
8.46
9.03

10.08
10.37
10.56
11.04
11.28
11.45
12.13
12.44
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3.46
4.04
5.26
6.10
6.41
7.17
8.-

8.05
1.55
4.14
5.53
7.08
7.15
7.43
8.18

0.-
9.07
9.37

10.37
11.10
11.32
12.50
1.25
1.43
1.52
2.18
2.40

Tren 
de pers.

11.-
12.26

1.11
8.35

2.15 BucurescI 7.40
5.50 9.15 Predealu

Timișă
1.12
1.429.22 11.19

11.53 12.57 Brașovft 2.18
1.50 2.12 2.48
2.24 2.19 Feldidra 3.19
3.03
3.46

2.49
3.26

Apața 3.40
Augustină 3.56

4.07 Homorodă 4.29
Hașfalău 5.34

4.53 4.17 Sighișora 5.54
5.32 4.50 Elisabetopole 6.21
5.48 Mediașă 6.42
6.08
6.24
6.39 5.42

Copșa mică J

Micăsasa

6 55
6.57

6.59 5.55 Blașiu 7.31
8.20 6.18 Crăciun elă
8.45

10.21
6.34
7.34

Taiușft j 8.-
8.07

11.09 7.57 Aiudă 8.24
11.17 Vințul de sus
11.26 Uiora
11.54 8.22 Cuoerdea 8.54
12.18 ( 8.38 Ghirișă 9.23
12.58 ( 8.43 Apahida
1.34

9.14 Clușiu ■ 10.45
1.51 11.01
2.29 Nădășelă
2.48 ( 9.48 Ghîrbău
3.03 ( 9.50 Aghirișă
3.26 10.06 Stana
4.07 10.28 B. Huiedin 12.47
4.49 11.04 Ciucia
5.35 11.19 Buoia

Bratoa
Rev
Mezo-Telegd

I

1.267.23 12.27
8.09
8.43

12.58
1.15 1.52

2 189.18 1.35 Oradea mare.1 2.2510.05 ( 2.09
( 2.19

3.01
3.31

1
;Tr. ac. P. Ladâny 3.46

5.15 Szolnok 5.23
, 5.57 Budapesta 7.30

6.29 Viena 1.55
12.10 9.15

4.20
4.48
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.14
6.29
6.53
7.02
7.28
7.53
8.31
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
3.00

Tr. ac.

8.50
5.16
5.57
6.58

12.54
1.23
1.51
2.00
2.08
3.-
4.23
4.48
5.25
5.43

6.07

6.39
7.08

7.47

8.13
8.38
8.43

10.05
11.46
1.50
7.20

4.45
"9J2

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
6.34
6.52
7.40
8.50
8.05
8.19
8.43
9.12
9.51
9.56

10.!
10..
11.
11.1
12,09
2.24
4.47
8.40
6.!

Viena
Budapesta 
Szolnok

Aradu

Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzova 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada 
Ilia 
Braniclca 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiușâ

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

Mureș îî-Ludo șiî—Bistrița

Murășă-Ludoșfi . . .
Țagu-Budateleoă , . .
Bistrița . . . . .

4

4.-
6.48
9.59

Trend 
accele

rații persdn.

Trenu 
de

Trenă 
de 

persdn.

Trenă Trenii 
accele- _ 
rații persdn-

de

8.05 2.15
1.56
4.02
6.57

T, d. por.

2.34
2.54
3.34
3.58
4.20

7.U5
7.40

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 josă
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Braniclca 
llia
Gurasada
Zamă
Soborșină
Berzova
Gonopă 
RadnaLipova 
Paulișă
Gyorok 
Glogovață

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

6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8.08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
3.-

Simeria (Piski) IPetroșeni J^etroșeni-Simeria (Piski)
Simeria
Strei u
Hațegă
Pui 
Crivadia 
Banița 
PetroșenI

Bistrița—Mureșu-Ijudosâ

Bistrița............................
Țagu-Budateleoă . . . . 
Murășă-Ludoșă . . . .

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

3.-
3.31
4.15
4.46
5.10

10.57
12.22
12.40
12.50
2.26

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sihiiu— (Dopsa-utâcă

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare 
Copșamică

7.35
8.02
8.30
9 05
9.34

4.49 
5.09 
5 32
5.59
6.20

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

6.-
6.35
7.21
8.06
8.47
9.21
9.45

10.35
11.23
12.23

1.21
2.23
3.19
4_-

4.22
4.58
5.42
6.36
7.24 
8.04
8.36

PetroșenI 
Banița 
Crivadia 
Pui 
Hațegă 
Streiu 
Simeria

6.-
6.41
7.19
7.57
8.36
9.18
9.52

10.50
11.40
12.19

1.05
1.54
2.49
3.27

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25 
9.01
9.35

Cucerdea-Oșorheiu - R.-sâs.

Cucerdea 2.35 8.20 2.41
Ludoș 3 26 9.11 3.27
Oșorheiu ■

5.07
5.50

11.39
12.20

5.14
5.36

Regli.-să8. 7.15 1.15 7.15
Regh.-săs.--Oșorh.- Cucerdea--- ---

Regh.-săs. 3.44 3.22
Oșorheiu ''

(.
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
Cern a 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—Zcii,m ești
Aradii—Timișora Ti mișoi*a—Aradu

Aradu 6.15 11.30 5.58 Timișora 8.- 1.1J
Vinga 7.32 12.47 6.46 Vinga 9.02 2.46
Timișora 8.42 2.04 7.39 Aradu 9.44 3.50

Gliirișu—Turda || Turda—Gliirișii
GhirișO 7.48110.35 3.4ol 10.241 Turda
Turda 8" ““

| 4.50l 9.30 2.30
|5.10| 9.50 2.50

1.16
4.15
7.21

8.08)10.55 4.—j 10.44| Ghirișft

Sigliișora—Odorheiu , Udorheiu —Sighișora

Sighișdra. . .
Odorheiu . . .

4.30
7.21

11.25
2.11

Odorheiu. . .
Sighișora. . .

8.15
10.52

3.15
6.10

Careii-mari—£eiâu , Zelău—Careii-uiari

8.15 =
9.46 Brașov 

l^Zerneștl

9-10 | Brașov

8.35
10.28

4.55
6.36

pornești—Brașov
iZernescî 5.00

6.29
12.20

1.44

Careii-marI . . . .
Zelău........................

5.45 Zelău . . . , . 
Careii-marI . . .11.-

Moita > Numerii încuadraț! cu linii grose însemnezi drele de ndpte.

1.
7.0c

v—Ch.-
Brașovu | 8.60 j 3.10

, Ozonă 9.43 4.23
1 S.-Georgiu 10.32 5.03
iC.-Oșorheiu 12.54 , 7.26]

! CIi.-Odorheiu—Brașov,
Cil. Oșorheiu 4.30 2.45

(' S.-Georgiu 6.53 5.30
Uzonă 7.00 5.45
Brașovu 8.25 7,

Tipografia A. MUREȘIANU.


