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Brașovu, 14 Ianuarie v.
Pe când la noi se află încă și 

astăcjî mulțime de comune romă 
nescî, în cari nu se cetesce unu 
singură cjiaru naționalii de-ale nâa- 
tre și nu se află nici măcaru vre-o 
mică bibliotecă poporală, din care 
poporulu și cărturarii noștri dela 
sate să șl pbtă nutri spiritulu mă
caru câtă de câtă cu carte româ- 
nescă, pe atunci adversarii noștri 
încetulu cu încetulă, aprâpe pe 
nesimțite, întrebuințeză tâte mij- 
Idcele, scruteză tâte căile, prin 
cari din di în fli mai multă îșl 
introducă scrierile loră politice și 
„ literare “ în sînulă poporului 
nostru.

„Kultur egyletft ulă din Clușiu, 
mână ’n mână cu celelalte socie
tăți de maghiarisare din țâră, sus
țină și înființeză în fiă-care ană 
prin ținuturile locuite de Români 
mulțime de biblioteci poporale un
guresc!, pe cari le pună la dispo- 
siția cetitorilor^ români, în timpu 
ce de altă parte între preoții ro- 
mâDi uniți cjîlnicu se împartă „pe 
intențiuni“, ca se nu flicemă gra
tuită, felă de felii de scrieri un- 
gureșei, așa că în mare parte ca
sele loră suntă astăcjl inejestrate 
cu bogate biblioteci maghiare.

Și cu mai multă succesu înse 
se pare că lucreză adversarii noș
tri in direcțiunea acâsta pe calea 
pressei.

Ne este cunoscută, că în mai 
multe comitate locuite de Români 
s’au înființată, pe cheltuela con- 
tribuabililoră, diferite d* are ungu- 
rescl, parte politice, parte literare- 
beletristice și economice, cari ca 
„organe oficiâse“ ale respective- 
loră comitate, li-se impună tutu- 
roră priinăriilorâ comunale, cari 
cu voiă, ori fără voiă, trebue se 
le priîneacă și se le plăteacă.

De altă parte totă sub firma 
de „organu oficioșii" le este im
pusă de mai mulți ani tuturor!! 

școleloră nâstre poporale unu altă 
diară ungurescu, cu numele „Nep- 
tanitok Lapja“, care în fondu ur- 
măresce față de șcâlele și învăță
torii noștri aceleași tendințe de 
maghiarisare, ca și ori care altă 
foia ungurescă din flilele de adl.

Nu puțină rolă jâcă apoi și 
aici așa cți30!0 „intențiunl", sub a 
cărora firmă s’a încuibată în ca
sele multoră preoți români uniți 
șovinista foiă clericală „Magyar 
All%m“, care pe lângă totă spiri
tulu ei infectă și netolerantă, gă- 
sesce ospitalitate în casele mul
toră preoți de-ai noștri, mai alesă 
în diecesa Gherlei și în părțile 
ungurene peste totă, cum și în Să- 
cuirne, unde — după cum ni-se 
comunică, — acestă fbiă ungurescă 
se găsesce în casele celoru mai 
mulți dintre preoții români uniți

Astfeliu vedemu, că pe câud 
o însemnată parte a cărturariloră 
noștri, chiămați de-a veghia asu
pra intereseloră nemijlocite ale po
porului, se lase și ei a fi răpiți 
de curentulă unoră idei esaltate, 
unoru asp rațiuni deșerte, unoră 
lupte de patime și ambițiuni, cu 
cari în timpulă din urmă cfAnicu 
ne întelnimă în calea vieței nds- 
tre politice și naționale, — pe 
atunci adversarii noștri lucreză în 
ascunsă și ocupă din d’ îQ di mai 
multă terenă in mijloculă popo
rului nostru.

SS nu credă cineva, că aici 
amu ave de-a face cu o cestiun6 
de puțină importanță. Spiritulă 
unui poporu copleșită de litera
tură străină, resistă până la ună 
timpă, în urmă însă se infecteză.

Cu deosebire mare este peri- 
cululu, cu care ne amenință ad
versarii noștri pe calea pressei. 
Massele poporațiunei nâstre dela 
sate suntu încă prea credule 
și superstițiâse, așa că ele ușoră 
potă căde victima intriganțiloră 
de totă soiulă, cari sub masca de 

| voitori de bine tindă a-le esploa- 
ta în folosulă intereseloră loră 
proprii

Trebue deci se fimă cu în
doită precauțiune asupra lecturei, 
ce se străcoră în sînulă poporului 
nostru. Să-lă ferimă de totă ce e 
străină și veninosă; se conside- 
rămă ca o problemă de căpeteniă 
a nâstră, de a veni câtă mai cu- 
rendă și pe acestă terenă în aju- 
torulă poporului, ca să nu se vadă 
avisată la productele literaturei 
streine, cari pentru elu suntă cu
rată venină.

Să-i dămă poporului lectură 
românâscă, bună și sănătbsă, care 
să-lă povățuescă pe căi bune, să-i 
întă reșcă puterea de resistență în 
cele naționale și să-lă învețe a 
judeca și a umbla pe piciârele 
sale. Să nu-lă amețimă cu frase 
sunătâre, căci a înșira cuvinte 
frumose nu însemnă a raționa, nu 
însemnă a lumina. Spiritulu nu 
se hrănesce cu vorbe. Trebue se-i 
dămu poporului învățătură, tre
bue să-lă povățuimu cu seriosi- 
tate și demnitate.

In acestă sensă trebue să alegă 
conducătorii noștri lectura, ce voră 
s’o dea în mâna poporului.

Gestiunea egiptenă.
In patria mumiiloră și-a piramide- 

loră s’a iscată de oâteva săptămâni o 
neînțelegere seriosă îutre khedivă și foștii 
săi miniștri, și în urma aoâsta și cu 
Anglia.

In valea Nilului domnesoe de un an 
înooce ună nou khedivCi, tinerulă Abbes 
pașa, oare abia e în vîrstă de 17 ani. 
Toomai în virtutea tinereții sale însă, ti
nerulă khedivă este plină de acnbițiâ, și 
studiândă în Viena a adusă ou sine oou- 
oepțiunile de domniă europeni, pe oarl 
și le-a însușită în oapitala imperiului 
habsburgioă.

Tinerulă khedivă egiptenă, câtă 
vreme era la putere în Anglia Salisbury, 

n’a cutezată să-și manifestezi tendințele 
sale de independentă; îndată însă ce-a 
venită la putere liberatulă Gladstone, 
gândindu-șl khedivulă, că sub guverna
rea ounoscutului liberală euglesă îi va 
saooede mai ușoră a se emancipa de sub 
tutoratulă euglesă, fără de niol uuă soru- 
pulă demisiona pe toți miuiștri despre 
cari presupunea, oă suntă amioii Augliei, 
înlocuindu-i cu persona, oarl totdeuna 
s’au manifestată oa dușmani declarați ai 
Ang'iei și cari la tâtă ocasiunea se ară
tau, oa anteluptătorii independenței și 
subtragerii Egiptului dela ori ce influențe 
englese.

Acestă pasă outezată ală khedivu- 
lui Abbas a produsă mare turburare în 
șirurile partidei lui Gladstone în Anglia. 
Se scie, că Egiptulă este posițiunea oea 
mai gingașă a comerciuiui englesă, Te- 
mându șl aoestă importantă posițiune co
mercială, guvernulă englesă a trimisă 
numai decâtă ună ultimatum khedi vi.lui 
dela Nilă, prin care îi deaegă ori oe 
dreptă de-a dimite și de-așl numi alțl 
miniștri și îlă ameniuțâ cu perderea tro
nului, deoă nu se va acomoda durințe- 
loră guvernului englesă.

Porunca Angliei a fostă împlinită, și 
prin acesta Gladstone și-a salvată deo- 
oamdată reputațiunea politicei sale egip
tene.

Pe când însă lumea politică credea, 
oă valea Nilului este liniștită și că khe
divulă AbbaB a renunțată la aspirațiile 
sale, âtă că telegrafulu aiuoe soiri des
pre încurcături nouă in Egiptă. Situația 
este forte gravă nu numai puntru că gu
vernulă englesă s’a angageată directă 
în aoâstă afacere, ci și pentru-oă pe 
țermii afrioanl s’au ivită oestiuul mai 
multă seu mai puțină importante, cari 
eventuală potă să provoce ohiar o in
tervenție energică a Angliei,

Etă soirile telegrafioe mai nouă re- 
feritâre la acesta:

Londra, 24Iunuarie. Guvernulă en- 
glesă a primită dela Cromer soiri îngri- 
jitdre asupra situației în Egiptă, și pen 
tru acesta e probabilă, oă va trimite din 
Cipru oști în Egipetă. Așa se vede, oă

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS."

Unu unchiu rău crescutu.
Povestire de Emile Souvestre.

(Urmare.)

Prima ideă a oăpitanului oorăspunse 
cu totulă obiceiuriloră sale de marinară: 
elă voia să se repedă afară, să ia pe ne
poții de urechi și să lă silesoft sâ-șl ceră 
iertare dela sărmana mamă. Din fericire, 
preougetarea îlă reținu dela pasulă acesta. 
Unchiulă Tribert se fâouse marinară în 
etate de cinci spre-cjece ani și prin ur
mare ave puțină școlă, vieța praotică 
însă și mea’/tările sale în deoursulă âra- 
loră de straja pe corabiă, ’i dăduseră cu 
nosciuță de on?®ol. Elă soia, oă deprin
deri rele suntă vet?turl contrare, de oarl 
poți scăpa prin legănare. Elă suprima 
deol prima sa iritare, se ougetâ asupra 
celei mai bune manevr 6 pentru îndrep
tarea nepotului său și pa răsi odaia du- 
mai dună ce luase o deoi.8’UQe ?’’Șl în
tocmise pânzele pentru o .călătoria si
gură.

Dbmna Fouroard se mulco.,nis0 mui 

de totă după insubordinarea fiului ei, și 
aoestă împregiurare îndemna pe Tribert 
să crâcjă, oă asemenea scene nu mai suntă 
ceva nou pentru densa. Iritarea lui Au
gustă însă era mai dăinuitâre. Nemulțu
mită cu sine însuși, elă îșl arăta părerea 
sa de rău, oa tâte oaraoterele rău for
mate, prin o disposițiune rea. După oe 
elă se scoborî din odaia sa, ca să salute 
pe unchiulă său, o făcu acesta în modă 
reoe și într’o înourcătură neplăoută. După 
schimbulă neînoungiurabilă de întrebări 
și răspunsuri, ce are totdâuna locă la 
o pnmă întâlnire, se trânti într’ună 
fotoliu și înoepu a’șl râde unghiile pe 
tăcute.

D-na Fouroard se temea de impre- 
siunea, ce va trebui să faoă o astfelă de 
purtare asupra lui Tribert și-și da si
lința de-a risipi indisposiția fiului ei prin- 
tr’o prevenire prietinâsă, dâr precum se 
întâmplă aoesta totdeuna în asemenea 
cașuri, îndelunga ei răbdare îlă amărî și 
mai multă. O iertere, pe oare nu amă 
obținut’o prin părerb de râu, e aprâpe 
o ofensă: ea măresoe simțulă nedreptu
lui nostru prin o generositate, oare tre
bue să ne umilescă. De aoeea Augustă 

și primi indulgența mamei sale cu ună 
nâcasă îndoită. In locă să răspundă, elă 
luâ în mână ună c^iarCi și începu să frun- 
zărescă prin elă oăsoândă.

Acum se sfirși și răbdarea d-nei 
Fouroard. Ea deolarâ fiiului ei în tonă 
sourtă, oă salonulă ei nu e oabinetă de 
leotură.

— „Credeamă, că 4iaru10 ar fi aci 
pentru de a fi folosită", răspunse junele 
în tonă scurtă și arogantă.

— „Insă și noi ne aflămă aci,“ răs
punse mama, „și preoum oredă, socie
tatea nâstră e totă atâtă de vrednioă, 
oa și a «fiarului-14

Augustă făcu ună complimentă în 
bp.tjooură. „Nu sciamă, oă oineva trebue 
să fiă singură, pentru oa să-și pâtă alege 
sooietatea după plaoă“, (fi80 ®lă.

— „Te obrăsnicescl față de unohiulă 
D-tale, Domnulă meu!" strigă dâmna 
Fouroard, răpită, fără voia ei, de măniă.

Junele tresflri și se părea udO mo- 
mentă desconoentrată. Ourendă însă se 
înoercâ a se reculege și 4>se:

— «Fără îndoelă, oă unchiulă nu 
pretinde, oa noi să trăimă aoi oa solavl 
ai etichetei, oa și la o ourte. Iu oalitatea 

sa de marinară îșl va prețui cu multă 
mai pre susă neatârnarea lui, d^câtă 
oa elă să restrîngă pe alții în obioeiu- 
rile loră."

— „Pe oredința mea, tu mai înțe- 
lesă, mititelule!" esolamâ Tribert, oare 
pănă acuma ascultase oerta ou ună zîm- 
betă nepăsătoră.

— „Fiă-oare să trăiâsoă după pofta 
inimei, er cei nemulță i iți să pleoe la 
mama vântului! — acesta e prinoipiulă 
meu în relațiunile sociale. Cetesoe, jooă, 
cântă, vorbesce, seu taol, aoesta e ou 
totulă singură numai trâba ta și acâsta 
pe mine nu mă intereseză mai multă 
deoâtă o faoe marele Turcă Fă oe’țl 
plaoe, deoă numai îmi vei lăsa și mie 
aoeeașl libertate".

— „O, în privința acesta n’ai să te 
temi de nimioă din partea mea“, răs
punse Augustă îudreptândă o privire 
triumfătore asupra mamei sale. „Eu nu 
mă țină de aoeia, oarl voiesoă să silescă 
lumea întregă să mergă în pasulă loră, 
eu lasă pe fiă-care „să mânce cu lingura 
sa propriă", precum e vorba..."

— „Apoi der la mesă!" îlă între
rupse oăpitanulă. „Călătoria în trăsura

penc.ru
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khedivulă nu primesce bucuroșii împă
carea din urmă, ci o privesoe mai multă 
oa o situațiune octroată pănă la unii 
timpii 6re-care. Guvernulă englesă însă 
68te hotărîtă de-a oontinua neschimbată 
în tâte punctele politioa egiptenă a lui 
Salisbury și de-așl reserva drepr-ulă de a 
dispune asupra sohimbărei raporturiloră 
egiptene. In Londra se crede, că atitu
dinea khedivului pote provoca perioole 
seriâse ale oăroră urmări numai lui potă 
să i strice.

Londra, 24 Ianuarie. Agenției Reu
ter i-se vestesce din Cairo: Cu tâte că 
între khedivă și între consululă englesă 
s’a mijlooită o înțelegere, totuși situaț'a 
de acjl 0 privită ou temere și îngrijire. 
Atitudinea khedivului, care spriginesoe 
demonstrațiile antienglese ale popora- 
țiunei, nu pote deoâtă să măresoă agi 
tația și îngrijirile europeniloră. Func
ționarii englesl află situația lorii, ca 
fiindă sdruncinată și de reforme nici nu 
se mai pote vorbi. Mai mulțl ofițeri 
englesl voră oere sporirea trupeloră en 
glese.

Lucrurile potă să ia ou timpulă o 
față forte seriâsă. Poth să se reîntârcă 
soenele din vâra auului 1885, când tru
pele eug'ese au bombardată Alexandria 
și-au sugrumată rescola lui Arabi pașa, 
care declarase răsboiu ori cărui tutorată 
europenă.

(IRONICA POLITICA.
— 14 (26) Ianuarie.

Conferința interparlamentară pentru 
arbitragiu (secțiunea română) s’a în
trunită alalta-erl seră în adunare gene
rală, în sala Senatului română, sub pre- 
sidenția d-lui V. A. Ureche. Au fostă 
presențf ună mare numără de senatori 
și deputațl români. După propunerea pre
ședintelui, secțiunea numesoe o oomi- 
siune oompusă din d-nii Oiuflea, Epurânu 
și Poenaru-Bordea, oare să formeze ună 
memoriu asupra situației [Romănilotă din 
monarchia austro ungară oerându-se îm 
păoarea elementelor^ eteroetnioe din 
Ungaria, în interesulă păoii, împăcare 
în sensulă îndreptățirei egale a naționa- 
litățiloră. D-lă Ureohiă atrage atențiunea 
adunârii asupra oonfl’ctului greco română 
și propune oa o comisie din adunare să 
studieze afaoerea și să probeze, oă aoâstă 
afacere nu este de rompetința unui ar
bitragiu. Conolusiunea oomisiunei se va 
trimite la tâte birourile interparlamen
tare, oa să nu cretjă, oă âmenii de stată 
români, pe de o parte se deolară pentru 
arbitragiu și pe de alta îlă refusă Gre
ciei. Când luorările comisiunei voră fi 
gata, adunarea se va întruni din nou.

*
O telegramă din Berlină aduce soirea, 

că principele moștenitorii rusă a sosită 

la 24 o. în Berlină. La gară ȚarevicI 
a fostă întâmpinată de împăratulă Wil
helm, de prinții Henrio și Leopold Fri- 
derio, de principele ereditară de Olden
burg, care purta uniformă rusescă, de 
prințulă de Edinburg și de personalulă 
ambasadeloră străine. Când trenulă se 
opri, mu8ica intona imnulă rusescă. Im- 
păratulă Wilhelm îmbrățișâ și scrută de 
mai multe ori pe ȚarevicI, oare purta 
uniforma regimentului de oavaleriă de 
Westfalia. Dela gară, unde era de față 
și Șavalov ambasadorulă rusă din Ber
lină, Țareviol a fostă condusă la pala- 
tulă ambasadei rus^scl, 6r de-aoolo la 
la palatulă imperială.

*
„Egyetertes44 primesce din Belgradă 

următorea scire privitâre [la împăcarea 
lui Milanu cu Natalia: împăcarea între 
contele de Takova și Natalia s’a întâm
plată la mijlooirea Țarului. Anume, Mi- 
lenă a rugată pe nașulă său, Țarulă, să 
ia rolulă de mijlooitoră între elă și Na
talia. Țarulă, în urma acesta, a dată nu 
mai decâtă ordină ambasadorului rusă 
din Parisă, Mohrenheim, să pășesoă nu
mai decâtă, oa împăciuitoră, lespective 
să stăruia8că pe lângă Natalia a se îm
păca.

SC1KELE #ILEL
— 14 (26) Ianuarie.

Colorii ce plătescă dare le atragemă 
înoă-odată atențiunea asupra împrejurărei, 
că de cumva pe oasele ori moșiile loră 
nemișoâtâre au datorii, după cari plă- 
tescă interese potă pretinde o reduoere 
a dărei, ddcă pănă la 31 Ianuarie n. c. 
voru înainta fasionările recerute respeoti- 
veloră primării oomuuale, eventuală per- 
ceptoraceloră de dare orășenescl. Blan- 
chetele necesare pentru aoeste fasionărl 
a datoriiloră se oapătă gratisă dela pri
măria fiă-oărei oomune. După espirarea 
terminului de 31 Ianuarie, se mai pOte 
faoe acesta lucru și pănă la 15 Februarie 
st. n., dâr numai pe lâugă o petițiă se
parată și numai arătâudu-se motivele în
temeiate ale întârcjierei.

— x—
Cununi eterne pentru iubiții răposați. 

La tondulă peutru aduoerea aminte de 
iubiții răposați înființată în folosulă soo- 
lariloră români săraci, a trimisă d lă 
Ciortea din Clușiu dreptă o oununfi e 
ternă peutru mormentulă răposatului Pe
tru Marină, rigorosantă, oare a răposată 
în 29 Octomvre 1892 în Căpușulă de 
Câmpiă, 5 fi. 70 or., colectați spre a- 
oestă soopa frumosă. S’a adăogată și a 
oâstă sumă la fondă, și ou mulțămită o 
chitămă publice. — Brașovă, 13 (29) 
Ian. 1893. Gomitetulă, parochialu rom. gr. 
or. din cetatea Brașovului.

—x—
România și Italia. D. președinte ala 

camerei deputațiioră româul a primită 
din partea societății internaționale de 
pace „ Uniunea Bombardă*  din Milan Ur 
mătorea sorisore: Milană, 17 Ianuarie 

1893. D-lui președinte ală camerei de- 
putațiloră, Buouresol. Comitetulă sooie- 
tății internaționale pentru pace „Uniunea 
Lombardă", e informată, că în ședința 
dela 5 Deoemvre 1892, parlamentulă ro
mână, în urma propunerii deputatului 
Oiuflea, a votată în unanimitate și a ad 
misă urgența asupra unei moțiuni pen
tru a fi transformată în proiectă de lege, 
prin oare oamera învită guvernulă a lua 
măsuri: Ca arbitragiulă să fiă primită, 
oa ună mijlocă de a resolva după jus
tiția conflioteie eventuale ou oelelalte 
state ; A faoe să se aprobe de cătră o 
oonferință internațională prinoipiulă drep
tului gințiloră de inviolabilitate a pro
prietății private pe mare în timpă de 
răsboiu. țlisulă oomitetă a deoisă să 
transmită telioitările sale parlamentului 
română pentru esemplulă fârte nobilă, 
ce dă, esprimândă în același timpă do 
rința, oa elă să fiă în ourendă urmată 
și de alte adunări legislative. Primiți, 
vă rogă, d-le președinte, pentru d-v. și 
pentru cameră, ală oărei șefă sunteți, 
espreaiuuea oousiderațiunei nostre celei 
mai distinse. Pentru comitetă: Er. Mo- 
neta, președinte, profesore, senatoră, E. 
Porro, Lombroso, Oreste Gallo, I. An 
giolini, Angelo Mazzoleni, P. Tandreso, 
I. Patrizi, Polioarpo Petrovichi, Dr. Fi- 
lippetti (urmâză și alte semnaturi). Dr. 
G. Căldări, seoretară.

— x —
Secțiunea Ligei, Predeală, va arangia 

pentru Sâmbătă săra ună baiu cu tom
bolă în una din spațiâsele sale ale Ho
telului Domeniului Regală din acea lo 
oalitate. Ținendă seină de soopulă pen
tru care se dă aeestă bală, nu ne în- 
doimă, oă Românii doritori de înain
tarea soopuriloră culturale ale L’gei voră 
grăbi și eu antă ocasiune, a șl da cou- 
oursulă loră, pentru oa astfelă să se pâtă 
mări fondulă Secțiune!.

—x —
Distincțiune. Din Belgradă se tele- 

grafiâză: Regența a conferită prințului 
Ferdinandă ală Româuiei, marele Cor- 
donă ală ordinului „Vulturului albău.

—x—
f G. Barbu. A murită în Iași vesti- 

tulă lăutară George Barbu, în etat-> de 
103 ani. Deoedatuiă a fostă fiiulă lui 
Barbu lăutarulă, pe oare l’a cântată ne; 
muritorulă Alexaudri și care a uimită pe 
marele artistă Fr. Liszt, prin geniulă său 
musicală.

— x—-

Primulă gimnasiu de fete din Ger
mania. Din Weimar se anunță: Aici se 
va deschide la sărbătorile Pasoiloră din 
1893 ună gimnasiu privată pentru fete — 
oelă dintâiu în Germania. Soopulă aces
tui gimnasiu este oultivarea tinereloră 
fete pentru esamenulă gimnasială de 
maturitate și pentru oeroetarea univer- 
si tățiloră,

—x—
Esposițiă. In vederea desohiderei es- 

posiției universale la Pera, M. Sa Snltanulă 
turoesoă a trimisă la Chicago 2 delegați, 
oa să studieze aranjarea esposiției de a- 
colo. Aceea, oare se va deschide la Pera 
(Constantinopolă) va costa 50 de inili- 
âne de fr. și se voră lansa acțiuni de 
câte 100 fr.

Escursiune de plăcere și pelerinagiu 
la Roma. Suntemă rugați a p iblioa urină- 
tărele: In 16 Februarie o societate a- 
lâsă va întreprinde o călătoria la Roma 
din inoidentulă jubileului Papei. Termi- 
nulă peutru insinuări la aoestă călătoria 
este 30 Ianuarie. Insinuări se potă faoe 
la biroulă din Brașovă ală oăiloră fe
rate de stată ungare. (Strada Vamei 
Nr. 11.)

—x ——
Ună feldmareșală sinucigașă. Din 

Trientă se scrie: Feldinareșalulă baronă 
de^Huge), fostă comandantft ală divisiei 
24 de infanteriă din Przemysl s’a sinu- 
oisă aci, unde se oprise într’o călătoria, 
oare o făoea. Se crede, că motivulă si
nuciderii generalului, oare ajunse la versta 
de 61 de ani, a fostă o bolă nervâsă in
suportabilă.

—x—
Mortalitatea în Brașovă. Din 15 pănă 

în 21 Ianuarie au murită aici 10 per- 
soue și adeoă: 2 de difteritis, 1 de tu- 
berculosă, 1 prin sinucidere și 6 de alte 
bole. Prin urmare se vine la 1000 lo
cuitori pe ană: 15.9.

La procesului Panama.
Cu privire la procesulă Panama se 

mai anunță din Paris următârele:
Mai multe cj>artv confirmă soirea, oă 

sistarea procedurei în contra lui Rou- 
vier, Thevenet și Jules Roche va fi a- 
probată. „Figaro14 Z* ce> că față de- 
Blondin se va sista prooedura.

Formalitățile privitâre la estradarea 
lui Cornelius Herz s’au terminată ; tâte 
actele privitâre la acâsta au fostă tri
mise ambasadorului franoeaă din Londra.

Judele de instrucțiune Franqueville 
a înoheiată cercetarea în contra mem- 
briloră parlamentului acusațl și actele 
le-a înaintată procuraturei de stată, De- 
cisiunea definitivă 8e va faoe pănă Vi
neri.

Ună articula ală (jirrului „Figaro14 
semnată „vidi*  declară, oă în ce modă 
a ajunsă lista de mituire a baronului 
Reinach în mânile lui Cornelius Herz. 
Herz în anulă 1886, pe basa influenței, 
ce o avea atunci asupra partidei radi- 
oale, promise, îu urma provisiunei ga
rantate de Lesseps și Reinach, oă oabi- 
netulă va aduce uuă proiectă de lege 
pentru emisiunea losuriloru panama. Pro- 
ieotulă acesta fu însă atunci zădărnicită. 
In anulă 1888 oamera, în urma mituirei 
lui Reinach, primi legea de emisiune. 
Herz amenința, că va faoe desooperirl, 
din oare causă br. Reinach dede averea 
sa, precum si 2 miliâue primite dela so
cietatea Panama. Herz ceru totă. Rei- 
uaoh îi trimise lui Herz lista mituițiloră, 
pentru oa să arate oum a întrebuințată 
suma de 1,300,000 fr. Herz folosi aoestă 
listă pentru nouă storcerl de bani, oarl 
în fine ’lă duseră pe Reinaoh la morte.

Judele de instruoțiune Franqueville 
înoepu în ședința din 29 Ianuarie să e-

poștei mi-a făoută fâme și suntă flă
mândă oa uuă chită44.

Cu acestea luâ pe nepotulă său de 
brață și se duse cu elă în odaia de 
mânoare,

D-na Fourcard le urmă, pe oâtă de 
surprinsă pe atâtă de mâhnită. Tonulă 
și principiile fratelui ei erau nouă și 
erau în contrazicere ou tâte aminti
rile ei.

Mai multă încă avea să se mire, 
când îlă văZu la mâsă. Elă îșl luâ bu
cățelele cele mai bune, fără să se îngri- 
jâsoă de vecinii sâi, întrerupea conver- 
sarea, ori nu da nici ună răspunsă, de
dea felă de felă de ordine servitârei, nu 
era mulțămită cu taoâmurile de pe mesă, 
cu ună cuvântă, elă se lăsa în voia tu- 
turoră caprițiiloră și inspirațiiloră sale. 
După oe b’bu reîntorsă în salonă, elă îșl 
alese scaunulă celă mai bună, îșl întinse 
piciârele sale murdare pe ună soăuneol 
cu catifea și’șl aprinse luleua.

D-na Fonroard, care nu putea su
porta mirosulă de tutună, se văZu silită 
a se retrage.

Augustă la începută îșl făcea hază 
de nepăsarea unohiului Tribert și rîdea 

de împrovisările lui ciudate, ourândă însă 
după aoeea naivitatea aoestui egoismă, 
care ună momenta avusese ună efectă 
oomioă, îi oaueâ neplăoere, oare se 
schimba în disgustă, Elă se înceroâ deci 
a face pe bătrâuuiă marinară să înțe- 
legă, oă purtarea lui avea looă în oajuta 
unei corăbii, nu însă într’o locuință mai 
bine și mai fină arangiată. Elă spera, 
că căpitanulă, oare lăsase să i se stângă 
lulâua, răZimată de spatele soaunului și 
părea oă’lă ascultă cu atențiune, l’ar fi 
Ințelesă, când ună horcăită măsurată și 
sonoră îi proba fără de veste resultatulă 
finală ală elocinței sale.

Junele se ridică și, nu puțină desa- 
măgită, se reîntorse îu odaia sa.

Pe când se deșteptă a doua 4*  de 
dimineță, auZ'i sgomotulă unei oerte în
furiate. Elă se grăbi câtă putu mai iute 
în josă și află pe căpitană în sfadă cu 
bătrâna Rosa, care uitase să ourețe în
călțămintea lui Tribert.

Căpitanulă revoltată recita întregă 
repertoriulă bogată de injurii ală limba- 
giului marinară și înspăimântată servi- 
tore îșl bătea mâniie peste capă și se 
tânguia grozavă.

D-na Fourcard, care oa și fiulă ei 
fusese atrasă într’acolo prin sgomotulă 
certei, se încercă să interviă și să îm- 
blân^ăscă pe Tribert; der înzadară, căci 
acesta continua cu voce tunătâre litania 
sa nautică și o însoția cu gesturi, cari 
înfrioară la începută pe Augustă, âr apoi 
îlă revoltară. Elă luâ ou binișorulă de 
brață pe bătrâna Rosa, care cu înoăpă- 
ținare insista pe lângă declarațiile ei, o 
sili să se duoă în cuina ei și întră apoi 
în salonă.

Aoolo elă află pe mamă-sa, silindu- 
se să desvinovățesoă pe servitâre, pu- 
nândă în evidență zelulă, probitatea și 
lungimea serviciiloră, oe ea le-a oferită 
pănă acum familiei.

— „Ei bine și apoi?44 strigă Tribert. 
„Nu cumva ml-a făoută ea mie aceste ser
vicii? Ce-mi pasă mie de bunele calități, 
pe oarl le are ea! Celă mai bună piu 
titoră se dărîmă, dâoă prea îmbătrânesoe. 
Cineva ține servitori pentru a fi slujită, 
er nu pentru de a le fi recunoscători !u

— „Der d-ta, unohiule, totuși nu 
vei pute pretinde, ca o fată de trebă, 
oare a cunoscută pe mama încă oa oo- 
pilă și m’a crescută pe mine, să fiă arun

cată pe stradă!" — observă junele cam 
înfierbântată.

— „Deoă nu voițl să o arunoațl pe 
stradă, apoi trimite-țl-o în spitală44, răs
punse Tribert cu asprime.

Mama și fiulă protestară oontra unei 
astfelă de prooederl.

„Deoă nu, apoi din parte’ml la 
dracul14 oontinua oăpitanulh turbată. 
„Numai nu o țineți aiol, unde se oere 
capă și mâul. Eu vădi, că sora mea 
încă totă mai sufere de mânia de a se 
încăroa ou datorințe, aoolo, unde ar tre
bui să aibă numai drepturi. Der acesta 
are să se sohimbe, seu o miiă de dr^oi!“

Augustă și d-na Fouroard uitară 
unulă la altulă. Iritarea celqț dintâiu pe 
nesimțite se schimba în amjărăoiune. Elă 
observă ou vocea pe jundstate, că ori
cum, fiăoine are drept:QiQ de a’șl intoomi 
casa sa după plăoere. Unchiulă Tribert 
se părea însă, că primesce aeestă prin
cipiu, ca ună oo'QSjmțgmentă, elă îlă a- 
plaudl, repetă, Oă 6]q va sci să facă să 
fiă servită ou’jj gp cuvine și la urmă 
oeru dejunul.^,

(Va urma.)
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samineze actele privitore la Herz și 
Artou.

Advooatnlfi Barboux, ’șl continua 
pledoaria se. Deusulă afirma, că oheltue- 
lile pentru scopulă de publioațiunl în 
4iare nu formâză casă de înșelăciune.

Miuistrulă președinte Ribot declara, 
că republica va e.yi învingătore din scanda- 
lulu Panama. Guvernulă nu se gâudesce 
la aceea, ca să disâlve camera înainte de 
timpii.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Feiurdii, Ian. 1893.*)

*) .Intârdiată din causa lipsei de spațiu.
— Red.

Onorată Redaoțiune! După ce în 
nrulO 281 din an. tr. ală prețuitei „Ga- 
55eteu, prea ou. d-nă Ioanil Laszlo, pro- 
topopula Clușiului, aduce în disoueiune 
publioă și neînsemnata mea personă, răs- 
pun^ândQ la corespondența subscrisă de 
„Alfa“. și publioată în nrula 262 ala sus 
lăudatei nostre „Gazete“, deși afacerile 
jiumărose, oficiâse și private, cu cari 
sunt copleșita, nu-mi prea lasă timpa 
de a coresponda prin 4‘arel® nbstre, 
aoum în interesulă adevărului mă simtă 
obligata a da următârele deslușiri, pe 
cari Vă rogO, Onorată Redaoțiune, să 
aveți bunătate a le publica:

Tractula protopopesoă gr. cat. ala 
Clușiului îșl are fondurile sale, înteme
iate de magnif. d na G. Popă, fosta pro
topopi în Clușiu, cu conoursula antece
sorului meu notari tract. B. Podbbă, a 
răposatului meu părinte D. Cosma, a ră
posatului parochi din Feneșiu, N. Popă 
și aii tuturora preoțiloră tractuall de pe 
aoele timpuri. Fondurile sunti : Fondulă 
cultului tractuală, ou menire de a ajuta 
biserioile, șcblele și preoții miserl; Fon- 
dulu de înmormântare aii preoțiloră trac
tuall, cu menire de a se ajuta familiile 
orfane cu ocasiunea înmormentărei preo
țiloră ; Fondulă docevțiloră, cu menire 
de a se ajuta învățătorii miserl și or
fanii lori.

Fondulă cultului și fonduli de în
mormântare ’șl au statutele lora apro
bate de Ven. constÎBtoriu metrop. din 
Biașiu. învățătorii îșl au statutele loră 
aprobate de ministeriu.

Când s’au făoută statutele fondului 
cultului, n’am avută ondre de a fi preotă 
în tractuiă Clușiului, prin urmare ou sta
tutele acestui fondă nu m’am ooupată. 
și de aci a venito, oă în 6inodulă din 12 
Noemvre 1891, la indemnală P. On. D. 
Protopopii, om propusă s£ i se voteze 20 
fl. pe sema cancelariei, după ce totă la stă
ruința D. sale s’au redusă la jumătate aju 
.torele dela șcdlele din Măclcașulu ung., 
Suciăgu și Tiurea. Convingendu-mă însă 
după siuodă, că suma de 20 fi. s’a vo
tată oontra statutelor^, apoi din gura 
contratelui preotă din Suoiagă, aflândă, 
oă șcăla română de acolo fără de aju- 
torulă intregă va fi periclitată, în sino- 
dulă din Martie 1892 am părtinită ou 
totă puterea ouventului decisiunea P. 
Ven. Consist. Metrop., oare a oassată 
conclusulă nostru referitoră la cei 20 fi., 
Ar pentru șc.ole l’a făoută răspundătoră 
pe P. On. D nă Protopopă. N’am răs- 
bită însă, am rămasă în minoritate.

Atunci, la 4—6 (fl® după sinodă, 
am apelată la P. Ven. Consist. Metrop 
și P. On. D-sale i-am srcisă și l’am ru
gată, să ne ținemu de statute, la care casă 
.sd privâscă recur sulă meu de retrasă.

P. On. D-sa niol aoum nu m’a as- 
.cuitată, ci a vrută formală să mă de
pună din notariatulă traotului, punendă 
la ordinea dilei alegerea de notară trac- 
tuală și provocândă preoții în trei rendurl 
să și alegă notară1, frații preoți, după cum 
și eu am aurită terorisațî fiindă, nu s’au 
învoită la acesta. Că eu, seu P. On. D-sa 
a avută dreptate, arată resultatulă. Școla 
din Suoiagă e nimicită. O șcdlă ridioată 
cu mari jertfe din partea poporului, și 
susținută ca în dinți din partea traotului 
,.e spre apunere. „Ellenz£k“ din 30 Dec. 
n. 1892, atrage atențiunea inspectorului 

școlastică r., însinuâudu-o oa „șcdlă de 
josău unde „ună feoioră din Gilău, oare 
și elă abia soie oeti, întunecă crânoenă 
băieții sărmaniloră delăsațl locuitori va- 
laohl, după ce învățătorulă cualifioată, 
sistându i-se salarulă din fondulă tractu- 
lui, a luată lumea’n capă.u De aceste 
m’am temută, când în sinodulă din 
Martie a. o. am susținută atâtă de multă 
causa aoestpi școle. Răspuncjetatea zace 
acum singură pe umerii Prea On. D-nă 
P; otopopfi.

Părerea mea și acuma e, și va fi: 
Să observămă statutele votate și făcute 
de oei ce au înființată fondurile, și să 
ne nisu'mă a îmulți pe tote căile oneste 
posibile aceste fonduri ou meuire atâtă 
de sublimă, ibr pentru cancelaria proto- 
popâscă să inființămă ună fondă cu me
nire specială, la oare va contribui fiă- 
oare preotă după puterile sale.

Debreoe, după sforțări nenumărate, 
n’am putută răsbi ca învățătorii să-și 
lipescă fondulă de fondulă traotului, să 
li lă lăsămă să și lă administreze ei fără 
tutela ndstră, căci ei și l’au înființată și 
deoă ei nu voiesoă a ni-lă da, ou pute
rea nu lă putemu lua dela ei, niol nu 
avemă dreptO a ne impune de adminis
tratorii averei loră, oontra voinței loră.

Din parte-mi asigureză pe d -lă pro
topopă, de bunăvoința mea și de ajuto- 
rulă meu modestă, când va avă lipsă; 
dâr statutele votate și primite și de re- 
pausatulă meu părinte, oare multă a asu
dată pentru fondulă aoela, le voiu apăra 
totdâuna îndemnată fiindă la acesta și 
de pietatea acelora, cari acuma nu mai 
suntă în viâță. Când nu voiu pute răsbi, 
voiu abcjioe de notariatulă traotului fără 
de a aștepta să fiu depusă din partea 
superioriloră mei.

Augustinu Cosma, 
parochulă Feiurdului.

Viriliștâi româno din co
mitate.

Amă primită și lista viriliștiloră ro
mâni din comitatulă Carașă Severină. In 
acestă oomitată se află 300 de viriliștl 
ordinai! și vre-o 48 suplențl.

Dintre Români, looulă primă între 
viriliștl îlă ocupă d-lă Zeno Mocsonyi, 
proprietară în Bnlciu (ală 2-lea între vi- 
riltștii din oomitată) cu 4628 fi. 84 cr. 
dare. Urmeză apoi sucoesivă: P. S. Sa 
Dr. Victoră Mihaly, episcopă în Lugoșă, 
ou 3562 fl. dare (ală 3-lea între viriliștil 
din oomitată); Alexandru Mocsonyi, pro
prietară în Capolnașă, cu 1597 fi. 81 cr. 
(ală 8-lea între viriliștl); Pavelă Todo 
rescu, proprietară în Olosigă (Ollosâg) 
ou 1069 fl. 10 cr.; M>haiu Beșianu, no
tară publioă în Lugoșă ou 992 fl. 3 cr.; 
Florea Dinu, proprietară în Olosigă ou 
979 fl. 93 or.; Dr. Ștefană Maioră, ad- 
vooată în Lugoșă cu 882 fl. 58 or.; 
Const. Radulescu, advocată în Lugoșă, 
cu 822 fl. 62 cr.; Coriolană Brediceanu, 
advocată în Lugoșă cu 581 fl. 78 cr.

Apoi ou mai puțină de 500 fl.: 
Mihaiu Baiașă, proprietară în Orșova; 
Teodoră Vasa, proprietară în Orșova; 
Ioană Budințianu, advocată în Booșa; 
Nio. Prosteanu, subprocuroră în Lugoșă ; 
Dr. Aurelă Maniu, notară publică în 
Oravița ; Vasiliu Fogarasi, proto-pretoră 
în Saculă ; Titu Hațigu, advocată în Lu
goșă ; Toma Galctariu, proprietară în 
Țela; P. S. Sa Nioolae Popea, Epis.opă 
în Caransebeșă (ou 357 fl. 13 cr. dare— 
ală 80 lea între viriliștii din oomitată); 
Timoteu Achimescu, proprietară în Oa 
cova; Simionă Stoianoviciu și Ștefană 
Stoianoviciu, proprietară în Crevesteme; 
Toma Stancu, comerciantă în Cacova; 
Dr. Georgiu Popoviciu, protopopă în 
Lugoșă,

Urmâză cei ou dare mai mioă de 
300 fl., anume: Nio. Borlovanu, preotă 
în Jidovar; Cristiană Patesiami, măcelară 
în Reșița; Ștefană Bercianu brutară în 
Lugoșă ; Ioană Mereu, proprietară în Lu
goșă ; Ios. Tămașelu, preotă în Vraniu; 
Const. Popoviciu, învățătură în Jidovar ;• 
Iuliu Petricu, advocată în Booșa; Nic. 

Serdanu. propriet. în Făgetă; Floriană 
Biro, preotă în HerendeștI; lonă Ca- 
dariu. proprietară, Mateiu lgnea, preotă, 
Lazară Barbu cârnățară, Georgiu Marti- 
nescu, advooată, — torI din Lugoșă; A. 
Rusu, comerciantă în Nadragă ; Ladislau 
Popă, jude în Lugoșă; Nio. Munteanu, 
propriet. în Lugoșă; Const. Surulescu, 
ecouomă în Remetea lungă; George Vel- 
ceanu, areudatoră de regale în Lugoșă.

Cu dare mai mică de 200 fl. suntă 
următorii; Fabiu Rezei, advooată în Lu
goșă; Vas. Popoviciu, preotă în Valea- 
Paia; Eliă Trailă, advocată în Oravița; 
Partenie Pesteanu, preotă în Lugoșă; 
Lazară Lungu, proprietară în Jidovară; 
Dr. Iaoobă Maioră, medică în Lugoșă ; 
Ioană Popoviciu, otelieră în Mehadia; 
Ienarie Chiticeanu, comerciantă în Me
hadia; Georgiu Spetariu, întreprinc^toră 
în Jupaueoă ; Pavelă Lazară, comerciantă 
în Meruma; Stef. Moldovanu, prepositfl 
în Lugoșă ; losifă Bontila, propriet. în 
Duleo; Dem. Rusu, protopopă în Tic- 
vaniu-mare; Sim Vițtanu, comero. în 
Slatina; Vasiliu Jorga, timară în Lugoșă; 
I. Pușcanu, preotă in Criuiova ; G. Al- 
bulescu, economii în Cliciova; Nic. Grecu, 
propriet. in Lugoșă; Ioană Madincea, 
canonică în Lugoșă ; Al. Valuțianu, ote- 
lieră in Șasea ; Pavelă Rusu, preotă în 
Vraniu; Nic. Bircescu, preotă în Lugoșă; 
Tanasie Murartu, propriet. în Lugoșă; 
Nio. Popescu, preotă în Rafria; Adamă 
Groza, preotă în Costeiulă-mare; Vas. 
Leza, econom ă în Tiovaniulă-mare; G. 
Ciuciu, ecouomă în Mircovaoiu; Iaoobă 
Porneu, propriet. in Iersigă ; G. Stanca, 
ecouomă în Tiovaniu-mare; Vasiliu Gro
zavă, propriet. în Orșova ; Nic. Bruia, 
ecou, în Ticvaniu-mare ; Tanasie Dogariu, 
propriet. în Lugoșă ; Vasilie lorga, pre- 
otă în Slatina (ou 150 fl. 30 cr. dare).

Membri suplențl; Dr. P. Avramescu, 
protonotară tit. în Lugcșă: L. Simo- 
nescu, propriet. și preș, la sedria orf. în 
Lugoșă ; G. Crăciună, prour. în Lugoșă ; 
Sofr. Pascu, preotă în Tiovauiu mare|; 
Isaia Popoviciu, preotă în Silha; P. Ur 
sulescu, eoon. în Jupană ; G. Stanu, corn, 
în Gurnia; Martină Piucu, preotă în 
Cacova ; P. Călciunariu, advooată în Or 
șova ; Const. Bwiu, propr. în Lugoșă ; 
Nio. Posta, propriet. în Caransebeșă; I. 
Miclea, comero. în Vraniu ; G. S'oiano- 
vid, comero. în Moldova-nouă; Vas. Vodă, 
preotă în Boldară ; Rom. Popoviciu, preotă 
Tiovaniu-mică ; Teod. Crăciună, propriet. 
în Lugoșă (cu 134 fi. 54 cr. dare).

Cu totulă se află în acestă oomitată 
74 viriliștl români ordinari și 16 suplențl.

Rugămă a ni se trimite și listele 
viriliștiloră români din comitatele nepu- 
blioate până aoum, pentru oa la urmâ 
să putemă face ună resumată oâtă mai 
completă ală tuturoră viriliștiloră ro 
mâni din Transilvania și Ungaria.

ULTIME SOIRI.
Belgrade, 25 Ianuarie. Sinodulfl 

a datu ac|i binecuvântarea asupra 
împăcărei între părinții regelui și 
a declarată, din nou, că căsătoria 
dintre Milanu și Natalia este va
lidă. Asupra regenței și a guver
nului a făcută o penibilă impresiă 
împrejurarea, că Milanu n’a aflatu 
de necesară a le cere sfatulu cu 
privire la împăcare, precum nici 
nu i-a încunosciiDțatu despre ac- 
tulă împăcărei. — Ofițerii armatei 
au alesu o ccmisiune, care va ave 
menirea a preda regelui Alexandru 
unu cadou din incidentulu jubi
leului proclamărei sale de rege.

*
Belgradu, 25 Ianuarie. Regele 

Alexandru va cerceta cjdele aces
tea pe părinții sei și-i va învita 
s£ vină în Belgrade.

Valence, 25 Ianuarie. In Vi
terbo și împrejurime au fostu ares
tate 15 persăne, între cari prim ari 
orășenesc! și notai! comunali, cari 

au fostu părtași în devastările 
unoru tâlhari jefuitori.

Viena, 25 Ianuarie. Firma Sin
ger a arsu astă seră totalu. Pa
guba e de 80,000 fl.

DIVERSE.
Unii prorocii. Puțini șoiu, de sigură, 

că și acestă vecă ală necredinței, în 
oare trăimă, mai suntă țări europene 
cari au proroci. Celă puțină fiarele ru
sești ne dau veste despre unulă; Este 
ună ore-care părinte Ioană, din Cron- 
stadt. Cele mai neînsemnate vorbe ale 
aoestui preotă suntă oonsiderate ca nișce 
oro cole. De aceea a și fostă mare emo- 
țiunea când s’a răspândită svonulă, că 
sfântulă bărbată a prorocită pentru 1893 
ună mare răsboiă, în foare Rusia ar fi 
să perejă Polonia, Basarabia, guvernă
mântului Dniprelui și provinciile baltice. 
Părintele Ioauă a crecjutQ de cuviință 
să scrie cjmrului „Novoie Vremiau pen
tru a desminți aceste svonurl, și liniștea 
a reintrată în spirite.

Ună manuscrisu prețiosti. Guver- 
nulă danesă va trimite la esposiț’a din 
Chicago ună manusorisă fârte prețiosă. 
E vorba de o oarte dela 1470, scrisă pe 
piele de oâne. In ea se află o mulțime 
de tradițiunl populare danese și norman- 
dese. Intre altele, se află și des - 
erierea descoperirei Labradorului de că- 
tră Viking Leif, la 986. Adeoă — în 
urma acestui manusorisă, nemuritorulă 
Columb a desooperită America a treia 
<ji după scripturi, vrea să 4>0& după 506 
ani. Guvernulă americană ține fârte mult 
ca manuscriptulă acesta să fiă depusă 
la Chicago. Din oausa acesta au avută 
looă schimbări îndelungate de note între 
Waschington și Copenhaga. Pentru tran
sportarea aoestui manusorisă prețiosă va 
veni în capitala Danemarcei o corabiă 
de răsboiu americană. Și în totă tim- 
pulă transportului manuscrisulă va 6 su
pravegheată de ună profesoră univesi- 
tară danesă, oare va fi plătită de gu- 
vrrnulă americană. La Chioago manus- 
orisulă va fi depusă într’ună mare ohioscă 
de cristală, oare costă 100,000 de fr. 
Ch'osculă va fi păzită de o oompaniă 
de soldați. Se asigură, oă guvernulă ame
ricană a oferită celui danesă, pentru ma
nuscrisulă aoesta, 12 milione de fr., der 
Danemarca nu a voită să-lă venejă.

Nou abonamente
la

C» I Ianuarie st. v.
se deschide nou ab onamentu, 
lit care invitaanik pe toți amicii șl 
sprijinitorii foiel nostre,

abonarnientuSuh

Pentru Austro-Ungaria!
pe i3.n.vi. anu. 12 fl.
pe șese lixxii -fi
pe iței lvxzxi Q £1^.

Pentru România și străinătate:
Ips EiXXVL - £ , x , *â:O  ffaXlCl
pe șese lurLi . . . ; s 20 „
pe trei luni s £ . ; .

Abonamente la numerele cu data
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:

pe unii anu............................................2 fl.
pe șese luni....................................... I fl.

Pentru România și străinătate:
pe unu anu . . ...... 8 franci 
pe șese lunf ....... 4 „

Abonarea se pote face mai ușorn 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei* 1.

PrODriCtârîl lîr. Aurel M îi rețj iau n.

RflîCtOrtt ieSPODSîllilîi. (Si'eg’OE’iis jTKjiilo'Făi#
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din 26 Ianuariei st. n. 1893
Bancnote româneacl Oump. 9E0 V6nd. 9 53
Argintă rom&nescă „ 9.45 •n 9.50
Napoleon-d’orI - „ 9.56 r. 9.66
Lire turcescl n 10.75 r. 10.8
Seris, fonc. „Albina14 6u/n 101. - 102.

• n <t ^u/n n 101.— M 102.-
Imperiali - - ■ „ 9.65 n 9.6S
GalbinI .... „ 5.55 >i 5.60
Ruble ruaescl „ 117. a 119. -
Mărci germane • ■ „ 58.60 n 59 20
Discontulă 6—8°/0 pe ană

Cursul® ia bursa âîn Viens
din 25 Ianuarie st. n 1893.

Renta de aurii 4°/c - - • - 114.25
Renta de hârtiă 5°/c 101.40
Imprumutulti căiloră ferate ungare

aură 122.40
dto argintă ------- 162.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [prima emisune* - 120.—

Amortisarea datoriei căii oră ferate de
ostă ungare [2-a emisiune] - ■ —

Bonuri rurale-ungare 96 30
Bonuri croato-slavone -.................... —.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă - 96.90
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 149 50 
Dosurile pentru regularea Tisei și 8e- 

ghedinului - - - 14150
Renta de argintă austriacă - - - - 98.40
Renta de hârtiă austriacă • 98.10
Renta de aură austriacă • - • ■ 116 45
LosurI din 1860 •• 148.75
Acțiunile băncei austro-ungare - 998.—
Acțiunile băncei de credită austr. ■> 36150
Acțiunile băncei de credită ungar. 319 —
Galbeni împărătesei 567.
Napoleon-d'orI.................... 9.62
Mărci luO împ. germane 59 25
Londra 10 Livres sterlings 120 85

Sosirea și oiocaroa irwilorfi
în Brașovu.

I. Plecarea trenurilor^:
I. Dela Brașovti la Pesta

Trenulă mixtă : 4 ore 20 min. ’dimineța. 
Trenulă aooel.: 2 ore 18 min. după am 
Trenulă de persone: 7 ore 23 min. sera.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulii accel.: 5 ore 15 minute dimin. 
Trenulă mixtă: 11 ore înainte de amecjl 
Trenulă aooel.: 2 ore 19 min. după am

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

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

Sosirea trenuriloru în Brasovîî:î
I. Dela Pesta la Brașovu:

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

2. Dela Bucuresci la Brașovu: 
Trenulă accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenulă mixtă : 6 ore 58 minute sera. 
Trenulă accel.: 10 ore 17 minute s6ra.

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

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

3 trageri deja în 1 Februarie
La aceste trageri recumandămu următdrele grupuri 

de câștiguri mari:
i

1

1

Scosul cruceî italiene 

lios. Jo sziv
IiO8. Wos»iB>s’îi

Tragere cu câștigă principală 
ii 8W- 51®, <»<»<» 11.

pe timpulă plății. Tvte 3 lo- 
surile se potu cumpă a în 38 rate 

lunare ă 11. 1.
1 losă turcescă 4<»O franci în 41 1 a cincea parte (lin losnlu (le stată

rate lunare a II. 1.50. din 18S0 în 35 rate lunare â 11. O.

Dreptulii de jocil unicu și imediată după depunerea primei rate.
Fuî care losu trebue se fiă trașii.

Zarafia WERNER & C-ie, Viena Oi
I Bez. Strada Wipplinger strasse Nr. VW»

Listele de tragere gratis și franco. Comande din provinciă voru 
fi promptă resolvate. 15 2 — 2.

Nr. 2O7Î-1892.

PUBLICAȚIUNE.
Se aduce la ounoscința publică de 

eătră sedria orfanală orășăneseă din Bra- 
șovă ca autoritate în afaceri de moște
nire și tutoratu, că prețiosele aparțină- 
tdre erediloră după Ștefană Sotiră se 
va vinde cu licitațiă publică ou bani 
gata în dina de 6 Febr. nou 1893, la 
9 dre a. m. în lo ?alulă oficiului orfanală.

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

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

14,2-3.

ue liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Octomvre 1892
Kudapesta—Predealii

Trenă, 
de 

poradn.

Trenă 
accele

rații persdn.

Trenă 
de

Trenu 
accele

rată

I*redeal!u  — SBudapesta S3.«]!Peste-Ar®du~Te5us

Trenu
do

persdn,

Trenă 
aocele-

Tatâ

Trend 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persdn

Trenu 
de

Teîus-Aradaa-aS.-B’*e8t.ft.|  CoB»șa**mică —Sibiiu

Trenfi 
accele

rații persdn.

Trenti 
de 

persdn.

:7ien a
Budapesta
Suolnok 
?. Ladâny
Oradea-mare

liezo-Telegd
R*v
Bratca
Buci a
Oiuoia
Huedin
Stana
A ghiriș
Gârbău 
^ădășel

Ulușiu

10.00
8.25

11.38
2.12
3.53
4.-
4.30
5.22
5.45

8.05
1.55
4.14
5.53
7.08
7.15
7.43
8.18

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

I
Bucuresci
Predealu
Timișă

Brașovă

Tr. nc.

Trend 
accele- _

ratu peradn-

Trenti 
de

Apahida
Ghiriș 
Uuoerdea
Uidra 
Vințul de 
Aiudă

sus

l'eiuști

Crăciunelă
Blașiu
..Aioăsasa
Gopșa mică j 

lilediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Htișfalău 
iîomorodă 
Augustină 
Apața 
Feldiora

iîrașovfi

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
6.10Î
6.41!
7.17
8.-

0.-
9.07
9.37

4.53
5.32
5.48

4.17
4.50

Feldidra
Apața
Augustină
Homorodu 
Hașfalău
Sighișora 
Eiisabetopole
Mediașă

10.37
11.10
11.32
12.50

1.25
1.48
1.52
2.18
2.40

f.’imișă
-redeală
Buouresol

1

Tren 
de pers.

11.-
12.26

1.11

6.06
6.24
6.39.
6.59
8 20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.J8i
12.581
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 ( 2.09

Copșa mică
5.42
5.55
6.18
6.34
7.34
7.57

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

8.50
5.16
5.57
6.58

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradu

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă

Teiușu

8.22
( 8.38
( 8.43

9.14

Aiudă
Vințul de 
Uiora
Cucerdea
Ghirișă 
Apahida

Clușiu

( 9.48 
( 9.50 
10.06 
10.28 
11.04 
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35

Tr. no.

sus

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghirișă 
Stana
B. Huiedin
Ci uni a
Buci a
Bratca
Rev 
Mezd-Telegd

|
Oradea mare.

( 2.19
3.01
3.31 

~9?Î5

P. Ladăny 
Szolnok
Budapesta
Viena

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

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

iyiiireșw-.BiUdoșii--W8tB*lța  | SSistrița—Mureșiî-Bjiidoșia

Murășă-Ludoșă , .
Țagu-Budatelewă . .
Bistrița . . . .

4.-]
6.48
9.59|| MurSșă-Ludoșă .

Bistrița.......................... .....
Țagu-Budateleoă . . . .

« • •

Glogovață 
Gyorok 
Pauli șă 
RadnaLipova 
Conop
Berzova 
Soborșină 
Zamă
Gurasada 
llia
Braniclca
Deva
Simeria (Piski) 
O răsti a
Șibotă
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiușu

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!Teiușu
; Alba-Iulia 
Vinț. de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piskî) 
Deva
Braniclca 
llia
Gurasada 
Zamă
Soborșină 
Berzova
Conopă 
Radna Lipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață

Aradu j

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
10.5C
11.16
11.44)
12.06
12.38

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

1.31
2.19
2 36!
3 03
3.30
4.17
4.33
4.55
5.17
5.28
5.54
6?24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40 
9.05
2.21
5.60
3.-

i’opșa mică
Șeica-mare 
Loamneș
Ocna
Sibiiu

3.-
3.31
4.15
4.46
5.10

10.57
12.22
12.40
12.50
2.26

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Minima-- Cogișa-iBiăcă!

Sibiiu 7.35 4.49 10.17
Ocna 8 02 5.09 10 43
Loamneș 8.30 5 32 11.09
Șeica-mare 9.05 5.59 11.40
Copșa mică 9.34 6.2«) 12.05
Cucerdea-

Sinueria (Piski) Petroșenî || JPetroșeni-IȘiiisieria (Pisici)

Simeria
Streiu
Hațegă
Pui
Crivadia 
Banița 
I’etroșeni

6.- 10.35 4.22 PetroșenI 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 Hațegă 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

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Aradu
Vinga
Timișora

■ Aradu—Timișora || Timișora—A radft

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

8.15
9.46

10.55

GSîsrisii—Turda || Turda-ti^liirișu

eiu-R. sas.

Cucerdea 2.35 8.20 2.41
Ludoș 3 26 9.11 3.27
Oșorheiu ' 5.07 11.39 5.14

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

Ilegh.-săs. 3 44 3.22
Oșorheiu /

5 14 9.35 5.05
5.20 10.05 5.541

Ludoș 7.- 12.31 7.41
Cucerdea 747 1 .15 8.25
Simeria (Piskî)--Hunedora

Simeria (Piști) 10.50 4.40 9.56
Cern a 11.13 5.03 10.08
Hunedora 11.48 5.38 10.32

Hunedora--Simeria țPiski)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5 11 3.- 7.50
Simeria 5.28 3.20 8.10

BSrasov—Kerueștâ
Brașov 
Zernești

8.35
10.28

jRemest s—iSrașo v

4.55
6.36

Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.24 Turda
“ ' 8.08 10.55 4.— 10.44| Gliirișfi 5.10 9.50 2.50 9.10

4.50 9.30 2.30 8.50
[

Turda

1.16
4.15
7.21

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—SigRiisora

(Dareli-mari—SKelâti || ®elă,w—CaB’eiî-waari

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

Oareii-marI 
Zelău. .

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

fSwSa : Hnmeru încuadrațl cu linii grâse însemnâză drele de nâpte.

Tipografia A. MUREȘIANU.

Zernesci
Brașov

Itrașo

5.00
6.29

12.20
1.44

1."
I.Ot

3.15
6.10

—CSi.-OKiirheiu.
Brașovu 8.Oi) 6.1U
Uzonă 9.43 4.23
S.-Georgiu 10.32 5.03
C.-Oșorheiu 12.54 7.26J

Ch.-Oșorliieiu -MrIIȘGV.

Ch. Oșorheiu 4.30 2.4o
S.-Georgiu 6.53 5.30
Uzonă 7.00 5.45
Brașovu 8.25 7.25


