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Din causa sflntelorfi sărbători,' do Mercurl 
șt Joi, diarulâ nu va apără pănă Vineri săra.

Partidele maghiare în 1892.

IT
Pe nici unu teremb nu esistă 

între Maghiari o mai mare înțe
legere, ca pe teremulâ lupteloru 
în contra națiuniloru nemaghiare. 
Este viuă consciința în fîâ-care 
Maghiară, că egemonia actuală 
ungurescă numai pe spinarea na- 
țiuniloră nemaghiare se p6te sus
ține, de unde vine, că decâte-ori 
se tracteză de o cestiune de drep
tate și de echitate față cu noi, ce
tățenii de a doua mână, Maghiarii 
fără deosebire de partidă, suntă 
solidari în a o combate.

In anulu 1892 solidaritatea 
acesta maghiară în combaterea și 
prigonirea națiuniloru nemaghiare 
a căpătată nou nutrementă prin 
mergerea deputăției române la 
Viena. Foile maghiare guverna
mentale ca și cele oposițiunale emu
lau între ele cu totu feliulu de 
suspiționărl și acusărî la adresa 
Româniloru. Afacerea memoran
dului le a mai datu în specială 
prilegiu celoru din oposițiune de a 
se plânge în contra ministeriului 
Szapary, susțiindO, că a desvoltatu 
prea puțină energiă față de agita
țiunile române și n’a sciutu se le 
pună stavilă. Refrenulu acestoru 
plângeri era: ne trebue ună gu
vernă tare, căci guvernulu Sza
pary nu e capabilă de-a apăra in
teresele naționale maghiare.

A fostu o consecință firescă a 
curentului dușmană șovinistă, în
dreptată în contra Româniloru — 
curentă care a degenerată în scan
dalurile și vandalismele cunoscute 
dela Turda, Șimleu și Aradă — 
că oposițiunea maghiară a inter

pelată în dietă pe d-lă Szapary și 
pe ministrulă de justițiă în afa
cerea memorandului română, ce- 
rendă urmărirea judecătorescă a 
celoră „culpabili11.

Totdeuna șoviniștii maghiari au 
sciută se esploateze în favorulă 
politicei loră netolerante și asu- 
prităre tăte momentele câte p ă- 
reau a sprijini afirmarea loră, că 
Românii ar fi dușmanii statului, 
că ar fi gata a se face instrumen
tele reacțiunei, care tinde la dărî- 
marea statului ungurescă ș. a.

Nesuccesulu deputăției române, 
neprimirea ei din partea monar- 
chului și îndrumarea la guvernulă 
ungurescă, tăte aceste momente se 
înțelege, dădeau pressei maghiare 
ună Precare razimă pentru acusa- 
țiunile ei reutăciose.

Ori câtă de multă li-s’aru fi 
părută însă contrariloră noștri, că 
din punctă de vedere formală 
constituțională ară fi justificate 
învinuirile și insultele loru, ei au 
trebuită se se convingă în anulu 
1892, că din punctă de vedere 
ală dreptății și ală umanității ele 
nu numai că nu s’au put.ută sus
ține, der s’au întorsă chiar în po
triva urzitoriloru loru.

Resunetulă ce l’au avută me- 
etingurile de protestare în contra 
atrocitățilcră maghiare din Ro
mânia în iotă pressa europenă, a 
putută convinge pe Unguri, pe 
guvernamentali ca și pe oposițio- 
nali. că ei, de când au devenită 
înșiși asupritorii altora nu se mai 
bucură de simpatiile lumei culte, 
ci aceste simpatii îmbrățișeză acțl 
causa națiuniloră asuprite din 
Transilvania și Ungaria.

Convingerea despre acesta a 
făcutu pe politicii unguri să scrie 
în c|iarele loră articoll fprte pesi
miști, der n’a contribuită întru 

nimicu de a i îmblâncți față cu noi.
Dimpotrivă ei îșl $icu : Europă, 

ori chiar ună areopagu europenă, 
care să ne pPtă trage la răspun
dere pentru nedreptățile, ce le se- 
verșimă, nu esistă; este numai tri
pla alianță și aici vorbesce Kal- 
noky alu nostru și d-lă Caprivi, 
care erășl nu va voi se se strice 
cu noi de dragulă Româniloră din 
Ardelă, er, câtu pentru România, 
ea va trebui se jăce cum îi voră 
cânta prietinii noștri dela Viena 
și Berlină.

Cam acesta este mersulă idei- 
loră contrariloră noștri, pe cari 
răzimațl ei voră să începă acuma 
o nouă campania în contra n6s- 
tră, a Româniloru.

Amenințările ministrului-preșe- 
dinte Wekerle suntă încă prăs- 
pete. Ele au fostă primite cu a- 
plause sgomotose din partea tu- 
turoru partidelorii maghiare. Faptă, 
care eschide versiunea, după care 
urmăririle din urmă s’ar fi pusă la 
cale din partea guvernului numai 
de frica oposiției.

Eată deră cum partidele ma
ghiare sciu se fiă solidare în con
tra năstră, ori de câte ori este în 
jocă interesulu egemoniei rassei 
loru.

6re n’ar fi timpulu, ca noi Ro
mânii se profitămă ceva din pă
țaniile nostre și se scimă pune și 
noi mai pe susă de tăte solidari
tatea ndstră națională, ori de câte 
ori se trateză de unu interesă de 
viață ală națiunei române?

Dămă locă aici unui artioulă, oare 
traoteză despre o cestiune de însemnă
tate aotuală pentru noi, ceBtiunea așa 
numiteloră „intențiuni1*, care trebue să-o 
cunoscemă și \să-o luminămă din tote 
laturele:

„Pe intențiunî.c<
In timpulă din urmă s’au ocu

pată multă foile maghiare cu așa 
numitele „intențiuni. “ O cestiune 
destulă de importantă, pentru ca 
și «Ziaristica română se se ocupe 
de ea. Căci cestiunea intențiuni- 
loră ne atinge și pe noi forte de 
aprăpe, deși din altă punctă de 
vedere, de cum le place a crede 
unoru foi maghiare

„Intențiunl“ se numescu me- 
tonymice ss. slujbe, cari suntu 
de a se dice nad intentionem dantisu. 
Fiă-care liturgiă se di°e anume 
pentru cineva, seu ceva. Așa unele 
se dică pentru cei morți (pro de- 
functis), altele pentru cei vii, și 
suntă unele, cari se died pentru 
cutare dorință piă a aceluia, care 
plătesce liturgii „ad intentionem 
dantis11, seu pe scurtă „intențiuni**.

Nomenclatura acesta latinescă 
arată, că aici e vorbă de funda- 
țiunl făcute de credincioși de-ai 
bisericei catolice, în care limba 
liturgică e cea latinescă.

Ei bine, der încâtu ne intere- 
seză pre noi fundațiunile acestea? 
Ce avemu noi cu intențiunile ? 
Voiu spune pe scurtă.

O fdiă maghiară scriea înainte 
de o lună următdrele, în causa 
acesta:

„In străinătate, anume: în Italia, 
Germania, Francia și Elveția se află adu
nate multe procente de fuudațiunl pe la 
capitule și ou deosebire pe la mănăstiri, 
oarl nu se potă pereolva parte pentru oă 
banii și-au perdută din preță, parte 
pentru-oă numărulă călugărilor!! a soă- 
dutQ. Aceste procente se trimită bucurosu 
mai alesă preoțiloră gr. cat. din Ungaiia, 
cari precum e cunoscută, suntă forte săra- 
cesce dotați*.

Cine cundsce împrejurările scie, 
că asta nu e adevărată. Căci li-

FOILETONULU „GAZ. TRANS.**

Ipocrisia secolului.
De Paul Mantegazza.

(Fine)

Pentru prima dată deci, oâud omu
lui i-a fostă rușine de golioiunea sa, a 
devenita ipoorită și a lăsata acesta pă- 
oata curata originala tuturora urmașilora 
pentru veoii vecilora.

Aoâstă rușinare de golioiunea sa a 
fosta însă pentru Eva deja înoeputulă 
unei minoiunl și adevăratulă păca*ă, pen
tru oare-șl făcea imputări a fostă, că 
mâncase una fruotă, pe oare ohiar și 
numai a la atinge îi interzisese Dum
nezeu.

Intriga psiohologiă a prefăcerei se 
găsesoe, propriu Zi8°> aoelă momenta 
istorioă. Eva avuse dorința dupăfruotulă 
oprita și n’avusese și intențiunea de a 
nu asculta de porunca lui DumneZeu; 
der amândouă aoeste luorurl nu se pu
teau faoe dintr’odată și ea afla pe oea 
dintâiu, diagonala tuturora minoiunilora 
următdre: a face oeea oe-i place cuiva, 
der a ascunde ceea ce a făcuta; a-șl sa- 
tisfaoe propriei dorințe, a cope ri însă pă- 

oatula cu frunZa de smoohina. Și apoi 
să veZl numai violeniă femeiescă: a-șl 
oăuta în grabă una complioe, pentru de 
a împărți păoatulă, a-lă împuțina cu oinol- 
Zeol procente. Și în faptă ea împarte și 
frunZa de smochina și comite astfelă ala 
doilea păoata, oare oopere pe cela din
tâiu.

Din momentula acela istorica fruc
tele oprite au fosta pentru toți urmașii 
Evei oele mai mustose și îndată ce gră
dina Edenului a fosta împărțită în su
tele de mii de grădini miol ale omeni- 
lora, a înoeputa o necurmată sărire de 
garduri și ziduri și o jumătate a genului 
omenesoă a fosta totdeuna ooupată ou 
aoeea, de a înșela pe oealaltă jumătate. 
Libera sohimbă cu minoiunl mici, cjîl- 
nioe și neîntrerupte; una lanța blânda de 
amăgiri, oare se strecoră în ori ce spi
rale serpentine ale vieței Booiale, ale le- 
gilora, ale guverneloră, ale familiei, și 
care delecteză ou variațiunea surprinde- 
riloră, ou agerimea invențiunei, ou fi- 
neța și violeniă enigmelora, logogrife- 
loră, șaradelora și rebusurilora sale.

Câta 8untemă de departe de aoea 
primă și simplă frunZă de smoohin a mamei 
nbstre Eve ! AstăZl frunZa a ajunsa a fi 
o țăsătură compusă din 100 de fire di

ferite, a cărorfi ființă și oalitate e tot 
dăuna alta, deoâta oum ni-se arată; oarl 
suntu de o oolăre și ne parU, oă ne a- 
rată alta; cari, într’o admirabilă armoniă 
de falsitate, ni-se presintă oa o singură 
minoiunf, compusă din suma de sute de 
mii de minoiunl mai miol.

Și oare chemistă ar fi aZl în stare 
a deosebi adevăratulă de falsă și oare 
sorutătoră cu microsoopulă său să dis
tingă natura de artă? AZl ipoorisia a 
devenită 'atmosfera, în oare ne mișoămă 
ou toții, în oare respirămă și oare după 
suprafața estremă a vestminteloră năstre 
străbate în ootitura și orâța cea mai a- 
denoă a măduvei ăseloră năstre. Credă, 
oă dâoă prin o minune a artei ou o sin
gură lovitură amă pute detrage familiei 
omenesol totă ceea ce e minoinosă în 
ea, atunci ne-amă simți fără de veste 
aprope de o mărte prin înecare și ca lip
siți de aeră.

** *
Ipocrisia oresce în proporțiune drăptă ou 

ocrtenia și oivilisațiunea, pentru-că unde 
domnesoe numai forța brutală, ipocrisia 
e de prisosă. Unde însă libertatea res 
peoteză și lasă să se desvolte t6te acele 
forțe variate și opuse, pe oarl noi le nu- 
miuoă interese ale individului seu pros

peritatea socială, pasiuni și legi, ideali
tate și oruZime, miBtioism și sensualitate, 
acolo se nasc ă acele mii și sute de mii 
de transaoțiunl reciproce, oarl formeză 
aoelă eohilibru admirabilă, acea toleranță 
reciprooă, din oare tocmai se compune 
ipoorisia.

Și pentru oe să ne plângemă, deoă 
minciuna ne primesoe deja în lâgănă și 
ne însoțesoe pănă la mormentă ; când ea 
ne îmbracă, ne nutresoe și ne desmârdă; 
când ne adârme, deoă suferimă și ne 
sourtâză timpulă, când ne e jirîtă, 
și ne lasă a orede, că toți suntemă li
beri, buni și toți ferioițl? Ea e, oare 
tempesce pentru noi țepușa și rotun- 
Zesce ghimpii; planeză inegalitățile și 
parfumâză gunâiele; ea e, oare oopere 
rugina ou laoă, umple orepăturile case- 
loră nostre cu chită și sprijinesoe păreții 
templului, oe se datină; oare tornămie
rea în pelină, răcoresoe oăldura și stem- 
pără ghiața; oare oopere ghiarăle ou mă
nuși, părțile rușinose ale oorpului nostru 
ou pantaloni și fuste, ranele ou alifiă, 
gheba cu corsete; oare îmbraoă injuria 
ou frase, trădarea ou ourteniă, vindecă 
rachitismnlă și desinfeotâză mii de mi
asme, ce ne încunjură.

Bineouventată fiă acelă canală plină
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turgiile acelea, ce e dreptu le 
persolveză mare parte preoțimea 
gr. cat. cea serăcesce dotată, der 
prețulu loru intră în buzunarele 
cele pline ale preoțilorti coloră 
bine dotați romano-catolicl.

Este adecă unu legionii de 
preoți maghiari, cari scriu cărți 
de predici, de rugăciuni, edau fas
cicule de filosofiă și alte foi pe
riodice și le dau pe slujbe. Der 
mai alesu traducerile le aducu 
unora dintre aceștia multu venită, 
pentru-că acestea se potă produce, 
așa c|icendă, ca la fabrică. Avemă 
cunoscință despre ună asemenea 
literată pe intențium, care a edată 
o mulțime de romane de-ale lui 
Bolanden, lăsându-le se le tra
ducă teologii dintrJună seminară. 
Ună altă scriitoră lucră luni și 
ani întregi mâncându’și sănătatea 
pănă îșl vede opulă sferșită, apoi 
mai cheltuesce pănă îlu scote de 
sub tiparu și atuncia încă nu scie 
6re cumpera-i-lă va cineva? Lite- 
ratulă susă lăudată împărțesce 
ună to mă dintr’unu romană între 
vr’o 30—40 de teologi, fiăcare 
traduce câteva pagine, în 3—4 
4ile romanulă e tradusă și gata 
de țipară. Și nici nu e de lipsă 
se-lă cumpere cineva, se trimite 
simplu preoțiloru, după cum se 
află scrișl în schematismu, li-se 
asignăză suma de intențiuDi, și 
tergulă e făcută. Banii îi are deja 
de înainte în buzunară- In săptă
mâna aceea, când cu traducerea 
romanului, s’au asignată 11.000 de 
intențiunl prin respectivulă.

Chiar și cărți ca „Magyaror- 
szâg Helysegnevtâra“, despre care 
nimeni nu păte 4^ce ca 6 vr’° 
carte de rugăciuni, încă se dau pe 
intențiunl.

Astfelă vedemă biblioteci în
tregi pe la preoții români din unele 
ținuturi, câștigate — pe intențiunl. 
Chiar și edițiuni de luxă, ca tra
ducerea psalmiloră de Kălmân, 
încă se potă căpăta pe acestă 
cale.

Să se mire apoi cineva, că li- 
terații, tipografii, compactorii și 
alți industriași patriotici, înflo- 
rescă!

Dăr cine nu scie, că organulă 
catoliciloră maghiari, vestitul „Ma
gyar Allam“ — despre care nici 
aceea nu se păte 4ice> ca despre 
alte foi catolice din lume — că e 
tolerantă față de alte limbi, încă 
din intențiunl se susține. Peste 
60 de prescuri e prețulu de abo- 
namentu la acestă făiă, și scriito- 
rulă acestoră șire a numărată la 
o singură poștuță 10 exemplare

de compătimire, oare ascunde în oele 
mai adânol intestine ale pământului u- 
rieiunile oorpului și mai soârbosele uri- 
oiunl ale sufletului! Binecuvântată fiă a- 
oea însemnare a eroriloră de t'pară, care 
oorege greșelile ortografice, oare vin
decă schimonositurile gramatioei și ale 
minții sănătâse, oare ooloreză perl albi, 
netecjesce crețe și înroșesoe buzele lip
site de sâDge! Bineouvântată fiă de o 
miiă de ori aoelă medioâ plină de com
pătimire, oare ne lasă să apăremă toți 
frumoși, buni și înțelepți și, oeeaceeși 
mai bine, pe toți cetățenii liberi, pe toți 
egali înaintea limbutelor^ dogme ale 
dreptății, false și ele, dâr pline de com
pătimire și amabile, minoinose și numai 
minoinâse, pentru de a ascunde hîdosulă 
adevără.

De o sută și de o miiă de ori fiă 
binecuvântata secolulă nostru, oare deși 
fisicesoe e bolnavii de nervi, totuși e mo- 
ralicesoeipooritTartnffe din cresoetă pănă 
în tălpi, adeoă, e oelă mai mincinoși) din 
tbte secolele, câte au fostă și voră fi.

In locolă pumnului, ală preponde
rate! oelui tare, amil pusă ingeniosele 

din „Magyar Allam“, va să 4^ca 
o aveau toți preoții din jură — 
er foi românescl nu purta nici 
unulă, afară de d-lă protopopă, 
care se avântase pănă la acelă 
gradă de Mecenate ală literaturii 
române, de și-a abonată fericita 
„Poșta Română “ a lui Alexi. 
Alta — mai ieftină nu aveamă pe 
acea vreme.

Astfelă vedemă mulți preoți 
de ai noștri, cari jertfescă pentru 
literatura maghiară mai multă la 
ană decâtă mulți magnați de ai 
loră. Și apoi să mai 4ica cineva, 
că nu suntem ă patrioți?!

Gheșeftăria cu intențiunile ar 
fi ținută încă multă, der acuma 
era de temută, că s’ar pute îm
bogăți și dintre preoții noștri greco- 
catolici pe acesta cale, mai alesă 
de când au începută și unii din
tre ei să facă gheșeftă cu inten
țiunile.

Acum e vorba să facemă or
dine! Pre cum se aude adecă, s’a 
luată la locă competentă decisiune 
în sensulă acesta.

Nu mă estindă mai departe. 
Am dată aici la cunoscință pu
blicului nostru câte-va lucruri, 
cari mă apasă de multă. Melitându 
asupra loră, păte că unii voru pute 
trage ceva învățături din ele.

+

CRONICA POLITICA.
— 5 (17) Ianuarie.

Cu privire la reînoirea triplei ali
anțe i-se anunță „Biuroului de Corespon 
dență“ germano din Viena, oă în luna tre 
cută s’a făcuta aoâstă reînoire între Ger
mania și Austro Ungaria. Din inciden- 
tulă aoes4a s’a modificată in modă esențiala 
unii punctă în sensulă, ca cele două puteri 
aliate să fiă pe viitorO în legături mai 
strînse. Modificarea acesta s’a făouta, 
avându-se în vedere soirile răspândite 
cu privire la alianța ruso franoesă. Des
pre acâstă modificare va fi încunosciin- 
țată și Italia.

*

Descoperirile în afacerea Panama 
continuă mereu. Din cji in cji 80 înmul- 
țescă datele compromîțătăre și unele 
dintre aoeste date se îndreptă chiar con
tra președintelui Republicei Carnot. „Fi 
garo“ publioă uuă artioulă de sensaț'ă 
în oare provâcă pe Carnot să-și dea di 
misia numai decâtU. Președintele Repu 
blicei, cjioe „Figaro“, să dea lămuriri, că ce 
este adevărată din învinuirile îndreptate 
contra lui. Nu-i este permisă să sufere 
niol măcartl ună momenta, oa acele în
vinuiri să fiă țmute oa adevărate. Se 
vorbesoe deja despre abcjioerea lui Car- 

surprinderl ale stratagemei și vicleniei, 
dâr o violeniă fină, plăcută, bine piep
tănată, bine crescută, oare nu ne per
mite să furămă ună oâsornioă, însă ună 
milionă da, decă e răpită ou manieră 
bună, taotă și grațiositate.

In Joculfl forței brutale, amă pusă 
aoea morală, care e permiBă, e onorifică, 
e ou bună cuviință, și coloră puțini, oarl 
mai outeză a se mai servi cu pumnulă 
și ouțitulă, li-amă preparată camere bine 
mobilate și bine păcfite, pe oarl le nu- 
mimă înohisorl. Amă suprimată pe gî- 
dele și potența — furcile, — ba voimă 
chiar a le deiătura ou desăvîrșire, și u- 
cidemă numai în mare la sunetulă ve
selă ală musiceloră militare și în vese- 
lulă bubuită ală tunuriloră, și decă se 
întâmplă să fiă inorțl, apoi aceia suută 
morțl glorioși, cărora peutru modulă e- 
roică, nobilă și frumosă, în care le luămă 
viâța, trebue să le fimă mulțămitorl.

Și decă totuși ar mai rămână vre-o 
nedreptate, atunol Dumnezeu, îutr’o a 
doua vieță mai bună, va îngriji pentru 
cei împilați, și în lumea aceea oei d>n 
urmă voră fi cei dintâiu și voră primi 

notă și se cjioe, oă înainte de a-șl da di- 
misia va oeroa să disolve camerele. Cele 
mai vehemente atacuri oontra lui Carnot 
le îndrâptă foile radicale. „XIX Siecle" 
(jice, oă acesta este o oampaniă oalum- 
niatore și miserabilă oontra lui Carnot 
stimată și iubită de toți. „Figaro-* faoe 
propagandă pentru contele de Parisă. 
Elă (fioe> Gâ după abc|ioered lui Carnot, 
camera să alegă de președinte ună ge
nerală, apoi să se disolve camerele și să 
se faoă nouă alegeri.

Cu privire la s.câstă orisă se mai 
anunță următârele din Parisă : In cer- 
ourile politice de aici esistă părerea, că 
Ribot actualmente este stăpânulu situa- 
țiunei și oă în ourâudă sevasoăpa și de 
Bourgeois, apoi că va face nouă alegeri 
parlamentare înolinândă spre fraoțiuuile 
moderate. In 12 Ianuarie s’a constituită 
aid liga revoluționară de acțiune pentru 
formarea uuei republici sooiale , hotă- 
rîndă a lansa ună manifestă cătră po- 
poră, în oare se cfi00) că e-'mera opor
tunistă, parlamentulă coruptibilă, trebue 
să dispară și să se oonvâce o adunare na
țională, nu dâr pentru o revisiuue repu
blicană său monarchistă, ci pentru înfiin
țarea uuei republici sociale poporale. Pre
ședinții grupuriloră republio»ne din He- 
nată și-au esprimată neliniștea loră lui 
Ribot față de calumniile în oontra cătră 
Carnot, asigurâudu’lă tot-deodată, că’lă 
voră 8prigini din tote puterile, pentru 
oa să pună capătă aoestei campanii.

*
„Național Zeitung", vorbindă des

pre espunerlle cancelarului Caprivi, sorie 
între altele: „Cauoelarulă a făcută ob- 
servațiunea, că drumulu Rușiloră spre 
Constantinopolă duce aoum prin pârta 
Brandenburgului. Pentru oasulă oând 
Rușii voiesoă ou ori ce prefă a merge 
pe drumulă ac sta, trebue, ce e dreptă, 
ca armata germană să fiă tare, pentru 
oa mai bine să ne iutreținemă ou Rușii 
la prospeotulă Alexandru New-ky, de- 
oâtă la pârta Brandenburgului. No-i insă 
nu reounâsoemă necondiționată necesi
tatea unei astfelă de alternative. N’a- 
vemă să apărâmă Constantinopolulă, și 
„posiția Austriei de putere mare“, c»re 
în faptă e ună interesă germană, se va 
■jăstra mai bine prin o înțelegere între 
Austria și Rusia asupra cestiuniloră din 
Orientă. Politioa germană nu trebue să 
esiste numai în unioa ideiă : „Alianță Ln- 
plă și câtă de mulți soldați14.

SC^iLt ȘILEL
— 6 (17) Ianuarie.

Visita principesei Maria la regina 
Elisabeta. A. S. 1. Ducesa de Edimburg, 
însoț tă de A. L. R. Principele Ferdi
nand și Principesa Maria de Marea Bri- 
taniă și Irlanda au oercetată în 21 De- 
oemvre v. tr. pe Maje^tatea Sa Regina 
Româuiei, în societatea căreia au petre- 

ou prooente de usurariuacea parte de fe- 
rioire, pe care nu au gustat’o pe acestă 
pământă.

O, ipocrisiă justă, sacră, divină, fi 
binecuvântată și binecuvântată în tine 
aoeea frunză de smochină, pe care Eva a 
rupt’o de pe pomulă binelui și ală rău
lui ! Tu. o fruncjă făoătore de minuni, 
ai fostă, care în decursulă lentei des- 
voltărl de secole te-ai schimbată în vest
minte, cu oare ne coperimă miserianos- 
tră; tu te-ai furișată pe paginile nemu- 
ritâre ale legiloră, cari distribue drepta
tea pe aoestă pământă; tu ești, care lăr
gită și lungită în infinită — coperl pe 
celă bolnavă în spitală și oadavrulă în 
grâpă; tu, ună lâcă pentru ori ce rău, 
medioă oompătimitoră ou ori ce durere, 
tu ajutătoră îuțeleptă la ori oe slăbi- 
oiune, ori oărei tioăloșii omenesol; tu 
cea mai modestă dintre virtuți, pentru- 
că cuteză a te numi ună vioiu, tu di
vină între virtuțile omenesci!

Camil B... 

oută pănă a treia Z>- La masa dată ou 
aoestă ocas'une, la care au fostă invi
tate mai multe persone de dinstinoțiune, 
M. S. Regina a înohinată în sănătatea 
tinerei părechl. Totă ou aoestă ocasiune, 
Regina a presentată principesei Maria, 
oa dară de nuntă, o frumosă oarte zu
grăvită și scrisă pe sidefă de însăși M. 
Sa legată în aură și împodobită ou pie
tre soumpe. După depărtarea inalțiloră 
âspețl, Regina adresă Regelui o tele
gramă, îu oare îșl esprimă bucuria, oe a 
simțită pentru aoestă visită, bineouvân- 
tândă tinăra părechuă spre binele și fe
ricirea Româuiei.

—x—
La alegerea metropolitului din Blașiu. 

„Familia14 sorie: Aflamă în momeutulă 
d’a pune foia sub presă, oă Maj. Sa a 
numită oomisară civilă la alegerea me- 
tropolitnlui din Biașiu, pe baronulă Sa- 
rnuilă Josika, fostă comite supremă ală 
comitatului Clușiu. Prin cercuri oompe- 
tente s’a propusă d lă losifă Hosszu, der 
guvernulă a stăruită să se numâscă oi- 
neva dela administrația, oa la alegerea 
cea din urmă, a lui Vani ea. Atunci a 
fiinoționată oa oomisară d-lă Alesandru 
Boliățelă, oăpitanulă supremă ală distric
tului Năsăudă. Aouma însă nu este din
tre Români nici unii comite supremă, ba 
nici viue-oomite ; er altulă, dice-se, n’ar 
fi avută autoritatea oerutâ pentru ao- 
tulă alegerii.

— x —
Geră. și crivețti. Pănă erl amă avută 

ună geră strajuică; acjl nâpte însă a 
scăzută temperatura și ună orivăță cum
plita începu să sufle și să urle. Chiar și 
aoum, eâud soriemă aceste rânduri, șueră 
ună vântă aspru și oumplită, souturândă 
ferestri, uși și aruucândă zăpada înghe
țată în ochii Jtreoătoriloră, cari puțini 
la numără, se grăbescă a se pune la adă- 
postă. Lângă spitalulă militară din Blu- 
măua a luată vântulă coperișulă unei 
oase și l’a aruncată oâtă colo. Erna 
aoesta e focotită oa cea mai aspră dela 
1865 încâoe. Termometrulă a scăcjută 
în «Zilele treoute pănă la 17° Reaumur, 
ba în Cașovia a scăcjată chiar pănă la 
22° R. In multe rânduri qomunioațiunea 
s’a întreruptă ou desăvârșire diu oausa 
zăpedei și a viscolului, âr întârzierile poș
telor suntă la ordinea Zilei. Ena acesta ni-a 
adusă și oalamitățl: Scumpirea oărbuni- 
loră de petră și a lemneloră, înghețarea 
sulinareloră de apă și alte neajunsuri. 
Lupii se tragă din păduri și cutrieră în 
cârduri câmpurile prin multe ținuturi 
din țâra nâstră, ba ei îndrâsnesoă a se 
apropia pănă la marginea sateloră și 
ordșeloră. Ca fenomenă bătătoră la oohl 
se pâte privi, oă coleta, despre ai cărei 
miorobl se Z>cea, că pieră la ună frigă 
de 10° R., se ivesoe sporad că și la ună 
geră de 20°.

—x—
Monarchuhi nostru și ambasadorului 

francesti din Viena. Din capitala Habs- 
burgiloră se sorie, oă a produsă mare 
sensațiă faptulă, că la balulă de Curte, 
împăratuln-rege n’a agrăită de locă pe 
ambasadorulă franoesă Decrairt din Viena. 
Se Zi00> oâ asupra aoestui faptă se va 
faoe o interpelația în camera austriacă. 
Unele Ziare desmintă acestă soire.

— x—
Practic-anțI la poște și telegrafe. Mi- 

nistrulă de oomerciu a publicată tocmai 
aouma concursă pentru 108 posturi de 
„oandidațl-praotioanțl de poște și tele- 
grafew. Aspiranții la aceste posturi au 
să-și înainteze cererile loră, ou atestată 
de absolvarea unei șoole medie și cele
lalte aduse, pănă la 31 Ianuarie 1893 
la una din direoțiunile de poște și tele
grafe în Budapesta, Cașovia, Clușiu Ora- 
dea-mare, Cinol biBerioI, Pojună, Oeden- 
burg, Timișbra, sâu Agramă. Candidații, 
cari voră fi aoceptațl primescă o diurnă 
de 1 fl. și dela 1 Septemvre încolo tre
bue să absolveze oursulă în Budapesta 
seu Agramă și în timpulă loră liberă 
trebue să faoă serviciu. După terminarea 
ou sucoeeă a oursului respeotivă voră fi 
numiți ou oâte 400 fl. stipendiu anuală 
praoticanțl la poște și la telegrafe.

—x—
piariștl arestați. Din Parisă se te- 

legrafieză, oă oorespondentulă Z'arului 
„Budapesti Hirlap“, Szekely, a fostă ares
tată alaltaerl, cum se Z,0e> d'n oausă, 
că a pornită o campaniă defaimatore în 
oontra ambasadoriloră mai multoră mari 
puteri amice ou Franoia. Numitulă co
respondentă va fi și espulsată. Totă ase
menea se anunță, că și oorespondentulă 
foiloră germane și italiene va fi espulsată.

— x —
Legea pentru fabricarea vinului in 

Ungaria. Iu Z'lole treoute s’a depusă pe 
biroulă dietei unguresc! ună proiectă de 
lege „pentru fabricarea vinului artifioială 
și despre interZioerea de a-lă aduce în 
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comerciu". Acesta proiectă oonține 15 
dintre carl celă dinteiu sumă: Este 

interzisă de a fabrica s6u de a vroduoe 
vinuri art'ficiale. Totă asemenea este 
oprită a vinde materialurl pentru fabri
carea vinului. In ceilalți paragraf! se es- 
plică noțiunea „vmă artifioiala". VinO 
artificilă este acela, care nu e făoută es- 
olusivă din struguri, seu din mustii de 
struguri etc, eto. Pedepsa îu contra oăl 
cărei acestei legi este între 25 —300 fi. 
și ou arestă de o 1—2 luul. Se p6te or
dona și confisoarea vinului.

—x —
Cununii. D-lă Alesandru Ventulh și 

d ra Elena Bogdanii se vorti cununa Joi, 
7 (19) Ianuarie o., în biserica Sf. Nicolae 
din locO. — Urămă fericire tinerei pă- 
rechl!

„Politica de naționalitate a gu
vernului."

In ședința dela 14 Ianuarie a dietei 
unguresct fostulă satrapii din comitatele 
Târnaveloră, contele Gabriel Bethlen, s’a 
ooupatil cu politioa de naționalitate a 
guvernului unguresoil.

Elă 4>se, că nu dă nici o para pe 
fraseologia națională a guvernului, atunci 
când vede, că sub etioheta liberalismu
lui, ce felă de politioă de naționalitate 
se faoe nu numai în Ardâlă ci și în Un
garia de susti și în părțile bănățene. 
Față ou frasele aceste pune cele ce a 
Zisă Jokai în bineventarea sa de anulă 
nou, oă adecă elă „este buufl patriotă, 
der nu i șovinista." Fără îndoielă, oă 
elă a voită să apere, prin cuvintele a- 
oeste, cele mai îndreptățite aspirațiunl 
naționale.

Guvernulă Szapary însă a dată la o 
parte, în politică, ori ce direcțiă națio
nală. Asta potă s’o dovedescă, Zise ar- 
ohișovinistulă conte, ou esemple oonorete. 
Fișpanulă lui Szapary din comitatulă 
Târnavei-marl nu s’a aliată ou partida 
săsâscă patriotioă, oi ou Șașii așa nu
miți „veohl." Elâ a destituită din postă 
pe fuuoționani, cari țineau ou Maghiarii, 

-fără de niol o causă; pe alțl funcționari 
cu bune sentimente i a pensionată, dâr 
pensiile n’au din oe să li-se plătesoă și 
respectivii funcționari, dreptă răsplată 
pentru fidelitatea loră față ou statulă 
maghiară, a^l oerșesoă. Este în Mediașă 
ună monumerită numită „Roth", ridicată 
în ondrea acelui trădătoră de patriă, 
oare a fostă judecată în 1848 la morte. 
Mai de multă Sașii demonstrau înaintea 
.acestui mouumentă, oontra ideii de stată 
maghiară ; acesta perelinagiu însă a fostă 
oprită timpă de 10 ani. îndată însă oe 
a venită fișpanulă lui Szapary, lucrulă 
celă dinteiu i-a fostă, să adune pe co
rifeii sași în jurulă lui și au peregrinată 
'.împreună la numitulă monuments (Mare 
mișoare.) Suntă oomitate, unde adminis 
Grația se faoe în limba germană ba limba 
germană li-se impune și funoționariloră 
maghiari. In oomitatulă Ternavei-marl 
arunouriie oomunale se sootă ou „Quit 
tung" și „Gegenschein.“

Madardsz: Și pe honvezi îi învață 
nemțesoe ?

G. Bethlen'. S’a întâmplată astăveră 
în Budapesta, că ună oonoipientă dintr’o 

..secțiune miuisterială a voită să trans
pună ministeriului de interne ună a tă 
solgăbirăescă scrisă în limba germană; 
oonsilierulă ministerială însă a ținută de 
prisosă a regula afacerea „fiind oă aouma 

•suflă alte venturi." Fișpauulă comitatului 
.■■Sibiiu este uuă reounosoută oonduoătoră 
ală partidei naționale săsesol, er protono 
tarulă (TobiasO) este ună cunoscută agi- 

. tatoră română, pe oare l’au văzută în 
jurulă Abrudului, stândă în tabăra Va- 
lahdoră oe amenințau ou revoluția. Totă 
fișpanulă oomitatului Sibiiu a fostă acela, 
oare, atunci când funcționarii dela căile 
ferate au reținută 40 000 esemplare din 
Memorandulă valahă, destinate pentru 
.străinătate, a dată ordină (fișpanulă) să 
se espedieze, provocându-se la libertatea 
de pressă. S’a întâmplată, oă ună pro- 
curoră de stată, a cerută sprigină 
dela ministrulă de interne, ca să urmă- 
răscă pe oâțlva agitatori. Abia ou greu 

,'i-s’au promisă 600 fi. ou oarl s’ar „pute" 

fa'e polițiă de stată în Ardelu. Acesta 
este politioa națională, la oare se pro- 
vâoă partida liberală.

Bethlen cji80 apoi, că nu esagerâză 
importanța mișcărei române, dâr ea tre- 
bue urmărită ou ochi ageri. Nu numai 
într’o comună din Ardelă Maghiarii, te* 
mâudu se de răsoâlă, suntă în conținu 
refugiu; âr pe atunci între Români sbâră 
din gură ’n gură fama, că în ținutulă 
Năsăudului stau gata grozăvenia de pusei 
și de tunuri (Soomituri mișelesol de-ale 
păoătoșiloră. — Red.) Astfelă este fana- 
tisată acestă poporă, astfelă ni-se sapă 
grâpa și guvernulă astfelă de organe are 
pentru apărarea intereseloră naționale și 
de stată...

La procesului Panama.
(Fine)

Sooietatea Panama a despăgubită 
cu miliâne pe întreprinzători, pentru oa 
să i îndupleoe a renunța la contraotele 
loră și în fine la 1885 preda sooietății 
„Des Travaux Publios“ esecutarea tutu
rora luorăriloră. Acestă societate se află 
însă în mânile numitei sooietățl de de
puneri și oonturl ourente.

Pănă aici, desgroparea pământului 
s’a plătită metrulă oubioă cu 5 pănă la 
7 franci; nouei societăți i s’a plătită 9 
pănă la 15 franci, prin urmare ou 90 
mflione mai multă. Ca motivă se dete 
accelerarea luorăriloră, dăr în faptă so
cietatea esecutâ luorărl numai în valâre 
de 25 miliâne. Ar fi trebuită aoum să 
se desfacă oontractulă ou aoestă sooie- 
tate; dâr acesta nu se întâmplă, ba încă 
se făoură nouă oonce Juni; între altele 
i-se plăti datoria ei de 4 miliâne și afară 
de aoeea i se mai lăsa și 12 milione fr. 
pentru mijlâoe de hrană și ridică prețuiă 
unui metru oubioă de pămentă desgro- 
pată dela 9.70 la 10.30

Sooietatea „Travaux Publios" câș
tigă în ohipulă acesta 20 miliâne, cari 
se înțelege, că intrară în buzunarele oon- 
siiieriloră ei administrativi, cari — din 
întâmplare — erau și oonsiiierl adminis
trativi ai societății Panama.

Celîî mai estinsă dintre tote oapito- 
lele de oheltuell este aoela ală „spese- 
loră generale" ; aici se află între altele, 
sub titlulă ciudată : „Spese generale deo
sebite 2 miliâne." Dintre întreprinzători 
cu deosebire inginerulă Eiffel este tare 
oompromisă. Elă făou într’o Z1 ° sooo- 
tâlă societății de 8 miliâne pentru o fur- 
nisare, oe o cumpărase elă numai cu 
1,600,000. Ferdinand de Lesseps a pre- 
sentată ună testimoniu medicală, care 
oonstată, oă boia și vârsta sa înaintată 
îlă împiedeoă a se presenta înaintea tri
bunalului. Fiulă său, după oum se Z'oe, 
îlă va apăra și va dovedi, ceea oe e și 
faptă, oă dânsulă stă departe desoanda 
lulă Panama, și oă în anii din urmă nu 
s’a interesată de looă de afaoerile sooie
tății Panama.

*

Prooesulă în afaoerea acesta s’a în
cepută în presența unui numărosă pu- 
blioO. Aousatulă Fontane declara, oă 
pănă în anulă 1885 elă a fostă însăroi- 
nată ou raporturile față de pressă și oă 
de atunol încâoe a fostă secretară in
timă la Lesseps. Dânsulă deolarâ, oă 
pănă la 1885, dase numai 60,000 franol 
pressei.

După aoeea fu interogată Cottu, oare 
declară, că s’a ocupată ou serviciulă in
ternă.

Președintele întreba apoi pe Eiffel 
despre cele 2 miliâne, cari s’au plătită 
direotorului Ziarului „ Temps", lui Reinach 
și unui întreprinZătoră.

E>ffel răspunse, oă a avută lipsă de 
aceste trei persone.

După aceea urmă ascultarea marto- 
riloră. Espertulă Flory esplicâ conolu- 
siunile cuprinse în raportulă său. Eiffel 
a primită pentru întreprinderile sale 33 
miliâne și din acestea abia 4 seu 5 mi
lione a dată pentru luorătorl și totă oam 
atâta oa oomisiunl pentru asociațl.

In Ziua a doua și a treia s’au as

cultată : Rossignol, oare avea să esami- 
neze oheltuelile societății. Espunerile sale 
în mare parte nu corăspundeau adevă
rului. Apoi fu ascultată liqnidatorulă 
Monchieourt, care desorise perplesitatea, 
în oare se afla sooietatea.

Altă martoră, inginerulă Rousseau, 
Zise, oă elă a fostă în oontra construirei 
unui oanală niveau, ci pentru ună oanală 
ou lagune.

Martorulă loc. generală Stockes, vice
președintele englesă ală sooietății cana
lului Suez, a venită din Londra, pentru 
oa să spună, oă pe Carol Lesseps îlă 
ounâsoe de 17 ani, oa pe ună omă oins- 
tită, ooreotă și neoapabilu de o faptă 
rea.

Fură ascultați apoi (13 Ian.) mai 
mult! martori, er după oe se termină 
acestă ascultare, provocă președintele pe 
Lesseps, să spună numele acelui Ziaristă, 
care a primita 50.000 fr. pe ună bonă 
anonimO. Lesseps răspunse, oă aeesta e 
Arthur Mayer, direotorulă Ziarului „Gau- 
Zo2s“. Espertulă Flory adaugă, oă Mayer 
a primita și ună ală doilea bonă în 
aceeași sumă.

Cu acestea pertractarea se înoheiâ 
și se amână pe Marția viitâre.

*
Cu data de 14 Ianuarie se mai a- 

nuuță următârele :
Mai multe Z’are aduoă soirea, oă și 

Menabrea (fostă ambasadoră italiană la 
Parisă) a primită bani. Se dă ca sigură 
soirea, oă Corneliu Herz a fostă ună 
spionă ală lui Crispi. Este ounosoută, 
oă Menabrea a vândută o vilă Ini Herz. 
„Figaro" anunță, oă s’a stabilită pe de
plină nevinovăția lui Iuies Roohe. Ur
mărirea judeoătoreseâ în contra sa va fi 
sistată. Foile parisiene continuă a vorbi 
despre nouâ urmăriri și perchisițiunl do
miciliare. Se vorbesce, oă erl s’a făcută 
perohisițiune domioiliară la br. Roth 
sohild. împrejurarea acâsta nu surprinde 
pe nimenea, deârece Rothsohild a stată 
în strînse relațiunl ou Herz și br. Reinach.

Petreceri.
Reuniunea femeiloru române din Bra- 

șovu învită la balulă, oe se va arang'a 
Marți, în 12 (24) Ianuarie, în sala hote
lului „Nr. I.“ Inoeputulă la 8 âre sâra. 
Intrarea: 1 fl. 50 or. de persână, 2 fl. 50 
or. de familiă. Pe galeriă 1 fl. de per
sână. Bilete se potă procura dela firmele 
N. I. Ciurou, M. & L. Laszlo și Frații 
Simay, preoum și sera la cassă.

*
Tinerimea română din Clușiu învită 

la conceriulu împreunatu cu dansa ce’lă va 
arangia Joi, în 9 Februarie n. o. în sala 
„Redutei urbane". Venitulă este desti
nată pentru ajutorarea tineriloră univer
sitari lipsiți de mijlâoe la însoriere și 
depunerea exameneloră. Inoeputulă pre- 
oisă la 7 âre sera.

Comitetulă arangiatoră: Dr. L. Pe- 
trioa, președinte; Oot. Utalea, v.-preșe- 
dinte; Oot. FeleoanO, Becretară I., Oot. 
Popesou, secretară II; Rom. Popp, cas- 
sară; I. Neamță, oontroloră; Al. Silași, 
Ai. Davidă, Aug. Dosa, Aur. Bersană, 
Aur. Ciortea, Aur. Ciupe, Const. Titieni, 
Emilă Nemeșă, Eug. Pătăoeană, Gr. Sori- 
donă, G. Vătășană, I. Brânda, I. Do- 
liană, I. Miroea, I, Peourariu, Iul, Chi- 
tulă, Iul. Popă, Laur. Nestoră, Leo Pă
răsea, M. Bohățelă, N. Tano, R. Dobo, 
S. Popă, T. Sbâroea, Tita Popă, Val 
Candrea, Val, Laslo, Vas. Maioră.

Prețuiă intrării: 2 fl. de persână; 
3 fl. de familiă din 2 membri, er pentru 
ceilalți de fiăoare 1 fl., ună biletă de 
ferestră, seria I. 2 fl., seria II 1 fl. 50 
or., de galeriă 1 fl. Biletele se potă pro- 
oura în 8 și 9 Februarie în localitatea 
oasinei române din Clușiu (Foter Nr. 
17), și în sâra ooncertului la cassă. Iu 
pausă se voră presenta jocurile „Călu- 
șeriulă" și „Bătuta". Ofertele marinimâse 
se ohitâză în pub ioă.

*
Reuniunea femeilorH române din Blașit 

învită la balulă, oe va ave locă în 21

Ianuarie n. o. în sala dela otelulO TUni- 
versă". Inoeputulă la 8 âre sera. Veni- 
tulă ourată e distinată în favcrulă reu 
niunei. Intrarea: de persână 1 fl. 50 or., 
de familiă pănă la 4 membri 3 fl

Sciri telegrafice.
Berlin, 17 Ianuarie. Imperatulu 

Wilhelm a primită în audiență pe 
ministrulu românu de esterne, 
Lahova.ry.

Triest, 17 Ianuarie. De ieri 
bântue bora cu mare furia. Comu
nicația întreruptă totală. Marea 
aruncă valuri gigantice. Corăbiile 
nu potu întră în portă.

DIVERSE.
0 operația ne mai pomenită, fia

rele engleze spună, oă într’una din Zi
lele trecute a fostă dusă la spitalulă din 
Londra una luorătoră, oăruia în timpulă 
luorului o mașină îl tăiase douâ degete 
din rădăcină. Bucățile tăiate au fostă a- 
duse dootorului, care ou multă dibăoie 
le-a pusă și le-a ousută la locă, făoândă 
apoi și ună bandajă potrivită. Operația 
a fostă făcută 6 oeasurl după accidentă 
și a reușita perfectă. Se afirmă, oă peste 
15 Z>le mâna lucrătorului va fi vindecată 
oum se cade și elă va putea lucra ou ea. 
Degetele tăiate și apoi lipite, se mișcă* 
Ele nu și-au perdută simțulă pipăitului. 
Dacă e așa, apoi fericiți suntă oei oarl 
îșl perdO degetele, ureohile și mai cu 
sâmă nasuri'e în bătăi și dueluri.

0 biserică de zaharu. In Parisă s’a 
construită o biserică de zaharfi, înaltă 
de 160 cm. și largă de uuă metru. In 
turnO se află 12 olopote ; jură împrejură, 
biserica e înoungiurată de o grădină en- 
glesâscă, âr înlăîntru arde o lampă de 
sistemă Edison. Arangiamentulă interioră 
ală bisericuței e întru tâte identică ou 
arangiamentulă unei mari și pompâse 
biserici. „Tems" desorie fârte pe largă 
multele ouriositățl cuprinse în acestă bi
sericuță de zahard. Oonstructorulă ei se 
numesce Friderică Zuroher, oare timpă 
de trei ani și jumătate a luorată la con
struirea aoestei bisericuțe.

Nou abonamente
la

Cil fl Ianuarie 1893 st. v. 
se deschide nou abonnmentu, 
la care învităniu pe toți amicii și 
sprijinitorii foiei nostre.

Prețulâ abonamentului)
Pentru Austro-Ungaria:

pe uu:n.ia. a.zx-&................................ 12 fl.
pe șese lixxxx ............................... S fl.
pe trei luni ....... Q fl.

Pentru România și străinătate:
pe xxxxvl axx-ix.........................<tO fraxxcx
pe șese 1-a.xxx.........................20 „
pe trei lvxxxx..........................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 șese luni..................................4 „

Abonarea se pote face mai ușorii 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei11.

fW" Domnii abonențT, cărora li-a 
espiratd abonamentulu cu 31 Decem- 
vre 1892, suntO rugați a și-10 reînoi, 
pentru ca espediarea (parului se nu 
sufere întrerupere. De a^I încolo 
„Gazeta11 se va espedia numai ce- 
loru, ce și-au reinoitu abonamentul.

Administrațiunea,

PprOrîetaril Br. Aurel ITIureșiiniau.

Redactorii responsabilii; tire^oriu ivîuiord.
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2. Ganz seid. bedruckte Foulards 85 kr.
pofit) — foivic schwarze, weisse uitb farbige Seibettffoffe con 45 Fr. bis fi. 19.65 per 
lîîeter — glatt, geftreift, Farrirt, gcmuftert, Damaftc etc. (ca. 2^0 rerfdj. (Dual, uiib 2000 uerfd;. 
^arbeit, Beffius etc.}, porto= unb jofifrei. Dîufter umgefyenb. Briefe Foffcn (0 Fr. uub postfarten 5 Fr. 
porto nacț ber Sdpreij. Seideii-JFabrili. G. IKenneberg (K. u. K. îjoflief.) Xiiricli.
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vinu de Trientu, 

veritabilii, nefalsificatu și natui’alu, roșu seu 
albu.

Acestti vinii se recomandă, din canea proprietfiți'oră sale 
esceP-nte, fiindă tare și totuțl plăcuții și ușoru la beutr».

Se află en detail în localuln Tirgulu cailoru Nr. 1. (casa 
de Schobeln); eil gTOS dela 56 litre în sus", dela 1 Ianuarie 
1893 în oependfi la D-nîi Frați Miclaalovici, Tergulă po- 
meloră seu la TliOmaS HBosilI, Blumena.

1010,6-6.
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Nr. 169 97—92. 3 -3.

Concurs.
Se esorie concurs pentru ocupa

rea postului vacant de oficial la of i 
ciul orășănesc de dare inpreunat 
ou un salariu anual de 700 fi. și 150 fl. 
bani de locuință.

Petenții pentru acest post au de a șl 
ascerne până în lunei ou-
rente la prânz 12 6re la acest magistrat 
petițiunile instruite cu testimoniul asu
pra moralitătei, cu testimoniul asupra 
absolvărei gimnasiului superior, a unei 
școle superiore reale sau a unei șc<51e 
medie de aceeași treptă. Totu de-odată 
are se conțină acesta petițiune dechiara- 
țiuuea, că în cas de alegere, în ce chip 
are de a se depune cauțiunea, ce are se 
represinte salariul de un anu.

Brașov, 3 Ianuarie 1893.

Magistratul crășânesc.

ChiffsillM Retell vk

<iin 16 Ianuarie st. n. 1893
Bancnote românesc! Untnp, 9.48 Vend. 9 51-
Argintă romănosefi „ 9.40 M 9.45
Napoleon-d’orI n 9.57 n 9.60
Lire turcescl n 10.75 M 10.8
Seris. tone. „Albine14 6°/0 101. - 102.-

- n „ &"/o n 101.— n 102.-
Im >oriall - - „ 9.65 n 9.65
GalbinI .... „ 5.56 n 5.60—
Ruble rusescl - „ 117. n 119.-
Mărci germane 58.60 n 59 10
Discontulă 6—8°/0 pe ană.

Cursnln la bursa din Viena

<■»

Arândare prin licitațiune. <
Itlamitele „Sântilie^ din județul Prahova România, i 

proprietate a Bisericei Sf. Nicolae din Brașov Scheiu se va da / 
în arendă pe trei ani consecutivi începând cu l-a Ianu- ) 
ai ie 1893 s. v. Licitațiunea se va fine în ' 
serica Dumineca în 10 Ianuarie 1893 s. v. la 10 ore a. m.

din 14 Ianuarie st. n 1893.
Renta de aură 4°/n..................... 114.80
Renta de hârtia 5°/n 185 —
[mprumutulă căiloră ferate ungare

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

Amortisarea datoriei c&iloră feratede
oetă ungare [prima emis ano- - 120.—

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

Bonuri rurale-ungare ----- 95.76
Bonuri croato-slavone -..................... 105 50
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă 97,50
Imprumutulă cu premială ungurescă 149.50
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

5,3-4

Brașov la numită Bi- f
— ------ ------------- —— -........... .. ................
Condițiunile de arendare să pot vede la Epitropia subsemnată. \

Epitropia parochială a Bisericei 
Sf. Nicolae din Brașov (Scheiu). ? 

z

v.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei" 
ă 5 cr. se potă cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

Reuta de argintă austriacă - - - • 97.95
Renta de aură austriacă ■ 116.55'
LoeurI din 1860 - - 149.—
Acțiunile băncei austro-ungare 997.—
Acțiunile băncei de credită austr. 365 25 
Acțiunile băncei de credită ungar. ■ 318.—

ghedinului .... 142.—
Renta de hârtii austriacă - - • 98.40
Galbeni împărătesei........................... 5 65
Napoleon-d’orI................................... 9 61
Mărci 1O0 împ. germane • ... 59.22'/T
Londra 10 Livres sterlings 120.65

tren-nj-rilozHj.
ne liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Octomvre 1892

Rtu <fi apesta—K*r ed eal u ff*redealu—SSudapesta ®8.-T‘esta-Ai,a<lâ-Tei5sș|Teiuș-Aradu-IS.-®Besta

Trenu
de ___

persăn. rată peradn.

Trenu 
accele-

Trenă 
de

Trenă 
a ccele- 

rată

Trenă 
aocele- 
rată

Trenă 
de 

persăn.

Trenă 
de

Trenă 
accele
rată persăn.

Tr. ac.

Trenă
de 

persdD. rată

Trenă 
accele-

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

perșân-

’7i ana
Budapesta
Jsclnok 
?, Ladâny
Oradea-mare

iăezb-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Diuoia 
duedin 
Stana
A ghiriș
Gârbău
^ădâșel
Clușiu

Apahida 
idhiriș 
Cucerdea 
IJibra 
Vințul de 
Aiudă

sus

Teiușh

CrăoiunelQ 
Blașiu 
jficăsasa

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

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

BuourescI
Predealu
Timișfi
Brașovu

4.53
5.32
5.48

4.17
4.50

Copșa mică. ■

Mediașîi 
Elisabatopole
Sighișdra
Hașfalău 
Homorodîî 
kugustinii 
Ap ața 
Feldiora
Brașovu

6.0-
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
2.481
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05 
■Tr. ac.

(
(

Timișă
Predeală
BuourescI

Tren 
de pers.

11.-
12.26

1.11
8.35[12j6

a

Feldidra 
Ap ața 
Augustină 
Homorodit 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașfi 
Copșa mică )

5.42
5.55
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă

Toi ușii

8.22
8.38
8.43

9.14

( 9.48 ( 
( 9.50. 
10.06! 
10.28 
11.04 1 
11.19 
12.27
12.58

1.15
1.35

( 2.09
,(2.19 
, 3.01
- 3.31
1 "715

Aiudfi
Vințul de sus 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișiî 
Apahida

Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghirișîi 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mare' 

1 I
P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

7.40
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
3.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

4.20
4.48
5.07
5.42

8.50
5.16
5.57
6.58

4.45 Viena
Budapesta 
Szolnok

Aradu

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.23
7.30
1.55

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 :
I. 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
II. 04

1.16
3.31
6.35
3.00

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

G-logovațft 
G-yorok 
Paulișfi 
RadnaLipova 
Conop 
Berzova 
Soborșinfi 
Zamtt 
Gurasada 
Ilia 
Braniolca 
Deva 
Simeria 
Orăștia 
Șibotfi
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiușii

(Piski)

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

8.05
1.56
4.02
6.57

T. d. per.

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 lulia
Vinț. de josfi 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicloa
Ilia 
Gurasada 
Zamă
Soborșină
Berzova 
Conopă 
Radna Lipova 
Paulișă 
G-yorok 
Glogovață

Aradă j

Szolnok
Budapesta

Viena

6.07

6.39
7.08

7.47

8.13
8.38
8.43

10.05
11.46

1.50
7.20

3.04
3.40
4.58
4.20
4.42
5.43
5.59

5.28
5 50
6.20
7.01
7.20
8.20

11.15
1.20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
4.17
4.33
4.55
5.17
5.28
5M
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) JPetroșeni || Petroșeni-Simeria (Piski)
Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșenî 6.- 10.50 6.20
Streiu 6.35 11.23 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
Hațegtt 7.21 12.23 5.42 Crivadia 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 Hațegti 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

< opșa-mică—Sibiiu

A

Copșa mică 3.- 10.57 7.10
Șeica-mare 3.31 12.22 7.43
Loamneș 4.15 12.40 8.27
Ocna 4.46 12.50 8.59
Sibiiu 5.10 2.26 9.23

Sibiiu— £®E»șa-iiiiiică

Sibiiu 7.35 4.49 10.17
Ocna 8.02 5.09 10 43
Loamneș 8.30 5.32 11.09
Șeioa-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
zx , . ( 5.07 11.39 5.14
Oșorheiu 5.50 12.20 5.36
Regh.-săs. 7.15 1.15 7.15

Regh.-săs. ■ Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs. 3.44 3.22
5 14 9.35 5.05

Oșorheiu ,
- ( 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
Cerna 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

flBrasov—Cernești
flk radii—Timiș® ra || Timișora—Aradii

4.50| 9.30 2.30| 8.50

2 Aradu 6.15 11.30 5.58 Timișora 8.- 1.11 8.15
? Vinga 7.32 12.47 6.46 Vinga 9.02 2.46 9.46
i Timișora 8.42 2.04 7.39 Aradu 9.44 3.50 10.55

dliirișii—Turda || Turda—Gliirișii
Ghirișu 7.48 10.35 3.401 10.241 Turda
” ’ 8.08 10.55 4.— 10.44| Ghiriști 5.10| 9.50 2.50 9.10Turda

Mureșu-laidoștt--Matrița I Bisti*ița-Mureșii-^udoșA

Murășîi-Ludoști . . . .
Țagu-Budateleoâ . . . .
Bistrița ..........................

4.— Bistrița.....................
61B T‘Z" ° '
9.59] MurSști-Ludoști . .

Țagu-Budatelecft . . 9

1.16
4.15
7.21,

Sigliișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Careii-marI—Ifieiău || Kelău—Careii-mari

Sighișdra. • • 4.30 11.25i Odorheiu. . 8.15 3.15
Odorheiu . • • 7.21 2.111 Sighișora. . . 10.52 6.10

i

Brașov 
Zernești

8.35
10.28

4.55
6.36

Nemeșii—JBraș® v

ZernescI
Brașov

5.00
6.29

12.20
1.44

Brașov—Clv.-Oșorlieiu.
Brașovu
Uzoniî 
S.-Georgiu
C.-Oșorheiu

8.50
9.43

10.32
12.54

3.10
4.23
5.03
7.26|

t

I

Cfli.-Oșorlieiu—-Brașov

4

Â

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

5.45| Zelău . . . .
11.—1| Careii-marI . .

IVota« Nwmerii. incuadrațl cu linii grose însemnâză drele de nâpte.

. . | 1.56|Ch.Oșorheiu | 4.30

. . IT03"S.-&eorgiu
Uzonă
Brașovu

6.53
7.00
8.25

2.45
5.30
5.45

Tipografia A. MCJREȘIANU.
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