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Brașovă, Mercuri, 13 (25) Ianuarie

BrașOVU, 12 Ianuarie v.
Trebue se înregistrămă ac|I ună 

durerosu faptu, ce s’a petrecută 
la șcblele nbstre medii din Brașovă.

Eri după amecțl s’a ceti tu în 
conferența corpului profesoralii 
dela gitnnasiulu româno de aici 
ună ordină ală consistoriului ar 
chidiecesanu din Sibiiu, ca auto
ritate superioră școlară confesio
nală, prin care se destitue din postă 
unulă din profesorii gimnasiall, 
venițl de curendu aicî, d-lă Gr. 
Popp.

Ca causă a destituirei se in
dică în amintitulu ordină cuvân
tarea, ce a ținut’o acestă d-nu pro- 
fesoru cu ocasiunea serbării sfin
tei Sofii, a patronei șcbleloră cen
trale de aicî, precum și împreju
rările, în cari acestă cuvântare a 
fostă publicată și comentată în- 
tr’unulă din cțiarelo nbstre politice.

Ordinului de destituire i a pre- 
mersu o ci rcetare făcută aicî la 
fața locului, nu de multă, de cătră 
unu comisară consistorială din 
Sibiiu în persbna părintelui archi
mandrite și vioară Dr. II. Pușcariu. 
Acestă cercetare s’a făcută pre
cum se asigură, la cererea minis
trului ungurescă de culte și ins
trucțiune publică, care vede în 
acea cuvântare agitațiă politică 
și tendințe dușmăndse în contra 
statului.

La timpulă seu arau fostă schi
țată și noi în scurtă tema, des
pre care a tractată acea vorbire. 
Nici prin gândă înse nu ne ară fi 
putută trece, că ea va fi folisită 
spre a ațîța patimile în sînulu 
nostru, și a atrage astfelă aten
țiunea dușmanului culturei nbstre 
naționale, care cu sete așteptă 
ocasiunea de a lovi într’ună chipă 
seu într’altulă în puținele școle 
medii, câte ne-au mai rămasă in
tacte din naufragiulă drepturiloră 
nbstre naționale întâmplată în 
anii 1865—1868.

Insă necredibilulă s’a întâm
plată. Amu fostă și suntemă mar
torii celei mai triste privelisce, din 
câte le-amă avută în timpurile mai 
noue ale suferințeloră nbstre, ve- 
demă pe frații noștri acusându-se 
unii pe alții cu patimă și certân- 
du-se și sfășiându-se între sine în 
fața inimicului.

Ne-amu întrebată cu mirare, 
ce a putută să fiă causa, că s’a 
încinsă o luptă atâtă de înverșu- 
uată în cailele ultime între cele 
două foi române politice din Si
biiu, din incidentulă vorbirei ți
nute la serbarea școlară în Ziua 
de 4 (16) Octomvre anulă trecută, 
și n’amă putută ajunge la altă re- 
sultată, decâtă că patima, brba și 
nesăbuita patimă a aprinsă acestă 
focă în giurulă șcbleloră române 
din Brașovă.

Bine, rău cum amă stată pănă 
acuma cu causa nbstră și cu cul
tura nbstră națională, noi Româ
nii brașovenî amă sciută să ne u- 
nimă cu toții într’ună gândă, orî 
de câte orî s’a tractată de șcblele 
nbstre, întemeiate cu atâtea jertfe 
de bătrânii noștri.

De discordiile triste, ce se 
iviră de ună timpă înebee, nu 
s’a sciută la noi nimică, pănă ce 
n’au fostă importate din Sibiiu pe 
piața nbstră, ca marfă nu prea 
prbspătă.

Der cum a fostă, cum n’a 
fostă, destulă că erî s’a publi
cată în modă modă oficială des
tituirea profesorului Popp dela 
gimnasiu.

Acesta este ună evenimentă 
atâtă de seriosă și pbte avb ur
mări atâtă de grave, încâtu nu 
put emu să ne pronunțămă așa nu
mai la primele informațiunî asu- 
pră-i.

Semnalândă însă faptulă des
tituirii unui profesoră română la 
gimnasiulă nostru românescă din 
Brașovă, faptu ce s’a publicată 
erî după amec|î în tbta forma 
înaintea corpului profesorală, tre
bue să observămă, că decă ne-amă 
abținută pănă ac|î de a discuta în 
(jiarulă nostru cele petrecute în 
sfera de disposițiune a organeloră 
nbstre școlare confesionale, amă 
făcut’o în convingerea, că o ase
menea discusiune nu putea decâtă 
se înăsprescă situațiunea dificilă 
creată prin tragerea în discusiune 
publică pasionată a acestei afa
ceri de cătră confrații noștri dela 
foile din Sibiiu; amă făcut’o mai 
departe conform tacticei, ce amă 
avut’o în totu-deuna și în care amă 
fostă sprijiniți pănă acuma de toți 
bărbații noștri serioși: de a căuta 
cu înțelepciune se feri mă șcblele 
nbstre de orî-ce rele influințe și mai 
alesă să nu dămă prilegiu la nici 
o ingerință stricăcibsă din partea 
contrariloră noștri, concentrându- 
ne cu toții puterile spre a le spri
jini și a le apăra în contra tutu- 
roră tempestățiloră.

Situația grea, în care se află 
acjî mai multă ca totdeuna popo- 
rulu română, reclamă dela noi în 
fața noului periculă, ce se ridică 
contra uneia din cetățuele culturii 
nbstre naționale, ca să ne desbră- 
cămă de orî-ce patimă și se ne 
unimă puterile spre a-lă delătura 
seu celă puțină spre a-i paralisa 
relele urmări.

Pressa englesă și căsă
toria moștenitorului.■

Piarulă englesă „The Stan- 
dard“ dela 10 Ianuarie c. vorbindă 
într’ună articolă de fondă despre 
căsătoria principelui moștenitoră 
ală României cu principesa Maria 
de Edinburgă, c|.iee între altele:

Căsâtoria vre-uuei nepdte & Reginei 
era totdeuna unii incidente de mare in
terest! pentru poporulă englesă ; căsătoria 
regala înse, oe se oelebreză astăcjl în is- 
torioulă castelă din Sigmaringen, se ca- 
raoterisâză prin o specială trăsătură me
nită ca să atragă atențiunea populară și 
înteresulă simpatică.

E o potrivită și strălucită căsătoria 
acâsta, din ori și ce punctă de vedere 
alu nostru. Ca nepdtă a unui Monarchs 
din Anglia și a unui Impârstă ală Ru

siei, părinții Princesei Maria, putemiol și 
ei, o privescă ca o binevenită soțiă pen
tru ună membru din cele mai strălucite 
familii din Europa; și deși România e 
numai unulti din statele seoundare de 
pe continents, suveranulă ei aparține ra
in urei vechi a puternicei Oase Hohenzol- 
lern, dela care unulti din descendență 
mai tineri stăpâuesce sceptrulu imperiu
lui germană. Sigmaringen pretinde a fi 
adevâratulă leagănă străbunii (Head
quarters) ală rasei Hohenzollerniloru, și 
ou tdte că elo a foștii scosă din drep
turile sale de a Btăpâni, nimioa n’a pu
tută sâ-i răpdscă din lustruit! descen- 
dențiloră săi și din relațiunile de înru
dire cu puterile oele mai mari din lume. 
TatălQ prințului Ferdinands, însuși puter- 
nioă, s’a luptată pentru tronulă din Spa
nia, din causa împrejurăriloră nefavora
bile a fostă silită sS părăsescă aodsta, 
soăpându-șl ondrea dintr’ună răsboiu 
înspăimântători; ou tdte acestea, datoră 
fratelui sdu, Regelui Carols alu României, 
oare uu are oopii, s'a îngrijită a ’i da pe 
fiulă său ală doilea, oa moștenitoră ală 
unei Corone, și l’a căsătorită cu o ne
pdtă a celui mai iubită și mai oinstită 
dintre suvqrauii in vieță. Deși împede- 
catu de o vreme aspră de ernă, care 
mai de unecjl pretutindenea a viscolită, 
Regele României a sosită la Sigmaringen 
pentru oeremonia de astaifl. Starea bol- 
năvicidsă însâ a împedecată pe talentata 
.Carmen Syilvau de a fi și densa de față. 
Imp&ratulu Germaniei umplu aoestă goli 
atâtă prin afecțiune câtă și prin eticheta 
de stată, oa să onoreze căsătoria cu pre- 
sența sa.

Am (fi80! România ocupă o po- 
sițiă între unele din statele secundare 
ale Europei, și e săracă atâtă din punc- 
tulă de vedere ală populațiunei, câtă și 
ală bogăției naturale. Totuși suntă îm
prejurări, cari -îi oferă în totalitate o 
mare importanță și nu de desconsiderată 
pentru influința sa politioă și aoestă dis
tinsă sdrte le-au oăcjută Româniloră. Ar 
fi inutilă, tocmai ou ocasiunea de fată, 
a înfățișa faptele, ce Regele Carolă ală 
României le desvdltă într’ună stată, ale 
cărei posițiuni geografice suntă încă în 
tratări și oare are o posițiuDe de oele 
diutâiu conseouențe pentru Europa, ou 
deosebire, oă Basarabia a fostă așa de 
nerecunoscători răpită de acea putere, 
oăreia ou credință i-au fostă Românii 
oelă mai folositori aliată. Nu ar fi si
gură nici oea mai puternioă și cea mai 
bine eohipată armată, ca să avanseze de 
oătră nordi spre a întră în Bulgaria, 
fără să fiă învinși mai întâiu seu sâ neu- 
traliseze forțele Românilori ; și una d>n 
aceste operațiuni ar fi singură o îngro- 
zitore înoeroare. Acâstă deosebită putere 
și responsabilitate, oe oferă României o 
escepțicnală demnitate, și avândă în ve
dere, oeea ce ou bucuria reoundscemO, 
vitejia, talentele și patriotismuli popo
rului română, noi întrebămă, oare din 
acestea ar fi ajunsă la o așa perfeoțiune, 
deoă ei nu ar fi fostă inspirați și înou- 
rajațl în realisarea chemărei loră de ună 
Suverană, care e ună membru din ca
pabila și întreprinejătorea țCa'-ă de Ho- 
henzollern ?

Unirea principesei Maria d’Edim- 
burg, ou moștenitorulă României se re
comandă ea însăși buneloră sentimente 
ale politicei, oa isvoră ală buneloră in- 
tențiunl pentru poporulă din aoea țară. 

Vedemă eu mândriă și cu mulțumire, că 
tînâra prinoesă îșl va avd soțulă ei într’o 
țâră, a căreia politioă ne este iubită 
nouă, o țâră, oare s’a hotărîtă a-șl câș
tiga drepturile sale pe o oale paolnică și 
să păstreze paoea.

Va veni timpulă, când regatele și 
națiunile îșl voră ajunge definitivulă și 
suficientul^ loră hotară. Prusia prin do
bândirea hotareloră sale definitive a de
venită acjl principalulă faotoră pentru 
paoea Europei ; și România de sigură 
n’are altă dorință, deoâtă a urma ou a- 
ceeașl ÎDțelepoiune acestă esemplu. Nu 
pote fi vorba dâcă le place acestă lucru 
celorlalte puteri neofensive de pe con- 
tinentă, căci Germania și România ou 
buouriă se voră învoi mai târejiu să men
ții în Europa status quo.

„Manifestulu uniunei socialiste din 
Francia."

(Coresp. particulară a „Gaz. Trans."

Parisu, 18 Ianuarie 1893.
Partidele înoepă să se misce în ve

derea alegeriloră viitore în Francia. Cele 
estreme suntă pline de speranțe — fiindă 
singurele, cari să nu fi fostă amesteoate 
in scandalurile Panama — și toți: oon- 
servatorl, monarohiștl, radicali puri, ex- 
bolangiștl, sooialiștl spâreză să moște- 
nesoă posițiunea ooupată pănă acuma 
de oportunîsmă și radinaîo oportunismă, 
aoeste două partide, oarl pară ou totulă 
compromise astăcjl față cu corpulă eleo- 
torală francesă.

Tdte se întâmplă în Francia, a Zisă 
ună mare scriitoră francesă, și aoesta se 
adeveresce atâtă de deaă încâtă și spe
ranțele adversariloră tristului regimă, ce 
guverneză astăijl Francia, potă fi zadar- 
nioe. iDgrijațl de o asemenea surprisă, 
oare ar pută și mai ușoră să urmeze 
decă guvernulă aotuală s’ar hotărî, după 
cum Be spune, la o disolvare antioipată 
si neprevăzută a oorpuriloră leginitore 
pentru a surprinde oposițiunea în mo- 
mentulă preparativeloră campaniei eleo- 
torale, îngrijațl de o asemenea surprisă, 
(JicemC, partidulă socialistă a și începută 
lupta: elu a publicată deja manifestulă 
său, er șefii de frunte au începută să 
outriere Francia în vederea întrunirilor^ 
pregătitore.

Nu se pare, că ora isbâncjii să fi su
nată încă, pentru partidulă sooialistă din 
Francia, totuși este de prevăzută, că in
tegritatea politică, perseveranța și apriga 
lui luptă din parlamentă voră oontribui, 
deocamdată, să sporesoă într’o propor- 
țiune însemnată numărulă sooialiștiloră 
în viitdrea oameră.

Gâtă despre manifestă, vi’lă comu
nică mai la vale „in — estensou, obser- 
vândă, că printre suberiitorii lui, toți de- 
putațl, mai mulțl s’au semnalată — în 
aoeste din urmă timpuri — oa înfocațl 
antisemițl, atâtă în întrunirile publice, 
câtă și in pressă, luoru caraoteristioă în 
momentulă de față în Franoia, unde so- 
oialismulă și antisemitismulă facă Zilnică 
mari progrese. Etă-lă:

n Francesi!
„Ca Imperiulă, oa monarohia lui Lu- 

dovică Filipă, oa tdte regimurile, oarl 
de ună secolă, n’au representată decâtă 
dominațiunea unei olase privilegiate și 
parasitore, oportunismulă se înecă la 
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rândulă său în sânge — Fourmies'1*') — în 
noroiu — „Panamau — amenințândă să 
nimicesoă în căderea sa patria și Re
publica.

*) Unde are reședința principele Victor Na
poleon.

„Asista vomă âre impasibili la acestă 
disoompunere generală și lăsa-vomă âre 
uitândă treeutulă, ca reacțiuuea — abia 
mascată, sen chiar fățișă — să revină la 
guvernă în mijlooulă indiferenței și des- 
gustului populară ?

Mântuirea nu pote veni deoâtă dela 
voi, luorătorl dela orașe și sate 1 ReluațI 
în mână destinele vâstre 1

„In piciâre, cu toții 1 lucrători co- 
mercianțî, producători ai mânei și ai oree- 
rului! cari constituițl și puneți în valore 
avutulă națională! In piciâre! pentru a 
pedepsi pe făliți, pe tîlharl și pentru a 
da cuvântulă țârei, pe care constituțiu- 
unea orleanistă din 1875 s’smuțesoă.

„Conservatoră ală esploatațiunei e- 
conomioe a massdorO, instrumentă de 
banditisme financiară, obstaoolă la orl-ce 
transformațiune socială sistemulă, care 
pune în manile unei adunături de tâlhari 
poterile publioe: corpuri legiuitâre, mi
nistere, președința Republicei, trebue să 
dispară!

„Trebue oa Republica să fiă adevărată 
Republică, aceea pentru care au combă
tută și au murită mai marii noștri : re
publica de onestitate și de emancipare!

„Trebue, pentru ca marea și generâsa 
Franciă să regăsâsoă împreună ou libera 
disposițiune a destineloră sale, loculă de 
avant-gardă ce densa a ocupată atâtă 
de lungă timpă și atâtă de gloriosă în 
lume.

„Trebue ca ou ajutorulă unei consti
tuante republicane, ou mandată impe
rativă de a revisui constituțiunea nâstră 
politică, și economică, să organisămă în 
fine guvernulă poporului, prin poporă.

„Pentru aoâsta, afară de forța revo
luționară, nu este decâtă ună mijlooă: 
sufragiulă universală !

„Sufragiulă universală — supremă 
nădejde legală — facemă der apelă !

„Pentru grupulă deputațiloră sooia- 
liștl, delegații :

Clusevet, Millerand, Granger, Laisant, 
Moreau, Ferroul, Turigny, Couturier. The 
ron, Jourd, Lafargue, Chassaing, Laporte, 
Girodet, Ernest Roche.

SC6K8LE QILEL
— 12 (24) Ianuarie.

Celorii ce plătescfl. dare le atragemă 
înoă-odată atențiunea asupra împrejurărei, 
oă de oumva pe oasele ori moșiile lorn 
nemișcătâre au datorii, după cari plă- 
tescă interese, potă pretinde o reducere 
a dârei, ddcă până la 31 Ianuarie n. c. 
vom înainta fasionările recerute respecți - 
veloră primării comunale, eventuală per- 
oeptorateloră de dare orășenescl. Blau 
chetele necesare pentru aceste fasionărl 
a datoriiloră se capătă gratisO dela pri
măria fiă-cărei comune. După espirarea 
termicului de 31 Ianuarie, se mai pâte 
face acesta lucru și oănă la 15 Februarie 
st. n., dâr numai pe lâDgă o petițiă se
parată și numai arătâudu se motivele în
temeiate ale întârcjierei.

—x—
0 serbare românescă în Pesta. La 31 

Ianuarie d. o. se voră împlini 30 de ani 
de când venerabilulă profesoră, d-lă 
Alexandru Romană, a ooupată catedra 
de limba și literatura română la univer
sitatea din Budapesta. D-sa fu numită 
la 31 Ianuarie 1863 și funcționa timpă 
de cjece ani ca extra-ordinsrQ, er de 
atunci înooce oa profesoră ordinară. După 
oum se sorie din Pesta, membrii socie
tății de lectură „Petru Maioră“ se pre- 
gătescă a serba aoâstă aniversare de 30 
de ani printr’ună banchetă dată în onorea 
d-lui Al. Romană Pe lâogă întrega ti 
nerime română dela universitatea din 
Pesta, se cjiae, că ’a acestă banchetă 
voră lua parte și mulțl tineri universi
tari slovaci.

— x—

•) Alusiune la sângerâsa represiune 
săvârșită acum doi ani. de trupe în urma 
ordinului dată de Oostans — atunci mi- 
nistrulă de interne — asupra luorători- 
loră de mine, ce erau în grevă! Printre 
viotime și câțiva oopii!

Din Banatii ni-se sorie, că ou oca- 
siuuea ultimeloră alegeri munioipale, Ro
mânii din acele părți, peste totă 4lcji:,i 
s’au purtată bine. In oercurile, unde ei 
se află în majoritate, de obiceiu au fostă 
aleși Români. In oerculă Secașiului, fi- 
solgăbirăulă voia să pună în candidațiă 
doi venetic'; prevăcjendă însă oă-lă aș 
tâptă ună fiasoo, s’a retrasă cu oandi- 
daț'i săi și astfeliu Românii au putută 
alege din sînulă loră doi membri ou 
bună stare materială, așa că nimioă nu i 
împedeoă de-a lua parte regulată la adu
nările oomitatense, numai voință să aibă., 
Alegeri de primari insă în acestă cercă 
încă nu s’au făcută, deâreoe — după oum 
ni-se sorie — fisolgăbirăulă totă așteptă 
să vadă, oare i dă mai multă pentru a lă 
pune în oaudidațiă. Se vorbesce, că în 
acelă cercă nu se prea pote spera de a 
fi pusă iu oandidațiă la alegerile de pri
mară, fără de-a nu fi pusă mai înteiu 
în mâna fisolgăbirăului oelă mai puțină 
100 fl. — Deoă astfeliu de abusurl s’ar 
pută dovedi ou acte, ar trebui arătate 
locuriloră mai înalte, protestându-se în 
contra loră. De altmintrelea nu înțele- 
gemă, cum de Românii se îmbulZeacă 
așa multă de a fi primari, când «ciută 
este, că în timpulă de astăcjl primarii 
oam de obiceiu nu suntă altă-ceva, de
câtă nisoe slugi ungurești.

—x—
Convenția vamală austro ungaro-ro 

mână. Din Buouresol se telegrafiază, oă 
guvernulă română și oelă austro-ungară 
au făoută pași, pentru a se începe tra 
țări în privința unei convenții vamale 
între cele două state. Se crede, că tra
tările se voră începe în luna viitore.

—x—
Ballllfi reuniunei femeiloră române 

din Sibtiu, ce s’a ținută în sera de 9(21) 
Ianuarie, a fostă forte bine cercetată. 
Intre alții au luată parte generalulă de 
cavaleriă și oomandaută de oorpă br. 
Szveteney, apoi gen- ralii br. Pach, br. 
Reichlin, Engel și Bolla, vioespanulă 
Reissenberger și primarulă Hoohmeister.

—x —
Sinodil bisericesoii serbescii. „Braniku 

află, că sinodulă dieceseloră serbescl de 
Buda și Baolca se voră întruni în cu- 
rândă la Neoplanta. Cu prilejulă aoesta 
se va efeptui șt alegerea noiloră epis- 
oopl pentru scaunele vacante ale aces 
toră dieoese. Dieoesa Budeusă nu se va 
desființa, cum se credea la înoepută. 
După informațiunile lui „Bramk“, pentru 
dieoesa de Badea e designată protosin- 
oelulă Emilian Rădici, de presentă ad- 
ministratorulă mănăstirei Mesicl. Pentru 
dieoesa Budensă suntă mai mulțl candi
dați, între alții și mandatarulă actuală 
d lă G. Petrovid.

— x—
Colora in Budapesta. Sâmbăta trecută 

au fosta duse în baraeele pentru bol
navii de coleră trei persâne. Numărulă 
bolnaviloră este de 13. Dintre aoeștia 
1 a murită, er unulă a foBtă conoediată 
eăuătosă. La oelă oe a murită s’a oons- 
tatată colera asiatioă.

-- x

Decapitarea lui Ludovicii XVI. Din 
Parisă se telegrafiază, oă centenarul^ de
capitării lui Ludovică XVI a fostă săr 
bată îu tâtă Franoia în modă forte li
niștită. In biserica St. Francisca Xav. 
din Parisă au luată parte la serviciul^ 
funebru o mare mulțime de omeni. De 
față era și contele de Parisă împreuuă 
ou prințulă de Chartres.

—x—
împăcarea lui Milanil cu Natalia. De 

câte-va Z‘le pressa europenă agită o oes 
tiune fârte neașteptată: împăcarea re 
gelui Milană cu ex-regina Natalia. Soirea 
acesta a produsă mare buouriă în Serbia 
unde poporațiunea jubileză. Se Z'C0- că 
împăcarea s’a întâmplată în Biaritz unde 
se află amândoi soții Natalia și Milană. O 
soire telegrafică din Belgrade spune, că 
deși n’a sosită îuoă o confirmare ofioiosă 
despre împăcare, totuși se crede pretu 
tiodenl, că împăcarea ori s’a întâmplată 
deja, ori se va întâmpla. O altă tele
gramă spune chiar, că Milană a însoiin- 
țață pe regența sârbescă despre numita 
împăcare. Foile guvernamentale serbescl 
tacă tăcere adenoă asupra acestui eve- 
nimentă familiară. Ofițerii s’au adunată 
la ună banchetă la care s’au ținută 
toaste în ondrea lui Milană și a Nata- 
liei. lntregă ora?ulă s’a iluminată, chiar 
și edificiile publice de stată. S’a făoută 
și o retragere ou torțe.

—x—
Banca romană. „Tel?grafulă“ din 

Roma aduce urmatârea soire cu data de 
19 ianuarie : D. Taulongo guvernatoră 
și Lazzaroni, oassierulă bănoii romane, au 
fostă arestați acp diminâță. Ciroulațiunea 
declarată a băucii era de 73 milione și 

s’au emisă bilete pentru 135 miliâne și 
este der o oiroulețiune neregulată de 
aprâpe 62 miliâne : 25 miliâne lipsescă 
fără niol o justificare. Cu tâte acestea 
acționarii nu voră suferi nici o pagubă, 
deâre ce banca națiouală îșl ia tâtă res
ponsabilitatea. Abusurile dela bauca ro
mană au fostă denunțate justiției. Unele 
Ziare cJioO, oă directorulă și oassierulă 
voră fi urmăriți pentru punerea în oir- 
oulaiiune abusivă de bilete de oursă le
gală ; altele pentru dilapidare și falsificări 
de acte publice. Nu este esactă, că s’au 
făcută și alte arestări. S’au operată per- 
ohisițiunl la oasele d-loră Taulongo și 
Lazzaroni.

Conventiunea franco-rusă.
ț)iarulă „La Libre Parole“, oare 

este unulă din oele mai bine informate, 
se face, în numârulă «eu dela 14 o. n., 
eooulă următârei noutăți sensaționale, pe 
care o reproduoemă sub tâtă reserva*

Două raporturi venindă dela Pa- 
risă — cjioe confratele nostru parisiană 
— și emanâudă dela două înalte perso- 
nafitățl au fostă transmise de curendă îm
păratului Rusiei consiliându-lă să se spri- 
jinescă în viitoră pe Germania.

Ca răspunsă la acestea, Țarulă a 
semnată imediată convențiunea militară 
cu Francia.

Aoestă oonvențiune ar fi fostă chiar 
citata la tribuna parlamentului franoesă, 
de nu era soandalulă Panama.

Marele duce Wladimir a fostă în
sărcinată sâ ducă acestă desagreabilă nou
tate lui Wdhelm II.

Aoesta a răspunsă prin alarma de 
deunătj1 a garmsâuei dela Strasbourg și 
prin discursulă pesimistă ală lui Caprivi 
dela 12 n. c.

Noutatea despre semnătura conven- 
vențiunei militare cu Francia, adusă de 
cătră „La Libre Parole14, este reprodusă 
in mare parte de pressa franoesă și chiar 
de mai multe organe streine, între al
tele, de „Pali Mail Gezzette" de la Lon
dra și „Wiener Tageblatt“ din Viena, 
care mai afirmă și următârele:

In luna Novembre 1892, spune cjia- 
rulă vieneză, se făoură negooiațiunl în
tre Rusia și Francia îu vederea înche- 
ierei unei convențiunl militare pe basele 
i.rmătâre: Deoă Rusia sâu Francia este 
atacată de cătră Germania singură, sâu 
de oătră Germania și aliații săi, aoeea, 
din oele două puteri contractate, oare 
nu va fi atacatăudireotă, se angajază a 
pune 600,000 Omeni pe pioioră de răs- 
boiu într’ună timpă de șese săptămâni, 
și a pune încă odată 600,000 âmenl în 
oampamă într’ună intervală de trei săp
tămâni, după espirarea oelni dinteiu ter
mină de 6 săptămâni. Franoia și Rusia 
ee mai angajază a nu semna pacea ună 
fără alta.

„Wiener Tageblattu adauge, oă nu 
ee scie înoă deoă acestă couvențiune mi
litară a fostă formală semnată, ci deoă 
s’au redactată numai unu protocolă oon- 
ținândă, nu angageamente, der numai 
idei destinat1 a servi de liniă de oon- 
duită celoră două puteri.

Principele Victor Napoleon și aface
rea Panama.

Piarula francesO „Echo de Pa
ria41 scrie următdrele:

Destăinuirile scandalâse, oarl au pusă 
îu mișcare Franoia întregă în afacerea 
Panama, au dată pretendențiloră multă 
speranță la o sohimbare de regimă. Prin- 
oipele Viotoră Napoleon a socotită mo- 
mentulă favorabilă, ca să și esprime gân
durile sale.

Ună redaotoră ală „Agenției Dalt 
zielu a intewifvată pe baronulă Jules 
Legoux, omă forte de aprâpe ală prin
cipelui, care i refleoteză ideile. Iată in- 
terviewulă :

1. Ce influență pâte să aibă aface
rea Panama asupra destinatei partidului 
imperialistă ?

R. N’așI pute să spună oe influență 
particulară va avâ Panama, dăr te rogă 
să observi, oă vine după nisoe eveni
mente, cari de două luni înoâce, tindă 

să reabiliteze Imperiulă (decă cumva a 
avută nevoiă să fiă reabilitată). In pri
mula rendă vine declarațiunea lui Bis
marck, oare mărturisesoe, oă dânsulă a 
dorită răsboiulă franco-germanO, și că 
spre a îlă faoe, a falsificată o depeșă o- 
fioială.

Aoum nu se mai pâte pretinde, oă 
împăratule Napoleon III a oăutată răs- 
boiulă, oa să salveze dinastia.

Pe de altă parte, o oomparațiune se 
impune: imperiulă a făoută Suezul, âr 
Republioa parlamentară Panama.

Deci nici nu mai pote fi vorba des
pre faimâsa putreziciune imperială, pe 
oare ne-o aruncă în spinare de douâ-ZeoI 
de ani. Treoutula nostru începe să intre 
In istoriă Bub adevărata sa colâre. Câtă 
despre viitoră, a4l îlă oeremă dela vo
ința poporului și nu este greu de a pre
vede ceea oe poporulă va 4100 până în 
cele din urmă.

I. Partida imperialistă are o orga- 
nisațiune politică. în tâtă Francia; este 
deci însoiințată asupra stărui spiritului 
păreriloră și soie la oe Bă se aștepte a- 
supra sorțiloră, oe pâte ave prinoipele 
Viotoră ?

R. Mai înteiu, vă înșelați vorbindă 
despre partidulă imperialistă ; nu esistă 
ună partidă imperialistă în Franoia, e- 
sistă ună partidă bonapartistă, ună par
tidă plebisoitară, dâr nu ounoscă partidă, 
oare să viseze, aoum restabilirea impe
riului.

Cât pentru opiuiunea națiunei asu
pra priucipelui Viotoră Napoleon și a- 
supra viitorului partidului, soițl totă așa 
de bine, ca și mine. Ați vă4ută aoum 
oiuoI-spre-Zeoe 4^e, când orisa era îu 
starea oea mai aoută, toți oohii s'1 întor
ceau spre Bruxell*).  Lumea se întreba 
oe faoe prinoipele, oe 4loe, unde este și 
îlă soooteau, oa siugurulă mijlooă de a 
restabili ordinea și libertatea în Franoia.

Adevărulâ este, oă n’a venită la Pa
risă, că n’a avuta intențiuuea să publioe 
ună manifestă și oă nu con-piră. Der, 
ca ună soldată sub arme, aștâptă în tă
cere cesulă în care couoetățeuii săi vord 
avâ trebuință de densula pentru salva
rea patriei. In acea 4i M va face dato
ria. Nu s’a pronunțată nici ună hIlO nume 
decâtă ală său, fiindcă lumea soie, că nu
mai ela putea, în acestă momciitO, oon- 
servândă forma republicană, să aduoă a- 
cestei nenorooite ță^I pacea și liniștea.

I. Ml ați spusă mai adinâorea, oă 
nu esistă ună partidă imperialistă în 
Francia, ml ați cjiaii încă, oă principele 
Victoră ar mențină republioa. Nu se mai 
gândesoe la imperiu ?

R. In acestă privință nu potu să dau 
deoâtă impresiunea mea proprie. Au fost 
în franoia două teluri de monarchii: mo- 
narohia autoritară și monarchia parla
mentară. Totă astfelă suntă două feluri 
de Republiol: Republioa parlamentară și 
Republioa autoritară ; ori oum ați voi să 
o numiți: oonsulată, republică sâu impe
riu, este totă același luoru, adeoă popo- 
rulă suverana, oare delegă puterea sa 
unui omă, care este răspunZ^tora înain
tea lui.

Ș’apoi, este netăgăduită, oă națiu
nea franoesă ține la etioheta republicană. 
Nici rușinile, nici desgustările, nici oo- 
rupțiunea, oare a ataoată stăpânirea too- 
mai dela cap, nu o au vindeoat’o de a- 
câstă bâlă. Ea gândesce, și eu totă de 
aoâstă părere sunt, oă se pâ te face o 
Republică onestă, onorabilă și onorată, 
der ou oondițiunea să nu fiă prada par
lamentarismului.

Prinoipele Victor NapoleonO, oare 
se proclamă cela dintâiu servitoră ala 
poporului, n’are intențiunea de a se re
volta în contra lui, împunâudu i o formă 
de guvernamântă, oare nu i plaoe. Prin
cipele, oare este ună democrată și oare 
soie, oă marele sâu rnoșă a eșită din re- 
voluțiunea francetă, deol nu aspiră la 
imperiu, elă gândesoe, că resumândă în 
numele său tradițiunea revoluțiunei, da-
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toria lui este de a se pune la disposi- 
țiunea Franoiei în cjiua, în care ea îlă 
ve chiămași vă voi mărturisi, oă aoum 
oinol-spre-(jece cjile, văcfeudă mișcarea 

' oe se producea spre prinoipe, am gân
dită, că (jitia este fârte aprope.

I. Potă să vă întrebă de proiectele 
partidului plebiscitară ?

R. Totulă depinde de ceea oe se va 
petreoe la cameră și la palatulă jus
tiției.

Deoă se face lumină desăvârșită a- 
eupra tuturoră orimeloră și a tuturoră 
rușiniloră, fără îndoilă, oă cea mai mare 
majoritate a națiunei se va intâroe spre 
noi; oelă puțină oa să reclame numirea 
președintelui Republioei printr’ună vota 
populară și să ne soape din parlamen- 
tarismă.

Ori oa să se facă aoestă schimbare 
prin oongreaă, ori prin oonstituantă, pen
tru mine, este singura Boluțiune, oe se 
impune.

Poporulă va numi atunol președinte 
ală republicii pe oine voesoe și potă să 
îți declară 
omulă, pe 
tiștii voră 
fiindoă va
inței poporului.

Inteligența română din Viștea inferi
ors va araDgia o petreoere cu jooă în 
17/29 Ian. n., în oasele lui Nioolae San
dru de-aoolo. Inoeputulă la 7 6re sera. 
Venitulă ourată este destinată pentru 
fondulă oasinei înființânde. Intrarea de 
persdnă 80 or. NB. flă care are să-și a 
duoă cina ou sine pentru masa oomună.

aci formală, că ori oare ar fi 
oare îlă va fi alesă, bonapar- 
fi oei dintâiu a-lă reoundsoe, 
fi adevărata espresiune a vo-

din Cuvinu va 
Ianuarie, în sala 
ună conoertă îm- 
favorulă șodleloră 
pentru familiă 1

Petreceri
Corulu bisericesc^ 

da Duminecă, 17 (29) 
hotelului din Gyorok, 
preunată ou dansă, în 
din Cuvină. Intrarea
fl., pentru persdnă 50 or. Inoeputulă la 
7 6re sâra.

Ofertele marinimdse să se trimită 
învățătorului Ioană Romană, în Cuvină 
p. u. Gyorok, oarl împreună cu supra- 
«olvirile se voră ohita pe cale eparistioă. 
Damele suntă rugate a se presenta în 
costume simple.

Programa’. 1) „Cu vrednicie1*,  eseou- 
tată de oorulă mixtă sub cond. înv. 
Ioană Romană ; 2) „Trei colorl“, de Po- 
rumbescu, ooră bărb.; 3) „Toporulă și 
pădurea** , poesiă declamată de Nica Tripa; 
4) „Etă (]iuau, 
coră bărb.; 6) 
declamată de
„Opinca**,  ooră bărb.; 8) „O oe veste**  
coră mixtă; 9) „Șoldană Vitâzulă**,  can
țonetă predută de Todoră Cioirenă; 10) 
„Ctsla1* ooră bărb. 11 j „Marșulă română**  
noră bârbâteBcU- — In pausă se voră 
e-teouta incurile naționale ..Bătuta1* și 
, Calușeruh»**

In interesulu societății „Crucea 
roșiă“ din comitatul»! Brașovă. Suntemă 
rugați a publioa următârele:

După ce sooietatea „Crucea roșiă“ 
din oomitată doresoe a se organisa pe 
base nouâ, și în soopulă aoesta adunarea 
este convocată pe 28 Ianuarie a. c., tdte 
aoele autorități, ofioii, oorporațiunl și 
privați, cărora li-s’au trimisă listele de 
subsoriere, suntă provooațl, oa pe aoestea 
câtă mai ourendă sâ ni-le trimită.

Cu aoestă ocasiune înoă dorimă a 
aminti, oă „Oruoea roșiă**  stă sub prea 
înaltulă patronată ală Majestății Sale, 
âr soopulă ei este: 1) a veni în ajuto- 
rulă statului întru îngrijirea oeloră ră
niți în răsboie; 2) a ajutora familiile sol 
dațiloră invalicjl și ale luptătoriloră că- 
(juțl în râsbdie; 3) a ajutora în oasurl 
extra-ordinare pe oei lipsiți.

Societatea oomitatensă numai aoolo 
pdte esista, unde s’au insinuată oelă pu
țină 200 membri fundatori și ordinari. 
Membrii fundatori numai aoeia potă fi, 
oarl pentru scopurile sooietății oontribue 
oelă mai puțină 20 fl.; oei ce au dăruită 
insă oelă puțină 500 fl. au vota în adu
narea generală regnioolară. Membrii suntă 
aoeia, cari plătesoă odată pentru tot- 
deuna 10 — 20 fl., seu în 6 ani oâte 1 fl. 
pe 
se
50

Membrii extra-ordinari 
oe plăteBOă oelă puțină

ooră mixtă; 5) „Imnulă“ 
„Moșii Martină**,  poesie

Georgiu Ciuirenă; 7)

*
Societatea academică „Junimea*  din 

tCernăufl, da ună bală Luni în 6 Fe
bruarie n. o. în sala societății filarmo
nice de acolo. Inoeputulă la 8^ 6re săra.

Președinte de ondre: Baronulă 
.Alexandru Vasilco; președintele oomite- 
tului arangiatoră: baronulă George Styr- 
^cea] președintele sooie'ății: Alexandru 
Popovid.

Comitetulă arangiatoră: A. cav. de 
JBaloșesoulă, A. Berariu, St. Bodnaresou, 
T. Bujoră, I. Oooă, I, Oooinsohi, I. Di- 
mitrovicl, G Filimonă, V. Gribovsohi, 
jD. oav. de Grigorcea, R. oav. de Gri- 
gorcea, V. Grigoroviol, G. Hartingh, 
iDr. V. Huidey, Dr. C. Homiuoa, V. Ho- 
.miuoa, Dr. A. baron Hormuzaki, O. ba- 
iiouă Hormuzaki, G. Hostiuo, V. Uiuță, 
A. Iseoesoulă, C. Isopesf'ulă( P. lonesou, 
Dr. F. Lupu, Dr. E. Mandioevsohi, E. 
MaximovicI, V. Morariu, V. Olinsohi, O. 
.oav. de Onoiulă, V. Polonică, A. Popo- 
vicl, C. cav. de PopovicI, D. Popoviol, 
G. Popovicî, Dr. N. oav. de Preda, A. 
Pridioă, G. Prooa, R. Sbiera, G. baronă 
Styroea, O de Farncviețchi, G. Toma, 
O. Țurcană, G. baronă Vasiloo, N. oav. 
de Vasiloo, S. baronă Vasilco, V. Vasi- 
lovschi și C. oav. de Zotta.

Prețuia de intrare pentru o persdnă 
4 fl.. Joja 20 fl. Biletele se voră vinde 
la 4, 5, 6 Faură et. n. dela 1 pănă la 6 
bre p. m. în localitățile societății filar- 
jnonico. *

2. Aronsohn & Comp., speditorO, 
strada Vămei 11.

3. Fișpanulă comitatului Brașovă, 
strada Vămei 33.

4. Ofioiulă vioeșpanală ală oomita- 
nului Brașovă, strada Vămei 33.

5. Primarulă orașului Brașovă, str. 
Porții (Căldărariloră) 63.

6. Secția industrială a magistratu
ri orășenesoă ală Brașovului, str. Porții 

(Căldărariloră) 63.
7. Reuniunea brașovenă pentru aju

torarea bolnaviloră, str. sub buciumă 
RosenaDger) 16.

8. Cassa brașovână de păstrare, str. 
Vămei 3.

9. Drechsler Alexandru, oafenea, 
str. vămei 33.

15. Eisner Tritsoh, oalea gărei
10. Direcția bănoei transilvane, 

orfaniloră 2.
11. Magazinulă bănoei transilv. Gară. 
I*)  Stațiunea publică, str. vămei 33.
12. Oomptoarulă Gmeiner & Soherg, 
vămei 33.

Fabrica de piele Gmeiner &
Soherg, str. laterală 3.

21. Kamner & Jekelius, str. vămei 3.
14. Depouiă de bere Anton Kaszik, 
lungă (Braș vechiu) 104.
16. Anton Kaszik, oomptoir, strada

Porții.
26. Camera corner, și industr. str. 

Porții 65.
27. Sooietatea pe aoții pentru rafi- 

neria petroleului, str. orfaniloră 3.
28. Oomptoarulă fabr. oementă Kug- 
str. Hirseher 15.
22 Lazar și Verzar, str. vămei 19.
29. Matyas Iozsef, oomero. de pro- 

duote str. Miohailă Weis 7.
23. Filiala băno. austro-ung., 

vămei 6.
46. Ștefană Papp & Sohn, 

Hirseher 15.
17. Alfred Porr, magaz. de 

oalea gărei 37.
Alfred Porr oomtoir, strada vă-

43.
str.

str.
18.

str.

vedere nobilulă scopă

fiă-oare ană.
numesoă oei
or. la ană.
Aveudu în

ală societății, tote aoele oorporațiunl și
autorități, cărora li-s’au trimi.-ă liste de 
subsoriere, suntă rugate a nisui sS oâș- 
tige câtă mai mulțl membri pentru so- 
oietate. Tot odată suntă rugate a stărui, 
oa aoei membri, cari au intrată înainte 
de aBta în sooietate și pănă în timpulă 
de față nu au repișită, să 8“ oblige 
rămână și în viitoră oa membri ai 
oietății oelă puțină pe 6 ani.

Brașovil, 22 Ianuarie 1893.
Societatea „Oruoea roșiău din oomita 

tulă Brașovă.
Alexandru Tompa m. p. 

protonotară ală comitatului Brașovă, ca 
sub-președinte.

Dr. Fridric Jelcel m. p. 
protonotară onorară, ca actuară.

ler,

strada

strada

lemne,

a
80 ■

30.
65.
47. 

floriloră
48.

mei

str.

Budiu, Maria D. Lupană, Parascheva I. 
Gămulea, Elena Oancea, Maria D. Pul- 
pașă, Maria Butnariu, Maria Stinghe și 
Zoe Burbea — câte 1 fl.

Agnes Dușoiu, Lazaru Nastasi,
președ. actuară.

fa-

Căpitănatulă poliției. Tergulă 
12.
Emil Rombauer, direotoră, Șcdla 

reală de stată.
100. Viotoră Roth, farmacistă, 

orfaniloră 1.
40. Wilhelm Seherg & Comp., 

brioa de postavă. s.tr. Timișului 6.
49. Friderio Schmidt, hotelă Unionă, 

strada negră 61.
II’) Stațiunea publică Gara de stată.
Oerele de oficiu deJa 8 6re djmine(i; 

pănă la 9 sdra.

Telefona.
Telefonulă de stată din Brașovă 

fostă pusă în oiroulațiune în 11 Ian. 
o.; linia Brașovă-Ghimbavă-Oodlea s’a 
deschisă în 12 1. o.

Pentru o convorbire de 5 minute 
între ambele stațiuni publioe este o taxă 
de 10 er; pentru o convorbire totă atâtă 

lungă la Ghimbavă și Codlea are a 
plăti o taxă de 50 or.

In fiă-oare dimineță dela 8—8y2 se 
visita linia întregă ; abonenții voră fi

de
se

a
n.

va
chiămațl după seriă și abonentulă după 
o „bună diminâță 
lutare trebue să 
are să răspundă 
acăsta abonenții 
reotitatea liniei

s’a făoută 
răspunde, 
sigură, oă

u

fiă 
ou 
se 
Și

reciprocă, oare sa- 
ourată și înțelâsă, 

„mulțămeBoă**.  Prin 
oonvingă despre co- 
a aparatelor^ ; dâoă 
legătura oelă ohiă- 
atuncl se pâte con- 
densulă nu se află la

după oe 
mată nu 
ohide oa 
telefon.

Ghimbavulu și Oodlea suntă ridioate 
totdeodată la ofioii telegrafice ordinare, 
unde după depunerea taxei de telegrame, 
se potă trimite telegrame. După o per
misiune specială potă fi telegramele tri
mise imediată împărtășite abonențiloră, 
său se potă da acestora prin telffonă.

Lista abonențiloră rețelei brașovene 
a telefonului de stată :

Nr. 1. Adler Iacobfl, bancheră, strada 
Hirseher 1.

Sciri telegrafice.
Viena, 23 Ianuarie. Regele Ca- 

rolu ală României va sosi mâne 
aici și imediată ’și va continua 
călătoria spre Bucurescl.

Viena, 23 Ianuarie. Prințulu și 
prințesa moștenitâre a Româaiei 
voră asista mâne la căsetoria prin- 
cesei Margareta de Prusia, care se 
va severși în Berlină.

Bucurescl, 23 Ianuarie. D. Alec- 
sandru Lahcvary, ministrulu de 
esterne, a sosită.

Dare de semă și mulțămită publică.
Brașovă, 10 (22 Ian. 1893.

(Urmare și fine.)

Artemie Feneșianu 3 fl. Carolina 
Lengheru, Reveica Chiohiombană, Pa- 
raschiva Vlaiou, Catinoa Bârseanu, Ma
ria D. Stinghe, Elena Voina și Maria Zi- 
nescu — câte 2 fl-

Zoe I. Petrică 2 flanele și 2 perechi 
oiorapl. Apoi: Artură Platșoo, Elena An- 
cănă, Carolina Oiurou, Maria Nastasi, 
Emilia Sanoiali și Aurelia Săoăreanu — 
câte 1 fl.

Ioană Lemeny 1 fl. 60 or. Susana 
Laslo, Maria de Prunoulă, Maria Onoioiu, 
luliu Lemeny, Maria Bărbuoeanu, Elisa- 
beta Dobreanu, Filipană farmao. Buou- 
resd; N. Patru, ală doilea Pătru, Steli 
Mihaloviol, lână Sooaoiu, Parascheva 
Dariu, Paulina Popă, Fara, Elena Or- 
ghidană, Carolina Nioolau, Maria D. 
Munteanu, George Navrea, Maria Stinghe, 
Maria Popea, Maria Lupană. Maria So- 
rescu\ Elena Dima, Elena Căpățină, Pa
rascheva I. Lupană, Mina Colibană, Ma
ria
N.

D.

Băncilă, Elena I. Stinghe și Maria 
Navrea — câte 1 fl.

Maria Mediană 1 fl. 20 or. Elena 
Mareea, Mina Câmpeanu, S. Teodoră,

Emilia Aronă, Elena N. Furnică, Filotea

*} I, JI n’i potă fi chiămate de abonențj.

NECROLOG. Comuna bisericâsoă 
și politică Zernescl, aduce ou durere la 
ounosoință mârtea lui Aldiiniru Badiu, 
notară oomunală, membru și notară ală 
sinodului protopopesoă, membru ală Aso- 
oiațiunei transilvane eto., oare în anulă 
etății ală 50 lea, ală 25-lea/ală funcțio
nării sale ca notară și ală 21 lea ală 
ferioitei sale oăsâtorii, la 10 (22) Ianuarie 
o. dimineță șl a dată nobilulă sufletă în 
manile Creatorului, lăsâudă în greu do
liu pe soția sa ou 9 oopii minorenl. — 
Dumnezeu sâ-lă odihnescă în paoe !

DIVERSE.
Cea mai bogată universitate din 

lume. Cunosoutulă archi milionară ame
ricană, Iohn Rockefeller, supranumită 
„Regele petroleuluiu și înte ueiătorulă 
universității din Chicago—a dăruită a- 
oesteiu acum de curendă înoă ună mili- 
onă de dolari (5 milirtne de fr.). Ast-felă, 
oă mulțămită generosității sale, institu- 
tulă aoesta a primită de la elă pănă a. 
oum 3 milidne 600,000 de dolari adecă 
16 milidne de fr. Noulă milionă de do
lari l’a dăruită Rockefeller în urma ce
rerii direotoriloră universității, pentru ter
minarea grandiosului paiață. In legătură 
ou universitatea se oonstrueșoe o șodlă 
de marină. Sumaîntrâgă, oare o posede 
universitatea din diferite daruri și legate 
se ridică la 35 milidne de fr. Instituulă 
aoesta, înființată acum e anulă, are 119 
profesori și 600 de studeuțl. Despre Ro
ckefeller se spune, oă în ultimii trei ani a 
dăruită corporațiuniloră și asociațiuniloră 
americane și străine pentru soopurl oul- 
turale și de bine-facere 2o milidne de 
fr. Așa de bogată, oum e tenâra univer
sitate din Ohioago, nu e și nici n’a fostă 
nici una din Europa.

Nou abonamente
la

Cu i Ianuarie 1893 st. v.
i, 

9*
se deschide nou a b o n n mentu. 
Ia care îiivitîimii pe toți amicii 
sprijinitorii iniei nostre.

Prețulu abonamentuluii
Pentru Austro-Ungaria:

■uitfr azx-u.
șese 1-u.n.x
trei lxun.1

pe 
pe 
pe

12 
e
3

Pentru România și străinătate:
•vlxvîx arx-vu......................... -âO franci
șese lnni......................... 20 „
trei lnni..........................IO „

fL 
fl. 
fi

pe
pe
pe

Abonamente la numerele cu data
de Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria:
unu and............................................. 2 fl-
șese luni.........................................| fl.

Pentru România și străinătate:
unu anu....................................8 franci
șese luni............................... 4 ff
Abonarea se pote face mai ușorii

prin mandate poștale.
Administrațiunea

,,Gazetei Transilvaniei**.

pe 
pe

pe 
pe

Proprietara »r. Awrd uureșlann. 
Redactorii responsabilii: Gregoriu Maiorii.
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4. BaSI-SeidenstofTe von 45 kr.
iveisse urib farbige Scibenffoffe von 45 kr. bis II. ifl.«5 per IHeter - glatt, 
geftreift, farrirf, genuiftert, Dainafte etc. (ca. 2<(0 cerfd?. (Qrtal. imb 2000 ncrfcf?. ,fat= 
ben, Deffius etc.) porto= unb jollfrei. IHufter umgeQenb. Sriefe foften (O fr. uni) poft= 
fatten 5 fr. porto nacț ber Sd/tveij.

Seideii-Fabrik. CI. Iffenneberg K. u. K. £?oflief.) Ziiricb.

3 trageri deja în 1 Februarie
La aceste trageri recomandăm^ următOrele grupuri 

de câștiguri mari:
4
1
1

Icosul crncei italiene 

Cos. Jti sziv
Ijos. Domlmi

1 losu turcescu 400 franci în 44 
rate lunare â fl. 4.50.

30 Tragere cu câștigă principală
51 (i.OOO H. -p®

pe timpulu plății. T-^te 3 lo- 
surile se pottl cumpăna în 38 rate 

lunare ă fl. 1.
1 a cincea parte din losulu de statu 
din 1880 în 35 rate lunare ii. Ut. ÎS.

Dreptulu de jocu unică și imediată după depunerea primei rate.
Fia care losu trebue se fia trasă.

Zarafia WER^ER & C-ie, Viena oo
I B-z. Strada Wipplinger strasse Nr.

Listele de tragere gratis și franco. Comande din provinciă vorti 
fi promptă resoivate. 15 1 — 2.

Szâm 7517—1892 tkv.

Ârveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassdi kir. Jorvenyszek, mint telekkonyvi hatosâg, kozhirre teszi, hogy 

Gâbor Iuanne E va vegrehajtatdnak Vodă Gy 6 rgy vegrehajtâst szenvedo 
elleni 115 frt tokekdvetetas es jârui. irânti vA^ri-hajtâ, î iigyeben a brassoi kir. 
torvenyszek a zernesti kir. jârâsbirâsăg teriitatân 16vo O-Tohân kozs6g hatârân 
fekvo az d toliâni 515 sz. tjkonyvbeu 750,759 es 752 hrsz. a. it gatlanokra 400 
frt. a 753 sz. alattira 27 frt. az 1800 sz alattira 10 frt, a 2767 alattira 5 frt. 
az 5165 sz. alattira 13 frt, a 3923 alattira 3 frt, a 8651. 8653,8654. 8655 8656 
es 8657 alattira 51 frt, az 5889 es 5890 alattira 36 frt, az 5894 5895 ds 589& 
alattira 37 frt, a 8132 es 8133 alattira 3 frt, a 2704, 2705 alattira 8 frt, tovâbbâ 
ido kozben az O ohâni 1443 tjkben Krecsun Gr. George javâra âtjegyzett 
2448 hrsz. fekvdne 15 frtban es a 6352 hrsz fekvone 15 frtban, ezennel rnegăl • 
lapitott kikiăltâsi ârban az ârverest elrendelte, es hogy a fennebb megjelolt in- 
gatlanok az 1893 evi Januâr ho 31 ilc napjdn delelOtt 8 oralcor O Tohân koz- 
sejr irodăjâban megtartandd nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron 
aloi is eladatni fognak.

zvrverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak lO°/0-ât kesz- 
penzben, vagy az 1881 evi: LX t.-cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott es az 1881 evi novemberho 1-en 3333 sz. a. kelt igaz3âgugyministeri 
rendelet8. §-âban kijelolt ovadek kepes ertekpapirban a kikiildbtt kezehez letenni, 
avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmebeu a bânatpenznek a birosâgnâl 
eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Brass6, 1892 evi Szeptember ho 29 en.

18,1—1. A kir. torvenyszek mint tkv. hatosăg.

Nr. 2071-1892.

PUBLICÂȚIUNE.
Se aduce la cunoscința publică de 

cătră sedria orfanală orășănescă din Bra- 
șovd ca autoritate în afaceri de moște
nire și tutoratO, că prețidsele aparțiuă-

tore ereditară după Ștefană SotirQ-se 
va vinde ou lioitațiă. publică ou bani 
gata in cpua de 6 Febr. nou 1893, la 
9 6re a. m. în loualuta oficiului orfanală.

Din ședința sedriei orfanale orășenești 
din Brașovii ținută in 31 Dec. 1892.

14,1-3.

Avist d-lorS. abonațiI
Rugăm pe d-nii abonați ea la reînoirea prenumerațiuneii 

s6 bmevoiască a scrie pe cuponul# mandatului poștalii și nnmerii 
de pe fâșia sub care au primit# ^iarul# nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a sene adresa 
ămurit# și să arate și posta ultimă.

Admimstraț. „Saz. Trans.“

ne liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Oetomvre 1892
3®re«5 ea.8 ia—1B m <8 a pest aOudapesta—Pred eal u jlB.-PeAta-Ai*add-TehișTeiuș-Ajradd-ffi.-Pesta  Copșa-mieă-Sibiiu

Trenă 
de 

poradn.

Trona 
accele
rată

Trenă 
de 

porsân.

Trenă 
a ccele- 

rat.u

Trenă 
nocele- 
rată

Trenă
de _____

porodn. rată persdn.

Trenu 
aecelo-

Trenă 
do

Trenă 
de 

persân-

Trenă I Trenu 
accele-, do 
rată |pers6n.

Viena
Budapesta 
SKolnok 
P, Ladăny
Oradea-mare

Idezo-Tetagd 
R6v 
Bratoa
Buci a
Ciuoia 
Huedin 
Stana
Agbiriș 
Gârbău
Nădășel

Clușiu

/tpaliida
Gbiriș 
Cuoerdea
Utara 
Vințul de
Aiudă

sus

feiușfi

Orăoiunelft
BJașiu 
Ifioăsasa

Copșa mioă
Mediașfi 
Elisebatopole
Sighișora 
Hașfatau
Homorodfi 
AugustinG 
Apața
Celdiora

Brașovii

Timișă
Predeal ti
Buouresol

10.00
825

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.-r-

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

4.53
5.32
5.48
6.08
6.24
6.39
6.59
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

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

10.05 
Tr. ac.

4.17
4.50

5.42
5.55
6.18
6.34
7.34
7.57

8.22
• 8.38

8.43

5.15
5.57
6.29

12.10

9.14

BucurescI
Predealu
Timișă

Brașovii
I

Fel di ora
Apața 
AugustinG 
Homorodu 
Hașfatau 
Sighișora 
Elisabetopole 
Medta.șă

Copșa mică ’

Micăsasa 
Blașiu 
OrăciunelG

( 9.48 
( 9.50 
10.06 
10.28 
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35

( 2.09
( 2.19

3.01
3.31

“GÎ6

Tuiușu

AiudO
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
GhirișG 
Apahida

Clușiu

NădășelG
Ghîrbău
AghirișG
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratoa
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mare^

I
P. Ladăny 
Szolnok
Budapesta

, Viena

sus

7.40
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
8.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

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

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

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

lîfiureșu-^udwșft—Bistrița || Bistrița—JTIureșu-Tiudoșu

MurășQ-LudoșG . , .
Țagu-Budateleoti . . .
Bistrița .....................

4.—| Bistrița.......................... .....
6.48|l Țagu-Budateleoă . . . .
9.59|| MurășG-Ludoșă . . . .

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradu j 
ClogovațG 
Gyorok 
PaulișG 
Radna Lipova 
Conop 
Berzova 
SoborșinG 
ZamG 
Ghirasada 
Ilia 
Branioloa 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
ȘibotG 
Vinț. de josG 
Aiba-Iulia 
Teiușfi

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 7.05
11.56 7.40

8.05
1.56
4.02
6.57

T. a. per.
2.34
2.54
3.34
3.58
4.20

Shneria (Piski) Petr

Simeria
Streiu
Hațegft
Pui 
Crivadia 
Banița 
Petroșenl

1.16
4.15
7.21

2.15|Teiușfl
9.3(țAlba-Iulia
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
u.iq
11.441 
12.06
12.38

Trenă 
de 

persân.

I

Trenu 
accele
rată

Trenă 
do 

poradn-

Vinț. de josu 
Și botă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicloa
Ilia
Ghirasada
Zamu 
SoborșinG
Berzova
Gonopâ 
Radna Lipova 
Paulișîî
G-yorok 
Grlogovațfi

Aradu ■
Szolnok 
Budapesta

Viena

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.25
6.20

5.28
5 50
6.20
7.01
7.20
8.20

11.15
1.20
7.20

1.39
2.19
2.36 
3.03 
3.30
417
4.33
4.55
5.17
5.28 
5.541,
6.24 : 
7.02'
7.17
7.46 <
7.57 
8.08 
8.30-
8.40 
9.05
2.21
5.60
3.

Copșa mică 
Șei ca-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

Mbiiu— icra

Sibiiu
Ocua 
Loamneș 
Șetaa-mare 
Copșa mică

7.35
8 02
8.30
9 05
9.34

4.49
5.09
5.32
5.59
6.2U

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

Cucerdea- Oșorheiu - R. săs.

Cucerdea
Ludoș 
Oșorheiu (( 

Regh.-săs.

2.35
3 26
5.07
5.50
7.15

8.20
9.11

11.39
12.20
1.15

2.41
3.27
5.14
5.36
7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs.
Oșorheiu \

Ludoș
Cucerdea

3 44
5 14
5.20
7.-
7.47

9.35
10.05
12.31
1.15

i-Simeria (Piski)i || Petr

6.- 10.35 4.22 Petroșenl 6.- 10.50
6.35 11.23 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42) Crivadia 7.19 12.19
8.06 1.21 6.36|Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24|HațegG 8.36 1.54
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
9.45 4.— 8.36|Simeria 9.52 3.27

ora—Aradw

K2q
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Simeria (Piski)--Hunedora

Simeria (Piski)
Cern a
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.56
10.08
10.32 Li

Hunedora—Simeria (Piskij

Hunedora
Cerna
Simeria

4.46
5.11
5.28

2.32
3.—
3.20

7.22
7.50
8.10

Aradu
Vin ga
Timișora

Aradii—Timișora ||

1,1.11 8.15
2.46 9.46
3.50 10.55

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

Si irișii—Tur da Tarda—dliirișii

8b0
9.10

jTurda
10.44| Ghirișu

Ghirișu 7.48 10.35 3.40110.24| Turda 
jTurda 8.08 10.55 4.-' ‘ ~

4.50l 9.30 2.30
5.10| 9.50 2.50

hiffhiMjjm—Odoriseiu II ©deriseiu—Sigili*  ara

Sighișora. .
Odorheiu . .

3.15
6.10

4.30 11.25 Odorheiu. , . 8.15
7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

Clareii-mari—Sel&u || %elâu—(lareii-uiari

Careii-marl 
Zelău. .

5.45 Zelău . . . . 
Careii-marl . .11.-

1.56,
7.03

Ll’otit : Numerii îucuadrațl cu linii grâse însemn^ză drele de ndpte.

fiBrasov—^ermeștă

Brașov
Zernești

Cernești—

Zernesci
Brașov

8.35
10.28

4.55
6.36

5.00
6.29

12.20
1.44

Bîrtiyot —Ch.-OșorbeâM.
Brașovii 
UzonG 
S.-Greorgiu 
C.-Oșorheiu:

8.50
9.43

10.32
12.54

3.10
4.23
5.03
7.26J

Cb.-Oșorbeiw —r n^o v,
Ch.Oșorheiu
S.-Greorgiu 
UzonG 
Brașovii

4.30
6.53
7.00
8.25

2.45
5.30
5.45
7,26

I 
I t

3

a a

a

Tipografia A. MUREȘIANU.


