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Românii și politica Maghiarilor!
Brașovfi, 15 Ianuarie v.

„Nu voiu încerca se asuprescu pe 
nimenea, der nici eu nu voiu suferi 
s$ ne asuprescă nimenea11 — este 
unti mare și sfânt fi principiu 
esprimatfi în jurămentulu memo
rabilei adunări de pe Câmpulu li
bertății din JBlașiu Ia 1848.

Patru-c|ecî și patru de ani s’au 
scursă deja în noianulfi vecini- 
ciei, de când poporulu românu 
dintre Tisa și CarpațT, deșteptate 
„din somnulu cela de m6rte“, a 
pronunțatu acelfi mare și sfântu 
jurămentu. Atunci, ca și acum, 
sbrtea lui era vitregă și amară, lup 
tele lui grele și desperate; înge- 
nunchiatu era elu, dâr încă nu 
sdrobitu, cum îngenunchiați, der 
încă nu sdrobițî suntemă noi ac}I 
de politica, ale cărei jertfe amu 
căcjutu din fatalitate.

Politica de atunci a Maghiari- 
loru nu se deosebesce aprbpe în
tru nimicii de politica loru de ac|I 
îmbrăcată în haina seducetdre a 
„rațiuniloru de stătu". Nu trebue 
multă esaminare, pentru-ca se ne 
convingemu, că numai căile suntu 
altele, scopulfi înse este același: 
maghiarisarea.

„Sfântulu" de acji alfi Maghia- 
riloru, exdictatorulfi Kossuth, n’a 
voitu alta, decâtu se realiseze pla- 
nulfi de maghiarisare alu lui Wes- 
selenyi Șicedre vreu guvernanții 
noștri de a$I?. Ce vre ministrulfi 
Csaky prin Kisdedovurile lui, decă 
nu realisarea nebunului planu alfi 
lui Wesselenyi, însă pe altă cale : 
pe calea legilorh și a. ordinațiu- 
nilorfi draconice, de cari Ungaria 
s’a făcută faimbsă în totă Europa

Că Maghiarii ajunge-șl - vorfi 
bre acestă țîntă, credemu a fi de 
prisosu a mai discuta. încercarea 
unui pescuțfi de-a înghiți unu mo
runii ; încercarea unui poporu de 

abia de șese milidne de-a îmbuca 
și mistui 4e°e milidne, de altă na
ționalitate: este celfi puținii unu 
lucru de riști, o ideiă barocă și 
nebună, care n’ar pute s’o accep- 
teze, decâtu unfi absolută. necu- 
noscetorfi alu desvoltărei spiritului 
de naționalitate, unii sclavii alu 
orbului fanatismu de rassă.

Pe noi Românii din Transil
vania și Ungaria nu ne îngrijesce 
prea multă acestă ridiculositate a 
politicei unguresc!. Ceea ce însă 
ne îngrijesce și ne măhnesce este, 
că lupta înfocată internă, ce s’a 
desfășurată între popărele acestui 
statu și între cei ce din nefericire 
singuri îlu conducă și-lu esploa- 
teză acjij ne răpesce scumpulu 
timpii, în care amu pute progresa 
pe alte terene și ne costă sacri
ficii enorme, cari nu s’arpută pre
țui, decă le-amu aduce pe alta- 
rulu culturii, prosperării și des- 
voltării ndstre în tote direcțiunile.

De două-deci și cinci de ani, 
de când decurge acestă luptă în
verșunată sub clișeulu deochiatu 
alu „constituționalismului" ungu- 
rescti de ac|I, noi Românii, și dim
preună cu noi tăte popărele asu
prite din acestă statu strigat’amu, 
piuwjBtau’iiiuu șj ne-aLuu vaieuauu 
destulă asupra sorții triste și grel6, 
ce ni-s’a creată în strămoșesca nbs- 
tră moșiă. Strigătele și protestă
rile nbstre însă au aflată urechi 
surde și s’au isbită de inimi îm
pietrite. Din potrivă, amă fostă și 
suntemă scoși de pe tote terenele 
vieții publice; limba năstră este 
impilată și huiduită, cultura năs- 
tră nesocotită și asuprită, aspira
țiile năstre la egală îndreptățire 
suntu călcate în piciăre, batjocu- 
rite și sugrumate prin felă și felă 
de mijloce infernale. T6te le-au 
cercată și le cercă dușmanii lim- 
bei și ai naționalității nbstre, ca 
să ne înfrângă, să ne umilescă și 

să ne facă a căde desarmați îna
intea politicei loră brutale.

,„Nw voiu încerca sS asuprescă pe 
nimenea, der nici eu nu voiu suferi se 
ne asaprescă nimenea u — Unu no- 
rocă orbă și răsfățată alu con- 
trariloră noștri, a adusă cu sine, 
ca ei să ne asuprescă și noi să 
suferimă. Suferindă însă noi n’amă 
pierdută nădejdea, nu ni-a slăbită 
credința într’o sărte mai bună. 
Totă suișulă are coborîșă. Dum
nezeu a pusă legi naturei și ome- 
niloră, — legi eterne, în virtutea 
cărora tbte acțiunile vieții ome
nesc! îș! au limitele loră. Și 6re 
asuprirea, ce-o esercită ună po
poru asupra altui poporă, să nu-ș! 
aibă și ea limitele sale? — Noi 
credemă, că da!...

Decă dușmanii limbei și ai na
ționalității năstre n’au învățată 
încă pănă acum a cunosce, că noi 
Românii din acestă stată nu sun
temă nici decâtă dispuși a ne da 
legați cu mân! cu picibre bălau- 
rului maghiarisărei, se nu o cu- 
născă ei 6re nic! acum, când în- 
și-șl vedă, că prin a loră neno
rocită politică, n’au făcută alta, 
decâtă au contribuită la deșteptarea 
conscienței drepturiloră si a na- pionaiitațn nostrer

Da, nici-odată Românii nu voră 
înceta a-și apăra drepturile loră ; 
ei nu voră da îndărătă del a nici 
ună sacrificiu, când vorba este de 
limba, de naționalitatea, de asis
tența și de viitorulă loră. Natura nu 
are nici lege, nici putere, care să 
denege cuiva sfântulă dreptă ală 
conservărei și apărărei sale. Cu 
atâtă mai vîrtosă nu, când e vorba 
de poporă și poporă.

Avendu-le acestea în vedere 
stăpânitorii noștri de acjl, ar face 
mai bine, decă c’o 6ră mai cu- 
rendă și-ar trage pe semă de ceea 
ce facă. In interesulă loră pro
priu, ei ară lucra mai înțelep- 

țesce, decă aruncâudă masca și 
desbrăcându se odată pentru tot- 
deuna de tendințele loră de ege- 
moniâ absolută, voră face se în
ceteze luptele și sbuciumările in
terne, cari bine nu potu să aducă. 
Privescă ei în trecută, pună-ș! 
mâna pe inimă și judece seriosă 
presentulă, gândescă-se ei apoi și 
la viitoră, ca să se convingă cu 
atâtă mai bine, că drumulă, pe 
care mergă ei acți, este prăpăs- 
tiosu.

Nici-odată Românulă n’a rem- 
nită să domnescă peste Ungură. 
Der cu atâtă mai vertosă inima 
lui să revoltă, când forța stăpâni- 
rei Ungurului îi amenință cele 
mai vitale interese de esistență și 
conservare. Națiunea română din
tre Tisa și Carpați, departe de 
a urmări scopuri subversive, ea 
totdeuna a pretinsă și va pretinde, 
ca nemurile, pe cari Dumnezeu 
le-a așecjată pe aceste frumbse 
plaiuri, să trăescă în raportă de 
coordinațiune, egală îndreptățite, 
nejignite și neîmpiedecate în calea 
progresului și desvoltărei loră.

Cetescă adversarii noștri poli
tic! programa Româniloru din 
1848. CefiÂsnă. ai 4---Xmentulu națiunei romane de pe 
Câmpulă libertății și nu-și uite, 
că acelă jurămentă a fostă sigi
lată cu sângele a mii de martiri, 
der nici să nu credă, că o națiune, 
care a sciută să-și jertfescă pe cei 
mai scumpi și mai nobili fii ai ei 
pentru drepturile, libertățile și in
dependența sa națională, a dată 
uitării acele mari sacrificii, fără 
de a se gândi vre-odată la conse- 
cențele loră în viitoră.

(IRONICA POLITICA
— 15 (27) Ianuarie.

piarulo „Politik" din Praga, oou- 
pându-se cu afacerile politice din Un-

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

Unu unchiu rău crescuții.
Povestire de Emile Souvestre.

(Urmare și fine.)

Pe când R,osa era întețită la luoru, 
unchiulă îșl aprinse luleua și începu a 
se preumbla in salonă in susă și în josă, 
souipândă la fiă-care întorsătură, după 
obiceiulă fumătoriloră. D na Fourcard 
urmăria cu priviri desperate acostă pro
menadă fatală, care prefăcea sa’onulQ ei 
curată, de oare era mândră, într’o câr
ciumă murdară. Augustă, care ghicea 
supărarea mamei sale, resimția reacțiunea 
aoeJeia și numai cu mare greutate îșl 
putea ascunde mânia. Tăcerea domnise 
acum deja mai multe minute, când ma- 
riuarulil se opri fără de veste înaintea, 
unei cadre, care în salonă ocupa locuiți 
de frunte.

— „Acesta e portretulă lui Four
card ?“ întreba elă, suflândă ună norti 
de fumti spre acelă chipă.

Sora sa îi răspunse afirmativii.
Tribert esamiuâ chipulă mai de 

aprope.

— „Buiulă meu cumnată a fostă 
totuși alo naibei de urîtă", ijlse apoi 
cu sânge rece.

Văduva și Augusto tresăriră dintr’o- 
dată. D^dațl a se recugeta la răposatulti 
numai ou iubire și venerațiune, ambii 
au fostO adencft atinși prin necioplita 
observare a marinarului.

— „Acesta e pentru prima 6ră, că 
audo judeoându-se în modulă aoesta des
pre esteriorulfl tatălui meu“, (fse junele 
iritată, „și sunt cu atâtQ mai multO sur
prinsă de aoesta, că ești tocmai d-ta 
acela, care l’ai cunoscută destulă de 
bine, oa să poți recunbsoe inima lui în 
fața sa“.

— „O, de sigură", răspunse căpi- 
tanulă ou indiferență, „ou rdte acestea 
elă era ună omă bună și nu i-se lua în 
nume de râu, că bunulă Dumnezeu îlă 
pusese în categoria oeloră simpli".

— „Domnulă meu!" sbierâ Augustă, 
care palidă de turbare, sărise dreptă 
în susă.

D na Fouruard îlă prinse de mână. 
„Vino, fiulă meu", dise ea cu o demni
tate, în care i-se trăda durerea, „fiindcăf 
dA-ă aci nu se scie ce datoresoe cineva 

morțiloră, apoi trebue sâ soimă ce ne 
suntemă noi înși-ne datori".

Și fără sâ i mai lase căpitanului 
timpă de a continua mai departe, trase 
pe Augustă după sine și părăsi eu elă 
odaia.

Tribert dejuna deci singură. Intorsă 
în odaia sa, elă află acolo pe nepotulă 
sâu, care’lă aștepta.

Deși puțină cam încurcată, junele 
totuși avea față deoisă.

— „Ge vâc|ă, tu ești aci?" (fise uu" 
chiulă ricjendă. „Nu mai suntemă deci 
supârațl unulă pe altulă ?“....

— „Vorbesce, te rogă, mai înceti- 
șoră", îlă întrerupse Augustă iritată. 
„Nu ași voi sâ ne aucjâ mama".

— .E vorbă deci de ună secretă?" 
întreba marinarulă.

— „E vorba de o datorință", răs
punse Augustă cu seriositate. „Posiția 
d-tale și etatea mea îmi faoă împlinirea 
ei grea, însâ liniștea mamei mele pre- 
merge la t6te“.

— „Nu cumva are a se plânge 
oontra cuiva?" întreba Tribert.

— „Densa are a se plânge în con
tra d-tale!“, replică junele ou vooe tre- 

murândă, „în oontra d-tale, oare una 
câte una i ai ofensată tote simpatiile și 
sentimentele ei oele mai gingașe".

— „Eu?!“ e8olamâ oăpitauulă. „Și 
oum aoăsta?".

— „Prin aceea, oă d-ta te-ai pur
tată în casa acâsta, oa pe bordulă co
răbiei d-tale!" răspunse Augustă mai 
înfierbântată. „Prin aoeea, oă ai ofensată 
pe o femeiă bâtrâuă, pe care o iubimă, 
și ai insultată memoria tatălui meu ! De 
ieri ți-ai arătată spiritulă, oaraoterulă și 
inima d-tale într’o astfelă de lumină, 
îuoâtă mamei mele îi este peste putință 
a mai suporta presența d-tale“.

Unchiulă Tribert, oare pănă atunol 
se preumblase, se opri dintr’odată în- 
naintea junelui și îlă fixă în oohl.

— „Prin aoesta voescl sâ m? faol 
sâ înțelegă, ca sâ-ml caută altă undeva 
ouartiră ?" întreba elă.

Tăcerea lui Augustă suplini ună răs
punsă afirmativă,

— „Bine!" continuă Tribert în tonă 
seriosă. „Der pentru-oă amă ajunsă odată 
la punotulă de a ne spune adevârulă pe 
față, apoi voiu sâ reguleză și ou d-ta o 
mioă jsocotelă. Mai înteiu : Cum te a 
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gări a. dice, oă ou tâte desmințirile ofi- 
oiâse, totuși faimele despre o crisă mi
nisterială suntă din oe în ce mai verosi
mile. Nemeșa politijă nu române la o 
parte și pocăința pentru joculă fără de 
lege cu miliâne de oetățenl nemaghiarl 
oonstă in imposibilitatea din ce în ce 
mai mare, de a voi și mai departe a 
oonduce pe basa aotuală afaoerile statu
lui. Crisa îșl are rădăoinl adânol, nu nu
mai în castiuuile biserioesol, ci și în alte 
oestiunl d'lalce- — Așa soriamă, d>°®
Politik". din inoidentvlfi dimisiunei con- 

telui Szapary. Și astăcjl, după două luni 
de guvernare a ministrului Weckerle, 
oare stă și ’n grația oposiție’, părerea 
nostră se arată oe oorectă și eclatantă. 
Decă de astă-dată crisa este redusă la 
frioțiunile din maioritate, deoă astăcjl, 
— după oum se susține, — se traoteză 
de a înfrânge domnia unei dice de par 
tidă, decă crisa nu se referă la toți mem
brii din oabinetti — atunci tote aceste 
8untti posibile, der noi vedemă alte nea 
junsurl peutru Ungaria, neajunsuri ce 
nu se voră delătura pănă când cei 
dela putere nu voră ajunge la ounos- 
oința adevărată a trebuințeloră popâre- 
lorQ și nu voră guverna ou rațiune și 
cu dreptate. *

ț)iarulă „Kronstalter Zeitung" în 
artioolulă de fonda din 26 Ianuarie n. 
o. ou data din Budapesta, se ooupă cu 
stările din Ungaria. Organulă săsesoO 
4ioe între altele: „Urmărirea severă prin 
procurorii în oontra agitațiunilor^ națio- 
nalitățîloră, ordonată de ministrulă de 
justițiă Szilagyi, a adusă ou sine, 
după oondamnarea <jiaristului slovacă Hur- 
ban, două achitări a unoră publiciști 
șerbi din partea juriului din Pesta. Acum 
și studenții universitari pășesoă în oon
tra naționalităților!! nemaghiare. Ei sus
țină, că în Pesta ar fi descoperită o Ligă 
română seoretă (?!) și demonstrăză la e- 
samene în oontra studențiloră români, 
cari nu-șl renâgă oonsoiința loră națio
nală. Acesta din urmă însă obvine fârte

■ “ -i._-.......
alu Germano-Maghrariloră, (adeoă rene
garea — Red.) In contra mai multoră 
studențl români s’au ridioată înfricoșata 
acusă, că au fostă amestecați în redac
tarea memorandului și aReplicei în con
tra răspunsului studențiloră Unguri. Cu- 
rendă au uitată, cjioe „Kronst Ztg." pos
tulatele liberalismului și oeră dela oor- 
pulă profesorală introducerea unei in- 
vestigațiunl ou ooasiunea oăreia s’ar afla 
vre-ună cârligă pentru reglementarea ti- 
neriloră. Spiritulă de intoleranță națio
nală, care e infiltrată în întrega gene- 
rațiune tânără maghiară, face Darte din 
rodele oele mai triste ale sistemului do 
minantă de esolusivismă națională."

*

putută supăra purtarea mea, pe d-ta, 
oare m’ai primită erl aci, oufundându-te 
în cetirea unui 4iarQ j P® d-ta, oare ai 
oons mț’tă cu maosima, „oă fiă-căruia îi 
este permisă să faoă ce-i plaoe, fără oa 
să-i pese de oeilalțl?"

Augustă făcu ună gustă și voia să 
îngâne o rugă.

„D-ta te plângi de purtarea mea 
față ou bătrâna servitâre", continuă ma- 
rinarulă cu vooe ridicată, „der oum te-ai 
purtată d-ta față ou instruotârea mamei 
d-tale? Nu ai refusatfi ore ieri a-i faoe 
ună serviciu de simplă complesanță? 
N’ai ridioată âre protestă în oontra da- 
torinței de a achita datorii de reounos- 
ointă, oontraotate de alții ? Pentru ce 
âre să mă simtă eu mai îndatorată față 
ou Rosa, deoum credeai d-ta, că ești 
față de domnișâra Loriu ?“

Junele voia să-lă întrerupă din nou.
— „Ascultă mă pănă în sfârșită", 

continuă Tribeit totă mai seriosă, „d-ta 
mă aousl, că eu n’am respeotată pe ta- 
tălă d-tale mortă, — ai arătată âre d ta 
mai multă respeotă față de mama d tale, 
încă în vieță? Și spune-mi, ore care din 
noi doi era mai deobligată ia iubire, re-

piarele vieneze înregistrâză de cât
va timpă svonuri destulă de neliniști- 
tore din Muntenegru. Se cjioe, în aceste 
iuformații, că în t6tă țera ar domni o 
mare nemulțumire împotriva prințului 
Nicolae, care în ’ooă de a căuta să re
formeze și să îmbunătățesoă administra
ția oonformă spiritului modernă, și-ar fi 
dată, dimpotrivă, în anii din urmă, tâtă 
silința ca să șl desvălte autoorația res- 
trângendă privilegiile șefiloră diferitelorfi 
triburi. Nemulțumirea s’ar mai datora și 
nepotismului, care ar domni la Curte și 
oare ar fi ajunsă a constitui în tătă țera 
ună fală de olizarchie, oare respinge din 
sînulă ei tâte elementele independente 
și ou adevărată active. Administrația ar 
fi înoredințată unoră incapabili; oăpi- 
tanii și serdarii trateză — se di°® — 
pe administrații loră ca pe nisee sclavi. 
Ori oe supusă muntenegrenă, oare ar în- 
drăsni să se plângă, e imediată expul- 
sută. Ou ună cuvântă nemulțumirea e 
generală și nu e imposibilă o isbnonire, 
care ar pută să devină ameiiințătore 
pentru dinastia PetrovicI Niegoș. Sub 
numele Muntenegrulu june s’a formată nu 
de multă o asooiațiă patriotică cu numă- 
râse ramifioații în țeră și reclamă o re- 
visuire a Constituției pentru a obține 
mai alesă oontrolulă delegațiloră națiu- 
nei asupra aoteloră guvernului. In fața 
asprimei ou oare guvernulă urmăresoe 
pe membrii acestei sooietățl, acâsta ia 
din ce în oe mai multă ună oaraoterfi 
revoluționară și viseză deja de detro
narea prințului Nicolae. Acestea suntă, 
în resumată, informațiile diar®l°ră vie
neze.

SCKILE piLEJ.
— 15 (27) Ianuarie.

Sosirea regelui Carolti la Bucuresci. 
M. S. Regele a sosită în oapitală astăcjl 
la orele 12 și 40 de minute, venindă ou 
trenă expresă dela Predâlă. M, S. fusese 
întâmpinată la frontieră de d. C. Olă- 
nesou, ministrulă luorăriloră publioe. 
Când trenulă a sosită la gara de Nord

• • • I »• T J

eub comanda d lui căpitană I. Ghica, a 
presentată armele. M S. era îmbrăcată 
în uniformă și era însoțită de d. gene
rală Vlădescu și de d. Ionă Kalinderu. 
La sosirea Suveranului se aflau în gara 
de Nord d-nii miniștri Catargiu, Cârpă. 
Lahovari, generală Lahovary, Marghilo 
mană, Taohe Ionescu și Ghermani, 1. P. 
S. Sa metropolitulă primată precum și 
mai mulțl membri ai corpului diploma
tică. M. S. Regele s’a întreținută mai 
multă de o jumătate oră ou persânele 
presente și ia ârele 1 și 10 s’a urcată 
în trăsură și s’a îndreptată spre paiață.

—x—
Legea de recrutare a României va fi 

modificată. D. generală I. Lahovari, mi
nistrulă de resbelă, va depune pe biu- 
roulă camerei ună proiectă în sensulă, 
ca operațiile consiliului de revisiă, oarl 

servă și venerare ? De când mă aflu eu 
aoi, cuvintele și faptele mele te supără 
și te revolteză pe d-ta, ce să cugete ci
neva despre ale d-tale ? Eu m’am ară
tată față de egali neprietinesfi și bruscă, 
d ta te-ai arătată neoioplită față de su
periori ; eu m’am înfuriată contra unei 
servitâre, care nu șl-a împlinită datoria, 
— d-ta te-ai supărată pe mama d-tale, 
oare țl-a adusă aminte de datoria d-tale; 
eu am greșită în stima cătră bărbatulă 
surorei mele, d-ta în aoeea cătră care 
țl-a dată viâță! Care din noi doi pare 
deci a fi dată idea cea mai rea despre 
spiritulă, caracterulă și inima sa?"

Cu câtă vorbi oăpitanulă mai multă, 
ou atâtă la Augustă năcazulă dede lo- 
oulă incurcăturei și oonfusiunei. Lec- 
țiuuea, pe oare voise să o dea elă altuia, 
se îndreptă în modă așa de neașteptată 
oătră sine însuși, înoată rămase cu to- 
tulă uimită. Pre lângă aoestea, vocea 
propriei sale oonsciințe susținea ouvin- 
tele unohiului Tribert. Elă înțelese aoum 
dintr’odată, oare i a fostă intențiunea și 
sdrobită prin sentimentulă nedreptății 
sale, îșl plecă oapuiă.

Bătrânul!! marinară înțelese, ce se | 

pănă acum se făoeau dela 1 Deoemvre 
oănă la 15 Ianuarie, să se facă dela 15 
Februarie pănă la 30 Martie er oontin- 
gentulă, oare pănă acuma se chiăma între 
Februarie și Aprilie, să fiă ohiămată în 
fiă-oare ană la 1 Noemvre.

—x —
Căsătoria principelui bulgarii. „L’In- 

depeudance beige" află din Sofia, oă în 
adevără călătoria prințului Ferdinandă 
ală Bulgariei este în legătură ou ună 
proiectă de oăsătoriă, — nu însă ou prin- 
cesa Elena d’Orleans, oi ou o altă prin- 
cesă din casa Bourbon, una din fiioele 
contelui de Caserta și a princesei Au- 
toaneta de Bourbon. Logodna, adaogă 
infurmatorulă belgiană, se va serba la 
Mtlnioh.

—x—
Colonia polonă din România, în înțe

legere ou asooiațiunile polonese din străi
nătate, a hotărîtă oa anulă 1893 să fiă uuă 
ană de doliu pentru toți Polonii pa- 
trioțl. Anulă 1893 este a o suta aniver
sare a împărțirei Poloniei îutre Rusia, 
Germania și Austria. Polonii din Buou- 
rescl se voră abține în acesta ană dela 
baluri și dela ori și ce felfi de petreceri 
publioe și voră faoe ună parastasă.

— x—
Gerulti. Soirile din străinătate con

tinuă a semnala domnia unui geră oum 
de multă nu s’a mai pomenită, în multe 
locuri. Astfel!! din Weissenbach se anunță, 
că laculă Attersee a înghețată, ceea oe 
nu s’a mai întemeiata deoâtă de trei ori 
în acestă vâcfi. La Țarină termometrulă 
a arătata într’uua din 4 l®l® trecute — 
18 grade Celsius, o temperatură cum n’a 
mai fostă ni I odată în aoestă vâoă la 
Turina. — La Divtiilz în Ungaria, tem 
peratura a soă4uta deună4i la —33.3 
grade Celsius, ceea oe nu s’a mai ob
servata nici odată în aoea localitate.

—x—
Invitare la balulă, oe’lă va arangia 

easins, română din Beiușă în favorulă 
biblioteoei sale la 11 Februarie n. o, în 
sala „Ospătăriei opidane.u Intrarea: pen
tru personă: 1 fi. Pentru familiă după 
plaoă. Imeputulă la 8 âre sâra. Ofertele 
marinimâse și supra?olvirile se voră chita 
în publică.

— x—
Esplosiune puternică. In mina Ossegg 

de lângă Praga s’a întâmplată o esplo 
siune mare. 16 omeni au fostă omorîțl, 
8 omeni răniți

— x—
0 răsoolă in Persia. Din Persia vine 

vestea despre o răsoOlă ciudată întâm
plată în orașulă Tebris Marele preotă 
din aoestă orașă a găsită adecă de ou- 
viință a porunoi Evreiloră oa sâ pârte 
câte o bucățică de postavă roșu pe haine, 
pentru a se deosebi de oeilalțl locuitori. 
Șahulă, forte nemulțămită cu acestă dis- 
posițiă, a ohiămată pe marele preotă în 
audiență, și după ce aoesta se oam co
dea, a trimesă soldați sâ lă aduoa. Po 
porulă însă a atacată pe soldați, și ’i-a 
alungată, cu oapetele sparte. Lucrurile 
s’au oprită deooamdată aiol.

—x—
Logodnă. D-lă Iiomulus Miclea din 

Jibotu, s'a logodită ou d-ra Oyreana Mi 
haită din Căstău. — Fiă în cesfi ou 
noroci!!

petrecea în acea inimă generosă, der rău 
oondusă. Elă se apropiâ deol de nepo- 
tulă său și-lă luâ de mână.

— „Tu ve4l deol, oă trebue să fimfi 
iertători unulă altuia", dise elă cu blân
dețe. „Lasă să uitămă oele întâmplate și 
să ne înoercămă a trage folosă din ele 
pentru viitoră. La întfâgă aoestă istoriă 
a fostă jertfă mama ta și’ de ea trebue 
să ne rugăină de iertare“.

— „Nu!" esclamă Augustă mișoatfi, 
„numai eu singură am lipsă de iertare! 
Peotru-oă acum înțelegă tâte: D-ta ai 
vrută să mă îndreptezl prin esemplu. 
Noi, mama mea și eu, îți datorimă re- 
cunoscință".

— „Mulțămesoe mai bine lui Dykurg'1, 
4ise unchiulă Tribert rî4ândă, „pentru 
că elfi a descoperită aoestă mijlooă. 
Pentru de a desvăța pe tinerii Spartani 
de băutura vinului, li-a arătată soldați 
morțl de beți. Eu l’am imitatei, arătân- 
du-țl la altuia defeotele, pe oarl doriam 
ca tu să le urăsol"

i—g—b.

□ân dieta unguirescă.
In ședința din 25 Ianuarie a dietei 

unguresci se oontiouâ desbeterea asu
pra bugetului ministeriului de interne.

La titlulfi „oolportagiulă 4^are^ori^U> 
deputatulă Adam Horvath, luândă ouvâu- 
tulfi, 4ise, oă ministrulă de interne a 
fostă în rătăcire, când s’a provocată la 
§ 45 ală legei de pressă din 1848, de- 
ârece aoestă paragraffi nu se referă la 
diare, oi numai la imprimate. In anulă 
1867, 4ise Horvath, s’a lansată o dispo- 
sițiune privitore la „produotele de pressău 
care nu permite vândarea d'are^or^ P® 
stradă.

Ministrulă Hieronymi di9®) oă starea 
aotuală de dreptă, nu oonoede, fără per
misiunea autorităților!! polițienesol vân- 
darea d1 areloră pe strade (Larmă pe băn
cile stângei estreme).

Hieronymi polemisâză apoi ou de- 
putatulă Horvath, 4' oxidă, că argumen
tele lui nu suntă temeinioe.

Pazmandy observă, că legile poliție
nesc! diu străiuătate facă deosebire în
tre oolportagiu și îutre vân4area P® 
stradă

Ministrulă Hieronymi'. In Franoia.
Pazmandy: Șt în B-lgia, Anglia și 

Italia, unde sub colpo tagiu se înțelege 
vâudarea de sub controla polițienescă 
a oărțiloră, der nu vărsarea diar®i°rQ- 
Ori unde s’a oassată uau-ura și s’a in
trodusă libertatea pressei, potă fi 4ia‘ 
rele vândute pe stradă și in locuri pu
blioe. Numai în Rusia, Austria și Turcia 
este oprită aoesta vândare și oprirea a- 
câsta pare a fi o imitare a raporturilor aus
triaco, după cum și aoeea e imitare, că 
la noi, fără uiol o basă legală, să plă- 
tesoe câte 2 or. pentru fiăcare esemplără 
ală diareloră, oe vină din străinătate. (A 
probări în stânga estremă.)

După aceea mai vorbi Iosif Mada- 
rasz în contra espuneriloră ministrului 
și Akos Beothy, oare oeru între altele 
permisiunea de a se viude 4iar® P® 
stradă.

După aceea se începu desbaterea 
«suDra titlului „gendarmenă*, la oare luâ 
ouvântulă Pazmandy, care se aoățâ de 
semnele de distincțiuue ale gendarmeriei. 
Gendarmeria ung. reg., dis® Pazmandy, 
este o instituțiune independentă și auto
nomă a Uugariei, și guvernulă uugurescă 
ar trebui să dispuuă peutru gendarme- 
riă purtarea colorilor!! „uaționale" și să 
scotă colârea negru-galbi uă. Aotualmente 
negru-galbenă este oolorea Austriei; ce 
caută der colorile amttiaoe în geudar- 
meria nostră? (Aprobări în stâuga es
tremă).

Vorbitorul!! în fine propuse o mo
țiune, în sensulă, ca guvernulă să dis
pună îutroduoerea colorilor!! „naționale" 
la gendarmenă.

Ministrulă Hieronymi răspundândfi 
espeotortriloră lui Pazmandy, 4IS®i 
în tote armatele europene, dela ooman- 
dantulă supremă și pănă la sublooote- 
nentă, toți ofioerii pârtă la sabiă aoe- 
lașl porte-epee de aură, cei cari nu-lă 
pârtă, nu suntă priviți oa pe aceeași 
trâptă ou ei. Prin urmare și ofioerii dela 
gendarmeriă, pentru oa să fiă pe aceeași 
treptă ou ofioerii din armata oomună și 
honvedime, pârtă aoelașl porte epăe. De 
aoeea ar faoe o rea impresiune asupra 
publioului, deoă ofioerii dela gendarme
riă ar ave altă porte epee oăol atunol nu 
ar fi socotiți oa pe aceeași trâptă ou o- 
fioerii de honvedl și din armata oo
mună.

Despotismu unguresc^
De pe Pratulă lui Traianu, 9 Ian. n. 1893. 

Onorată Redaoțiune!
Dâcă sub aoestă titlu v’așl desorie 

fapte săvîrșite în țările barbare și semi- 
barbare ale Asiei și Afrioei, ni-ar fi mi
rare și nioe prea, der luorulil despre oare 
vreu să vă înounosciințeză ou astă oca- 
oasiune s’a întâmplată tocmai la noi, 
unde de lauda „constituționalismului" și 
„liberalismului" ne chiar îngrețoșămă, 
nu alta.
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Multe abusurl. multe fapte ilegale 
au comisă și oomită puternicii <Hei 
umbra legilorfi îață de naționalitățile ne 
maghiare, dâr celă puțină în privința 
conduitei sociale și de bunăouviință mai 
rară au dovedită atâta lipsă de bună 
simță câtă 8’a putută observa la solgă 
birâulă nostru din Vință, Gali Laezlo, 
cu ocasiunea alegerei de subnotară în 
■Grindă.

In ceroulă notarială ală Grindului, 
de oare se mai țină comunele de pe 
Arieșă: Luna și Sânmărtinulă, oomune 
ourată românesc!, funoționeză ca notară 
d lă Ionă Nagy, oare oouduoe acestă 
•oficiu de vre-o 30 ani, ou dreptate și 
aourateță, încâtă ar putâ fi de modelă 
'funcționariloră noștri dela sate. E mai 
multă oa sigură, că din motivulă oon- 
.duitei sale drepte și imparțiale față de 
Români, fisolgăbirâulă i-a dată de ad- 
junețl astfelă de omeni, oarl, de cum 
-sâ-i fiă de ajutoră, dâr mai de-arândulă 
au fostă nisce defraudătorl, ca bagă sâmă, 
de<ă nu-i potă afla ceva vină în oondu- 
.oerea greului său ofioiu, oelă puțină 
prin ao- stă procedură, sâ-lă disguste de 
oficiulă notarială și prin urmare sâ-lă 
facă să abcjioă

Astfelă devenindă ârășl vacantă pos 
tulă de subnotară în aoestă ceroă, sol- 
.găbirâulă din Vință a oonchiămată pe 
membrii aoestoră 3 comune la alegerea 
de subnotară chiar în ajunulă Crăciunului 
nostru.

Pe lângă totă timpulă nepotrivită 
>îns6, membrii români au participată ou 
toții, avândă fiă-care acea nădejde, oă 
baremă acum vomfi pute dobândi de 
subnotară ună omă, care să pdtă oorâs- 
punde acestui oficiu ; der ni-amă înșe
lată amară, căci solgăbirâulă Gali Laszlo 
dintre 3 ooncurențl, — între cari se afla 
și d-lă Vasiliu Căpușanîî, oare pe lângă 
aceea, că e celă mai aptă de ofioiulă 
notarială, este și Română în tdtă privința 
— a candidată pe ună neounoscută ou 
numele Vâr Gyula, delăturândă fără 
lâcă de motivă pe d-lă Câpușană.

S’a luată la protocolă mai departe, 
cumcă membrii în unanimitate ară fi vo
tată pentru „uniculă11 loră candidată. 
ȚFiresce, oă despre ouprinsulă protocolu
lui Româu'i nu au soiută nimioă, că 
solgăbirăulă de cum să esplioe membri- 
loră români ouprinsulă protocolului, dâr 
nici în limba maghiară nu l’a oetitft mă- 
oară, oi după încheiere l’a și dată spre 
subscriere.

Vâcjândo aoâstă stare de lucruri, în 
vâțătorulă din Luna, S. Ntcdră, în limba 
română a vorbită despre ouprinsulă pro- 
tooolului, ca să pricepă membrii români 
spunendă mai departe solgăbirăltn, că 
decă așa stă trebs, pentru oe a mai oon- 
vooată pe membrii oomuneloră 1» ale
gere oăol în atare oasă de ajunsă ar fi 
fostă a trimite în scrisă denumirea fa
voritului său candidată, și să nu fi si
lită pe omeni a șl lăsa lucrurile, spre a 
-alerga la alegere, când acâsta în reali
tate nu s’a întâmplată.

Membrii în unanimitate au începută 
a protesta (jicândă, că nu voră vota 
pentru atare candidată și au oerută nu- 
lificarea alegerei, la oe Bolgăbirăulă, ne- 
luândă în oonsiderațiune protestele ale- 
gătoriloră, a întinsă protocolulă spre 
-subscriere la membrii de înoredere, ore 
.cjândă, că măoară aceștia îlă voră sub
scrie, dâr s’a înșelată, fiind-că și Ungurii 
s’au scârbită de acestă procedură, căci 
marele proprietară din Luna, Pap Gyula, 
a replicată solgăbirăului: azt a bo-
londsâgot nem teszemhogy alăirjalP. (Eu nu 
voiu face nebunia aceea, oasă subsoriu,) 

•și nu a voită să subsorie protooolulă.
Vă(jându-se solgăbirăulă părăsită și 

din partea Unguriloră a strigată furio9ă: 
Jia nem teszilc, menyenek el, nelcem ne 
lărmăzanak\u (Dâcă nu lă subscrieți, mer
geți în trebă-vă și nu faceți larmă). Ime
diată după aceea, cu protooolulă sub 
scrisă numai de 3 membri, a și părăsită 
furiosă oancelaria notarială, soăpândă ast
felă de egomotulă protestelor^.

Noi firesce, ne-amă hotărîtă ou toții. 

oa peutru nulificarea acestei ilegale și 
arbitrate denumiri, să apelămă la admi
nistrația oomitatensă, decă însă nici aoolo 
nu ni-8e va face dreptate și voră aproba 
prooedura solgăbirăului, vomă fi siliți a 
ne întări și mai tare în credința, că le 
gile pentru ocârmuitorii noștri suută nu
mai ună vălă, ou cari acoperă cele mai 
mari ilegalități comise față de nema
ghiari, și că liberalismulă, cu lauda că
ruia faoă atâta paradă, este înlocuită 
printr’ună despotismă vrednică numai de 
centrulă Africei.

Unit alegftcrfi,

Petreceri.
Balulu Reuniunei femeiloru române 

din locii, oe s’a dată Marți sera în sala 
otelului „Nr.Iu, a fo-*tă unulă dintre cele 
mai elegante baluri, din câte s’au dată 
la noi în deoursulă acestui oarnevală. A 
fostă ceroetată de ună publică distinsă, 
oare deși oam puțină numărosă, și-a pe 
treoută însă fdrte animată. Dmtre nota
bilitățile orașului nostru au luată parte 
între alții: Dlă comite supremă Michael 
Maurer de tfrmâs; dlă colonelă dela reg- 
82 de infant. Iosef Cordier de Lowenhaupt 
cu familia; dlă sub-oolonelă dela regim, de 
husari Edmund Turkovios; dlă maioră 
Alexandru Seny ids Nagy-Unyometo.eto. Am 
avută mai mulțl dspețl și din părțile 
mai depărtate ale Ardealului, cum și din 
România. Galeriile erau îndesuite de 
privitori, sala frumosă deoorată. Numai 
în revărsatulă doriloră s’a împra.-oiată 
publiculă, care în totală s’a arăți tf 
deplină îndestulită ou balulă Reuniunei 
nostre.

*

0 serată musicală declamatorieă forte 
plăoută și bine reușită au arangiată Du
minecă în 22 Ianuarie s. n a. c. fetițele 
din Institutulu Vautier de aoi. Prin aoâstă 
interesantă produoțiuue s’a dată o nouă 
dovadă, că acestă pensionată se susține 
bine la înălțimea sa. Programulă a fostă:
1) Bendel: Polonaise eseoutată a 4 mâni 
de d șdrele A. Ceaușescu și Maria Popp;
2) Abt: Guten Morgen și Abendlied, co
ruri de fete; 3) Alexandri: Plugulu bias- 
tâmatu, deolamată de d șora Maria Popp; 
4) Mendelssohn: Gruss și Wasserfahrt, 
coruri de fete; 5) Beranger: Adieux de 
Marie Stuart, declamată de d-șdra A. 
Ceaușescu ; 6) Mendelssohn : Abschied der 
Zugvbgel și lasoh k: Balfuzâr, coruri de 
fete; 7) Ch, Norbel: La treille du roi 
o mică piesă teatrală în limba franceBă 
cu musioă de Iasohik, juoată de 3 eleve 
mai mari și cu coruri de fete. Tote punc
tele din programă au fostă esecutate ou 
multă prioepere, dovadă, că domna di- 
rectdră a Institutului e pe deplină con
vinsă, că asemenea produoțiunl, cari îm- 
plinescă deodată două scopuri: promo- 
vâză instrucțiunea în diferitele limbi și 
contribue a forma pe eleve și în privința 
presentărei loră sociale în fața publicu-, 
lui, distrăgându-le astfelă în modă plă
cută și inconsciu dela ooupațiunl și gân
diri mai puțină favorabile și plăoute.

♦
Reuniunea femeilor române din Zerneștî și 

juru învită la Balulii, ce se va arangia 
Sâmbătă în 11 Februarie n. o., în sala 
șoolei de acolo. Inoeputulă la 8 6re sera. 
Bilete de intrare: 1 fl. de personă și 2 
fi. de familiă.

Mulțămită publică.
PreșmerU, Ianuarie 1893.

Comitetulă Despărțământului I. (Bra- 
șovă) ală Associațiunei Transilvane ou 
ooaeiunea edunărei generale ținuta în 
Preșmeră la 27 Deoemvre et. v. 1892, a 
binevoită a doua pentru biblioteca șoo- 
lară din looă următdrele 20 de cărți:

Horia, tragedia istorioă în 5 acte de 
Gh. Popp ; Amintiri din râsboiulă aus- 
tro'germauă, dela 1866 de G. AndreiașI; 
Biblioteca copuloră, completă, din edi
tura N, I. Ciurcu ; Din traista lui Moșă- 
Stoioa, 101 minciuni poporale de Sandu- 
Pungă Gdlă; Audreiu oelă răsfățată, de 

Ioană Bota; Gilibi Moise, de M. Schwarz- 
fold ; Uua sută una fabule de G. Sionă; 
Robinson Crusoe ; Genoveva seu învin
gerea nevinovăției; 100 istoridre morale 
de ună prietină ală copiiloră; O șecjâ- 
cdre la țâră, de A. Panu, partea 1 și II; 
Vieța și fabulele prea înțeleptului Eiopă ; 
Fabulele lui D. Chichindeală, de I. Roșu; 
Povestiri alese de Petra Petrescu ; ,3 no
vele de I Caragiali; Conferinț despre 
economiă, de F. Laurent; Povestea vor
bei de A. Panu; Șcdla moralei de A. 
Păun; Basme, Orații, Păcălituri și Gâ- 
oiturl, de I. G. Fundesou; Povești Ar- 
delenesol, de. 1. P. Reteganulă, în 5 
broșuri.

Pentru aoestă dară făcută șoolei 
nostre ne simțimă deobligațl atâtă în 
numele școlariloră, oâtă și în numele po
porului, în mijloculă căruia trăimă, a es- 
prima sueă numitului Comitetă ferbintea 
uostră mulțămită.

Ne folosimă de aoâstă ocasiune spre 
a esprima mulțămită uostră și altoră P. 
St. D-nl, cari dela înființarea bibliote
cii nd-tre încool, ui-au oferită gratuită 
mai multe oărțl. Anume : D-lă Alexe 
Frateșiu adm. parooh. în Mehadia (59 
opuri); Rvds. d-nă Ioană Petrioă, pro- 
topresbiterulă Brașovului (8 opuri); Sta- 
rițulă Pantilimonă din Predeală (6 opuri); 
Georgia Ludu, preotă în Preșmeră (21 
opuri); Pantilimonă Dima prof. (1 opă); 
Dumitru Dogariu, eoonomă în Preșmeră 
(3 opuri); Ioană Petrioă, directorulă șcd- 
lei din Satu-lungă (1 opă); Ch. Schmidt 
capelană ev. A. B. (1 opă) Comitetulă 
Asociațiunei Transilvane din Sibiiu (5 
opuri); Dumitru Ghimbășană (1 opă); 
Frauoisoă Koos, oonsilieră reg. și insp. 
școl. (14 opuri); Conferința învățători- 
loră din Preșmeră și jură (4 opuri); 
Viotoră Popea preotă în Satu-lungă (1 
opă); Al. Frateșiu, preotă în Preșmeră 
(4 manuscripte din anulă 1847).

Ună bună începută s’a făcută și în 
direcțiunea aoâsta la șoola ndstră și spe- 
iămă, oă nu numai noi, oi și oei oe fo- 
losescă și voră folosi în vijtoră aoeste 
oărțl, îșl voră aduce ou mulțămită aminte 
de luudatoni aoestui isvoră neseoată de 
lumină.

Din însărcinarea corpului învățăto- 
resoă :

Stefan Popoviciu, 
învățătoră.

Literatură.
Invitare de prenumerațiune la opulă 

Ierarcliia bisericdscă sâu esplioarea oe 
remouiiloră saore ale chirotoniei grade- 
loră ierarchioe, oompusă de loanu Bo- 
l’OȘU, parochă gr. oat., asesoră consisto
rială și licențiată în s. teologia morală 
și pastorală. Cu aprobarea Ven. Ordina 
riată episoopeBcă din Lugoșă.— Acestă 
studiu va forma ună tomă oompletă de 
sine stătătoră, der nu va cuprinde în 
sine întregă cuitulă divină liturgioă, ci 
numai o parte constitutivă a aoeluia, 
anume: Ritulă prescrisa la chirotonia per 
sâneloru ierarchiei s. biserice. Cu pre- 
miterea noțiuniloră generale referitore la 
ierarohia biserioâscă și la treptele singu
ratice ale aceleia, în modă analitică se 
voră pertraota în aoestă studiu învăță
turile dogmatice și morale, însemnătatea 
simbolică, alegorioă, mistică, precum și 
desvoltarea istorioă, legate de singura 
tioele ceremonii ale chirotoniei, eto. 
Opulă va consta cam din 20 odle de ți
pară și va costa 1 fi. 50 or. seu 3 oo 
r6ne. Abonamentele suntă a se trimite 
pănă la finea iui Februarie c. d lui loanu 
Boroșu, parochă gr. cat, Zâbrâny, p. u. 
Temes Hidegkut. Celoră ce voră tri
mite prețulă de prenumerațiune înainte, 
opulă li-se va espeda francată. Conti 
nuarea studiului în tomulă ală II lea se 
va putâ pune sub țipară numai după ce 
prin insinuarea de prenumerațiune se 
voră pute acoperi spesele de țipară ală 
tomului 1, anunțată aoi.

NEGROLOGtr. Maximii Haliță, fostă 
învâțătoră, notară corn., magistru post, 
și curatoră primară bisericescă, a răpo
sată în Sângeorgiulă română la 22 Ia
nuarie n.go. în anulă ală 67 lea ală e- 
tății și ală 40-lea ală căsătoriei. ’Lă je- 
lesce întristata ! soțiă Elena cu fii și fii
cele sale: Elisabeta măr.Chibulouteanu ; 
Solomonă, profesoră în Berladă; Ale
xandru, când, de prof;, Frosina, oa soră 
și alte numărdse rudenii. — Fiă-i țărâna 
ușdră !

DIVERSE.
Urmașii lui Noe. Ună profesoră de 

religiune dela ună gimnasiu din Germa
nia le esplicâ soolariloră din ol. III gim- 
nasială istoridra lui Noe. Elă istorisi, oă 
Noe a avută trei fii: Sem, Ham și Ia- 
fet și că după aoeștia trei fii s’au nu
mită trei eemânții de popdre: SemițI, 
HamițI și lafetițl. Deodată observă pro- 
fesorulă de religiune, oă ună soolară nu 
e atentă și pentru ca sâ se convingă, 
oă ore școlarulă aoesta scie despre oe e 
vorba, ’îlă întrebă, cum s’au numită 
cele trei poporâ, pe cari tocmai le 
spusese elă. Șoolarulă, după ce se 
gândi puțină, răspunse: SemițI, HamițI 
și Antisemifi.

Mortea lui Mo. Curtea din Anglia 
de sigură va lua în ourâudă.... doliulă. 
Mo a pleoată oa sâ se întâlnâsoă cu 
prietinii sâi în regatulă umbreloră. Acestă 
Mo nu e altulă deoâtă gentlemanul^, care 
la 1839, la Hyde Park, oeru mâna reginei 
Viotoria pe când ea făcea preumblare. 
Dela aoea epocă Mo trăi liniștită în 
Bethlem’s ospedale din Londra. Aoestă 
deoaaă ală nebuniloră Britanici, după 
părerea celui mai eompetinte alienist — 
se bucura de întrâga sa rațiune. Ins
trucția sa era vastă, caraoterulă sâu 
forte plăoută și oonversația sa era plină 
de spirită și forte atracțiosă. Când Mo 
făcu soena din Hyde-Park, cjise ca să 
se justifice, oă elă n’a putută sâ se ne- 
supună lui Napoleonă I — mortă ou 18 
ani înainte — care ținea forte multă la 
unirea sa cu atunci tânăra regină a 
Angliei. Der regina îlă respinse și Mo 
muri de nâcază 54 de ani după refusulă 
reginei. Cum se numea? Cine era? Asta 
este enigmă pentru toți. Ichn Blul îlă 
numea Mo, prescurtare dela monoman; 
dâr adevâratulă său nume s’a uitată și 
se dioe, că tdtă nebunia lui era gândulă 
fix sâu dorința fixă de a fi soțulă reginei 
Angliei.

Nou abonamente

Cu 1 Ianuarie flȘOîB st. v. 
se deschide nou a I» o n a meniu, 
la care învitămu pe toți amicii șl 
sprijinitorii fotei nostre.

Frețulâ abonamentuluii

Pentru Austro-Ungaria:
pe VLZ1.-CL arx-îă...................................... 12 £L.
pe șese lvxni................................. s f],.
pe trei 1-ia.ni................................. 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe V1.ZX-CL a,xxtx.......................... -io frairci
pe șese lvwaA ..... 20
pe trei lvirti ..... IO „ 

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe unu anu............................................ 2 fl.
pe șese iuni ......... 1 fl.

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

Abonarea se pote fiice mai ușorii 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

PrOPriGtSrî Ilr. Aurel lUureși 1BKSU.
RdâCtOril rCSPOUSatlilîll Gregorlu Ulalord.
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De închiriat
Se închirieză dela Sftu-George a. c. 1893. Hotelulu 

din Sinaia numită „Hote Iii Niculau“ compusă din 43 
camere mobilate cu t6te trebuincidsele unui Hotelu de primula 
rang, situat în cea mai trumbsâ stradă a centrului Sinai ei, 
împreună cu ună restaurantă mare deasemenea mobilată cu 
tbte trebuinciosele, bucătăriă mare, cu mașină sistematica, o 
spălătoriă și pivniță de zarzavat,

închirierea se face ne termina nană Ia cinci 
ani.

Pentru condițiunile de închiriere amatorii suntă rugați se 
se adreseze în Sinaia la Tutorulu Casei D-nu Andrei Voîna, 
er la Ploeșci la D-nu Avocat C. îhnilian.

xxxxxxxxxxxxx
19,1-3.

X 
a

9 Arândare prin licitațiune.
Muntele SĂNTILIE din județulu Prahova, România, pro- 

O prietate a Bisericei Sf. Nicolae din Brașov, se va da în arendă 
X pe trei am consecutivi încependu cu Ianuarie 1893. Licita- 
țjj țiunea se va ține Duminecă în 31 Ianuarie st. v. 1893 la Bise- 
Xk rica Sf. Nicolae la 10 ore a. m.

T Epitropîa parochială a Bisericei Sf. HicolaeA din Brașovii (Scheiu).

0 o o

Nr. 2 071—1892.

PUBUCÂȚIUNE.
Se aduce la cunoscința publică de 

cătră sedria orf’anală orășftnescădin Bra- 
șovQ ea autoritate în afaceri de moște
nire și tutoratu, că. prețiosels aparțină-

țâre erecplorO după Ștefani) SotirO se 
va vinde ou licitația publică ou bani 
gata în 4’na de 6 Febr. nou 1893, la 
9 6re a. m. în localulă oficiului orfanalu.

Din ședința sedriei or fanate orășenești 
din Brașovii ținută în 31 Dec. 1892. 

14,3—3.

premîatu cu cea mai înaltă distincție la tote esposițiile unde s’a trimișii, e curată destilațiă de vinii. 
Beutura de predilecția a publicului.

Birou Centralia g

1005,4-20.

Budapest, BCiilso waczi-ut 23»

se pete ©umpera ©r¥ amde

X4Z@rs-u.l-UL trexrvxrilor-uL
ne liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilă din 1 Octomvre 1892

33 u d ag»est a—IPr ed eal w Predealii—BBudapesta Sl.xS^Kta-Aa'adu-TeiuHiTeiuș-Ai'adu-n.-Pesta Cops»-ut ic» — Sibiiu

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
cocci e- 
ratu

Trenu 
de 

porsân.

Tronă 
aeoolo- 

rwt.n

Tronu 
aticele- 
ratti

Trenă 
de 

persdn.

Tronti 
accele

rații

Trenu 
de 

person.
Tr. ac.

Trenu 
de 

porsân.

Trenu 
de

■ -na
Budapesta
lsoJnok

Ladany
■Orad ea- mare

d ezo-Telegd
Râv 
%catca
Bucia
Jinoia

Svedin 
Stana 
•ighiriș
4ârbău 
Mădășel

• lușiu

Lpahida 
Ghiriș
hioerdea 

’Jiâra 
Vințul de 
Aiudă

feiușu

Irăoiunelă 
Bl așiu 
tâicăsasa

sus

Copșa. mică j 
MediașO 
Elisabatopole 
Sighișâra 
Hașfalău 
Homorodfi
Augustinfi 
Ap ața 
Ș’eldiora
Brașovu

Virai ș0 
?redealti
Buouresol

10.00
8.25

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

10.08
10 37
10.5'6 
11.04 
11.28 
11.45
12.13’ 
12.44 
12.59
1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3.46
4.04
5.26
6.10 
6.41
7.17
8.-

8.05
1.55
4.14
5.53
7.08
7.15
7.43
8.18

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

0.-
9.07
9.37

10.37
11.10
11.32
12.50

1.25
1.43
1.52
2,18
2.40

Tren 
de pers.

11.-
12.26

1.11

4.53
5.32
5.48 

”6XF
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

Buouresol 
Pre deal ii 
Timișfi 
Brașovu j 

Feldidra 
Apața 
Augustinh 
HomorodU 
Hașfaleu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașft

i 
Copșa mică

Mieăsasa 
Blașiu 
CrăcinnelO

8.22
( 8.38
( 8.43

9.14

8.35

5.15
5.57
6.29

12.10

( 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

Toi ușă

AiudG
Vințul de
Uiora 
Cucerdea
Ghirișîi 
Apahida

Clușiu

Nădftșeln
Ghîrbău 
Aghirișfi 
Stana 
B. Huiedin
Ci u ci a
Buci a
Bratoa
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mare!

sus

9.15

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

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

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

12.47

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

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.23
7.30
1.55

6.07

6.39
7.08

7.47

8.13
8.38
8.43

10.05
11.46

1.50
7.20

4.45 
"9Â2

9.41
10.17

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.50
8.05
8.19
8.43
9.12
9.51
9.56

10.21
10.4!
11.1

; 11.5
, 12.09

2.24
4.47

Vienft
Budapesta 
Szolnok

Aradu

Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
Badea Lipova 
Conop 
Berzova 
SoborșinQ 
Zamîi 
Gurasada
Ilia 
Branicloa 
Deva 
Simeria (Piski) 
Or ăștia 
Șiboth
Vinț. de josfi 
Alba-lulia 
Teinșu

10.00
8.10

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

10.00
10.25
10.44
11.58
11.29
11.56

Trenă 
accele
rată peredn.I

Tei ușă
Alba Iulia 

, Vint. de josfi 
Șibotii 
Orăștia 
Simeria (Pîski) 
Deva 
Braniclca 
[Jia
Gurasada
Zamii
SoborșinG 
Berzova 
ConopG 
Radna Lipova 
PaulișG 
Gyorok 
Glogovață 

Aradtt j

Szolnok
Budapesta

Viena

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

2.1b
9.30
1.05
5.24
5.46
5.57
6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.35
8.57
9.13
9.29
9.53

10 19
10.50]
11.16
11.441
12.06
12.38

Trenă 
de 

peredn. 
T==

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

T25
6.20

Tronă 
acoele-

ratii porsân-

Trânti 
de Copșa mică

Șeica-mare 
Loamneș
Ocna
Sibiiu

3.—
3.31
4.15
4.46
5.10

10.57
12.22
12.40
12.50
2.26

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

SfiBiiha—Cftjpșa-aiiBBCâ

Sibiiu
Ocua 
Loamneș 
Șeica-mare 
Copșa mică

7.35
8 02
8.30
9 05
9.34

4.49
5.09
5.32
5.59
6.20

10.17
10 48
11.09
11.40
12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R. sas.

5.28
5 50
6.20
7.01
7.20
8.20

11.15
1.20
7.20

Cucerdea
Ludoș

Oșorlieiu ( 
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
5.3
7Ă5

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs.
Oșorlieiu \

k
Ludoș
Cucerdea

Sieueria (Piski) Petroșeni || Petroșeni-SImeria (Piskî)

Simeria
Strein
Hațegă 
Pui
Crivadia 
Banița 
Petroșeni

iora—Aradu

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 Hațegfi 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

Aradu—Timișora. ||
1.11! 8.15
2.46 9.46
3.50 10.55

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

(ghirișu—Turda || Turda—Ghirișii

830
9.108.40

6.20

SB.ureșu-ILudoșîfc—Kistrița I SSistrița—Mureșu-JLudoșu

MurSșă-Ludoșft . . .
Țagu-Budatelecâ . . .
Bistrița .....................

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

1.16
4.15
7.21

Ghirișu 
Turda

7.48 10.35 3.40l
8.08 10.55 4-1

10.241 Turda
10.44] Ghirișu

4.50l 9.30 2.30
5.10| 9.50 2.50

Sigbișora—©dorheiu || Odorheiu—Sighișora

Sighișora. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8 15
Odorheiu . , . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

Careii-mari—%el&u

3.15
6.10

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

îKoSis. i Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnezi! drele de nâpte.

6.20,
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

5Eelă.u—(Dareii-mari
5.45| Zelău . . . , 

Careii-marI . .11.—

3.22
5.05
5.54
7.41
8.25

9.35
10.05
12.31

1 .15

3 44
5 14
5.20
7.-
7 47

BBrașov—CBt.-Oșorfteita.

Simeria (Piskp — Hunedora

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

Hunedora--Simeria (Piskij

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

fiSrasov—i&erneștă

Brașov 8.35 4.55
ZerneștI 10.28 6.36

Xernest»—Kraț»u v

Zernesci 5.00 12.20
Brașov 6.29 1.44

Brașovfi
Uzonă 
S.-Georgiu
C.-Oșorheia

8.50
9.43

10.32
12.54

3.10
4.23
5.03
7.265

Cli.-BBțiorSiieiu—Krațiov.
1.56
L0?

Ch.Oșorheiu
S.-Georgiu 
UzonG
Brașovu

4.30
6.53
7.00
8.25

i
I
I

) 
I

«

I
1
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Tipogralia A. MUREȘIANU.


