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Brașovii, 20 Ianuarie v.
In comitatulu Făgărașului se 

înmulțescă lipitonle ca ciupercile. 
Contingentelu celu mai mare l’a 
datu păuă acuma administrația și 
justiția, er acum s’a adausfi și noua 
cale ferată din Țera-Oltului.

Poporațiunea băștinașă a aces
tui comitatu se vede aatăițl jude
cată, administrată și servită aprdpe 
numai de venetici străini. Der 
decă acești venetici s’arO fi im
portată pe teritoriul^ comitatului 
Făgărașfi cu scopulu de a servi 
interesele poporațiunei și ale co
mitatului; faptulu s’ar păre mai 
puținu revoltătoru ; esperiența do- 
vedesce însă, că ei au foștii im
portați cu scopulu veditu, de-a 
storce poporațiunea română, de-a se 
îngrășa de pe spinarea ei și de-a 
nu-i face în schimbă nici unfl 
serviciu.

După ce fostulă fișpanO alu 
Făgărașului, Horvath Mihaly, a 
înmormântată poporațiunea într’o 
datoriă de 22,000 fl anuali pe 
timpii de 50 de ani, venim loculă lui 
actualulu fișpanu Guido de Bausz 
nem, care nu scie românesce nici 
o bbbă, nu pricepe limba popo 
rațiunei și prin urmare, mănâncă 
de geba pâuea poporului, nefiindu 
capabilă de a sta în serviciulu 
acestuia.

Der nici n’a fostu trimisă d-lu 
Bausznern în comitatulu Făgăra
șului pentru ca să facă servicii 
poporațiunei române din acestu 
comitatu; elu a fostu trimisă nu
mai pentru ca se șicaneze pe Ro
mâni și să i denunțe. Abia sosită în 
comitatulă Făgărașului, prima lui 
grijă a fostă, să huiduiescă pe 
Români din posturi, să-i despdie 
de pâne, să i înlocuiescă cu ve
netici de-ai săi și să-și fericescă 
rudeniile.

Mai întâi a scosu din postă pe 
viceșpanulă română Grămoiu și 

l’a înlocuită cu o rudeniă a sa, 
cu faimosulă Kapocsanyi Mor; la 
o altă rudeniă scăpătată îi dete 
postulă de fiscală; pe fisolgăbi- 
reulă română dela Avpașu l’a trasă i 
în cercetare și l’a huiduită din 
postă, punendă în loculă lui erăși 
o rudeniă a sa; acesta apoi la 
rendulu seu luă lângă sine ca aju- 
tătoră o altă rudeniă de-a fișpa- 
nului, și așa mai departe pănă la 
a șeptea spiță.

O jumătate de ană a fostă de 
ajunsă pentru noulu fîșpană alu 
Făgărașului ca să-și fericescă tdte 
rudeniile. De aci înainte vanda- 
lismulă s’a continuată și se con
tinuă. Rudeniile fîșpanului ajunse 
odată la cârmă, caută locă se-șl 
fericescă fiii, nepoții și strănepoții.

Astfelă Românii din comita- 
tulă Făgărașului, cari formeză 
95% &10 poporațiunei, au ajunsă 
se nu mai aibă astăfll nici ațâța 
funcționari din sînulă loră, câți 
au pdte chiar și cele mai din 
urmă lăpădăturl ale comitatului. 
Oficiile publice suntă ocupate de 
indiviflf scăpătați, necapubili și în 
mare parte imorali. Aceștia nu 
părtă la inimă binele și interesele 
poporului, nu pricepă nici macară 
limba acestuia și prin urmare, 
chiar decă ar voi, nu suntă capa
bili de-a sta în serviciulă popo
rului. Ei cunoscă unu singură 
scopă: să-și facă stare și să se că- 
pătuescă. Pentru acesta au fostă 
aduși pe spinarea poporului ro
mână din acestă comitată neno
rocită și pentru acesta și trăescă.

Tote acestea ie scie și camera, 
s’au adusă și la cunoscința gu
vernului, der guvernulu tace și 
prin tăcerea sa confirmă și 
sancționeză fărădelegile dela Fă- 
gărașu. Aceste fatale creaturi 
unguresc! își mascheză căpătuirea 
loră sub velulă patriotismului ; 
lovescă, taie și denunță totă ce le 

stă în cale, er guvernulu li-o ia 
în nume de bine și le dice: lo
viți în „trădătorii patriei“, de a- 
ceea v’am pusă mai mari peste ei!“

După tote aceste, mai năvă- 
lesce acum asupra Româniloră 
dela Făgărașă o nouă caravană 
de venetici streini, — caravană 
importată de-odată cu deschide
rea căii ferate din Valea-Oltului. 
Aducerea acestei linii ferate îi costă 
mari jertfe pe locuitorii din acestu 
comitatu, locuit de Români. Timpu 
de 50 de ani ei au să plătăscă 
pentru aducerea acestei linii fe
rate câte 22,000 fl. la ană,—sumă 
ce va aduce cu sine ruinarea țe- 
rănimei.

Și care este răsplata? — Co
respondența din Valea-Oltului, ce-o 
publicămu mai josă, răspunde la 
acestă întrebare în termini des
tulă de elocuenți. Nici măcară a- 
tâta mulțumire nu au bieții Ro
mâni, ca se se pdtă înțelege cu 
noii funcționari în limba loră ro
mână, ci pe banii loră proprii tre- 
bue se sufere insulte, batjocuri și 
pagube din partea droiei de ve
netici, importați aici cine scie de 
pe ce puste ale Ungariei.

Dâcă tote acestea nu suntă 
de ajunsă pentru de a deștepta 
îngrijiri din partea celoră chiă- 
mați; decă adenca amărăciune a 
Româniloră, căreia i-s’a dată de 
atâtea-ori espresiuue vădită în a- 
dunările comitatense dela Făgă
rașă, este cu atâta ușurință des
considerată din partea celoră din 
fruntea țărei: atunci ce mai ră
mâne de făcută? Ce mai rămâne, 
când poporulă română își va perde 
ori-ce nădejde? Cugetatu-s’au 6re 
cei dela cârma țărei asupra con- 
secințeloră unei astfeliu de desne- 
dăjduirl?

Autonomia catolică ungurescă

Biserica română gr.-unită.
III.

Procedarea Eminentei Sale, a d lui 
Primate, oare se puse și continuă a pe 
pune în acestă cestiune în corespondență 
direotă cu Ordinariatele române, ou ig
norarea mitropolitului, a unioului nostru 
oapă independenta și autonomă, supusă 
numai Pontificelui romană, oare singurii 
are drepții de jurisdictiune asupra d>e- 
oeselorfl ndstre, întări încă pe Românii 
oat. de rită or. în neînorederea și te
merile loră.

Drepții aceea, noi, representanții die- 
oesei române gr. cat. de Oradea mare, 
oa interprețl fideli ai oonvingerei aleg?- 
torilord noștri, credemă a satisface intb- 
reseloră aoestora, ba a tuturora Roma- 
nilorii oat. de rit. or. când, cuprint^euda 
justele dorințe și pretensiunl ale lord 
într’o deolarațiune motivată, ne deoise- 
rămii a-o pune pe masa acestui onora
bilii CongresO.

Vorbeai ă de interese române; ba că 
toomai așa le-ași pute numi interese ale 
catolicismului întregii, și ale însâ-șl pa
triei.

Crescuți la lumina racjelorii cerescl 
ale religiunei catolice, convinși de ade- 
vârulft învâțăturiloră ei mântnitbre, ali
piți neclătita de stânca s lui Petru, nu 
putemd da destulă laudă și mulțumită 
Provedinței d ^eesol, că a reoondusă, 
deși numai o parte a națiunei nostre, 
în corabia s. sale biseriol; dâr chiar pen
tru acesta e oumplită durerea, ce ne sfă- 
șiă inima, văcjendâ, oă se află în sînula 
nostru mai mulțl, ala cărora număra 
«reșce pe cji oe merge, cari profitânda 
de ‘autonomia constituțională Introdusă 
aoum în biserioa Româniloră orientali, 
și arătâudO la influința ei binefăoStâre, 
oe se manifestă în resultate văzute; er 
de altă parte indigetâudă la amorțela, 
oarea, în lipsa esereiărei drepturiloră 
nostre autonome, cuprinse tota organis-

FOILETONULfj „GAZ. TRANS.“

DIPLOMAȚIA,
de Eduard Schult.

(Urmare).

„Dăr, 8erenissime“, răspunse Bertin, 
„acâsta e o afaoere neplăoută. Suntă de 
cjece ani la ambasada din Londra și nu 
ași voi sâ fiu tinută de omil ooruptibilă“.

„Liniștesoe-te, d-leBertin“, 4lse prin
cipele, „iau asupră-ml tote urmările, chiar 
și față de guvernulă nostru. Astfelă de 
Omeni, ea lord Seymour, trebue bătuți 
cu armele lord proprii. Ai înțelesă și soi 
ce ai să taol?1*

„Fârte bine, Serenissime".
Ambasadorula ’șl relua oondeiulă. 

Bertin se ridică, făcu unft complimenta 
și părăBÎ apoi oamera.J

După oe Talleyrand termină rspor- 
tula, la oare lucrase, luă câteva cole de 
hârtiă gole, cari erau înaintea lui și sorise 
ou trăsături mari și legibile pe pagina 
înteiu : „Corespondența secretă a amba
sadorului principe Talleyrand ou contele 
Arnim, ministru de esterne regescu pru

siana. Secreta severă14. Apoi redacta, în- 
oepânda pe pagina a doua și ou data 
înainte de șese săptămâni, o epistolă, 
oum i-ar fi putută scrie atunci ministrulă 
prusianh și adecă într’ună tond ostila 
Franciei. După aceea urmă o epistolă, 
care forma râspuusulă prinoipelui la cea 
dinteiu. Talleyrand scria în calitatea sa 
de primula oonsilierO diplomatioă ala re 
gelui LudovioO Filip și nu râmase da
tora în espresiunl ministrului prusiana. 
Apoi veni o a doua epistolă a lui Ar
nim și ala doilea răspunsă aid lui Tal
leyrand și o a treia epistolă a lui Arnim 
îneheiă corespondența, oare deși cuprin
dea numai scrisori private, totuși era oa 
epistolele diplomațilord, oând e iminentă 
vre-o întrerupere a relațiuniloră diplo
matice. Talleyrand puse dooumentuld în 
sorinulă indicată oficiantului de cance
laria și luorulă de pe 4>ua aoâsta era ter
minată.

Două c|ile după aoeea intră Bertin 
ărășl în cabinetulă șefului său.

„Serenissime, afaoerea cu lord Sey
mour e terminată, aici am banii14, ''anun
ță elfi.

„Frumosă44, 4’3e principele. „D6oă 

voesol să depunl bine oapitaluld, atunol 
te sfătuesod să-la depunl la noulă îm
prumută indioă ; acesta e fârte sigură 
și-ți aduce cinci prooente.“

După aoesta trecură ărășl câteva 
4ile, când Talleyrand ohemă în odaia sa, 
pe oelă mai tînSrd seoretară aid sâu de 
ambasadă, oontele Couronel, care funo- 
ționa totdeodată și oa seoretarQ privata 
ala său.

„Iubite oonte“, începu eld, după ce 
Couronel se așeflă pe soaunO. „Ai pri
mita dor o Invitare dela lordul și lady 
Seymour, pentru oa sâ petreol la dân
șii primele (fi^0 a^6 sSptSmânei vi-
torei ?“

„Da, Serenissimeu.
„Noi așadâră vomd oălători împre

ună la Marlyhouse și pentru timpula pe
treceri n.5stre acolo am pentru D ta o 
mioă însărcinare discretă.“

Principele istorisi oontelui pertrac
tările lordului Seymour cu Bertin, pre
cum și oumpârarea oorespondenței și a- 
cluse la acesta ună mandată speoială 
pentru tenârulă diplomată, pe care acesta 
’lă primi surifjândă, der promise, oă-lă va 
împlini cu punctualitate.

In Marlyhouse, moșia soțfioră Sey
mour, se întruni o strălucită societate de 
bărbați, oare oonsta din diplomațl, din 
străini de rangă, proprietari distinși en- 
glesl, membri ai parlamentului, funoțio- 
narl înalțl și ofioerl. Câțiva dintre os- 
pețl pleoară ărășl în cfiua sosirei, alții 
râmaseră mai multe 4ile. Fiăoare îșl pe
trecea oum voia și oătră sără se întru
neau toți la prâu4ulă sub președința dâm- 
nei Seymour.

MerourI voiau ambii diplomațl fran- 
cesl, cari sosiră Luni în Marlyhouse, s6 
pleoe imediată după prân4ă, spre capi
tală. Lordula Seymour fu în 4iua acesta 
ou o deosebită oonsiderațiune față de 
dânșii, când inainte de amia4l întâlni pe 
Talleyrand în paroâ, ’lă luă pe acesta de 
brață și-lă întrebă."

„Spune-mi, iubite amioe, cu tdtă sin
ceritatea, oare trebue sS domnâsoă între 
amici, oum stai actualmente cu Prusia?1* 

„Cu Prusia ?“ repeți prinoipele ou 
oea mai mare indiferență. „O, stămă es- 
oelentă".

„Seriosă?“ întrebă lordulă mai de
parte.

„Fârte seriosă1*, răspunse Talley- 
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muici vieței nbstre bisericesol, se înoâroă 
a marca prin cărți, broșuri și foi publice 
uniunea de atare, oare nu numai că și-a 
finitâ misiunea la Români, oi pune ohiar 
stavile culturei și propășirei naționali, și 
provbcă pe Români a se întbrce la sî- 
nulfi biserioei, unde nu suntă împe 
deoațl în libera eseroiare a libertăți 
lord lorO.

Onorabile Congresă ! Vorbesoă oătră 
oatolic-I; vorbeecă cătră o adunare, unde 
ședă prelațl, cari deși nu pbrtă pe tru
purile loră ranele perseouțiuniloră sufe
rite pentru s. oredință oatolică, oa pă
rinții din Nioea, 'der le portă, fără în- 
doblă, în inimile lord. E bre ou putință, 
oa să nu ne înțelegă? E bre cu putință, 
oa reounoscendă pașii smintiți ai trecu
tului, să adaugă oătră aceia nouă stnin- 
tele? Din contră, e ore cu putință, ca 
să nu profite de totă influința, de oarea 
se buoură, ca să se delăture din oale 
căușele, cari provbcă atari triste mișcări, 
și să se liniștescă inimele turburate ?! Să 
nu soie bre membrii acestui Congresă 
onorabila, că e o politioă multă mai în- 
țelbptă a preveni ou măsuri oorăapuncjă- 
tbre opiniunea publioă, deoâta a preci
pita prin opunere nejustifioată operațiu
nile ei ruinătbre?!

De ar fi, să vă îndemne la aoâsta 
ohiar și intereBulă bine prioepută ala 
patriei!

Nori plini de periculă se adună pe 
orisontula Europei; în frioă și outremura 
pândimă olipita, oând potft să se des- 
caroe asupra patriei nostre, înoingendă 
ou fulgerile loră în fiaoărl, de-asupra 
oeriulă, de desubtă pământula. Ore fi- 
vomă bărbați a sta looului? Nici Ro- 
mânulCi, niol Maghiarulă nu suntă des
tulă de tari, ca Bă se potă încrede față 
ou perioululă, ce ne pbte ajunge, numai 
în puterile sale; cine nu vede, că ambi 
numai în alianță împrumutată îșl potd 
afla garanția asistenței și pute^ei lorii ?

Ei bine! Der a oăștiga pe oine-va 
pentru alianță sinoeră, și a storoe ou 
forța aliania ouiva, nu e același luoru, 
oi șuetă două luorurl prea deosebite. 
Aoestă adunare e destulă de înțeleptă, 
ca să mă înțelâgă.

Indestulire și alianță adevărată nu 
pbte îuflori, decâtă din respectarea îm
prumutată a drepturilorii, din libertatea 
deplină, basată pe îndreptățire egală.

Pe lângă garantarea drepturilorii 
nostre, contopiți prin iubire într’o inimă, 
vomă da mâna, ne vomă aduna cu toții 
în jurulă altarului patriei și ou puteri 
unite vomă ridica patria ia acela gradă 
de gloriă, ca să invidieze străinii înțele
gerea, paoea și ferioirea nbstră.

Să lucrămă der așa, oa ou interesele 
și drepturile nostre să nu ne lovimu 
unuia în altuia; oi împărțind^ drepturile 
egala și respeotâudu-ne împrumutata 

rând, „de oând domnesoe regele Ludo 
vio& Filip, n’am stata cu Prusia, ou Aus
tria și ou Rusia mol odată mai bine, ca 
toomai acum0.

Lordul Seymour făcu o față violenă, 
er Talleyrand, oare observă acâsta, nu 
turbura buouria tăoută a lui Seymour, 
oare era convinsa, oă s’a uitata în căr
țile lui Talleyrand și părea decisă, oa a- 
vantagiuia aoesta, să-lă folosescă în modo 
diplomatica.

„Aoesta o soiu mai tine, nu mă 
tragi tu pe sforă; noi Englesii voma ză
dărnici căsătoria fiicei regelui Francesi- 
loră ou regele Belgiei, pentru oa voi 
Francesii, după propriile tale sorisorl, 
v’ațl oertata cu Prusia și sunteți ame 
nințațl ou una răsboiu din partea sfintei 
alianțe/ — ’șl gândea lordulă Seymour.

„Voma vede la fine0 ’șl gândea 
prinoipele Talleyrand.

Bătrânulă diplomata francesă înoepu 
să laude frumseța yaroului din Marlyhouse; 
fericita, ca una omâ, căruia i-a sucoeso 
unO luoru mare, conducea lordul Sey 
mour, pe bspele seu.

(Finea va urma.) 

interesele, să asigurămO și eternisămfi 
între noi paoea, frățietatea, ferioirea !

Cela oe nu respeotă drepturile și 
libertatea altuia, nici elă însu șl nu e 
demnQ de libertate și de fructele ei bi
necuvântate !

Ce voră perde Maghiarii prin aceea, 
că vorO recunosce bisericei RomânilorO 
oat. de rit. or. dreptulă, dea-șl organise 
ea insa-șl afaoerile sale interne, în de
plină independență? Diu contră, oe nu 
voră oăștiga? Căștigânda încrederea și 
afectulă RomânilorO, au câștigată tote!

A edifica în propritilă său, ruinândă 
proprietatea veoinului, nu e gloriă ! Der 
a soi edifica, oa după edificare, privinda 
peste opera terminată, să poți 4>°®> cu 
vecinulă dimpreună, oa odinibră Creato- 
rulO după creare: Ecă, tote suntâ bin**! 
Aoâsta este operă adevărata dumne- 
cfeescă, operă demnă de omulO creata 
după tipulă și asămănarea lui Dum- 
netjcu!

Incheiu ou cuvintele lui Tacita: 
„Ante omnia extirpandas dissidiarum cau- 
sas, et conciliandos animos necessarium 
arbitroru.

Fericiți noi, decă ne-amd pută îu- 
tbroe la comitenții noștri ou aoea soire 
îmbuourătbre, oă pastila nostru de astăcjl 
a pregătita și înaintata sucoesula dorită. 
Dâr dăoă nu ne rămâue altă alegere, 
deoâtă seu a renunța la drepturile și a 
trada interesele nbstre, seu a ne lupta 
fără sucoesă: alegemă aoâsta din urmă, 
și vomit lupta cu constanță, ddr de dreptu
rile și interesele bisericei și ale natiunei 
nostre nu put emu, nu voimu a abdica nici
odată.

După aceste, am onorea, atâtO din 
partea mea, câtă și din partea d-lorO 
losifu Romană și losifu Vulcan», oonde 
putațl ai mei din diecesa Oradei mari, a 
notifica ouorabilului Congresă dreptele 
dorințe și pretensiunl ale alegătoriloră 
noștri într’o dec.larațiune motivată, ce-mi 
iau outezarea a-o depune pe masa adu- 
nărei cu aoea rugare, oa să se oitesoâ, 
să se ia la protooola, și respeotându-se 
autonomia bisericei nbstre, onorabilulă 
Congresa să binevoesoă a oonlucra ou 
influința sa la aoeea, ca să se convboe 
oâtă mai curendă ună Congresa ala Ro- 
mâniloră cat. de rită or., care regulâuda, 
independenta, afacerile nbstre biserioescl, 
oe ne privesoă numai pe noi, și stato- 
rinda tot-odată în înțelegere ou acesta 
Congresa afacerile comune, ce ne pri- 
vesoa pe ainbe părțile la olaltă, să pu- 
tema nu peste multa conlucra la olaltă 
Bpre regularea aoelorâ afaoerl în armo
nii frătescă și cu aceeași însuflețire după 
modula, oe ambele Congrese îlă vorâ 
afla mai oorăspunejătorii; deolarândă în 
nomele alegătcriloră noștri, oăpănă atunci 
noi, o parte mică numai din provincia 
nbstră bisericescă, nu ne simțimă com
petent de a lua parte la nici o pertrac
tare a aoestui CongresO !

„Cis și trans.«
Sub titlula acesta „Politik0

din Praga scrie ună artioulă de fonda,
în care tace comparațiune între stările
de dinoolo și de dinobce de Leitha.

Estragemă din aoestă artioulă ur-
mătorele :

„Fără răsunetă a trecuta în anula 
trecuta iubileula constituției dualiste da 
stata. Faptulâ și’la va esnlioa ușoră acela, 
care a urmărită ou ochi desohișl desvol- 
tarea lucruriloră și adecă schimbarea 
acestora în Ungaria. Dinoolo de Leitha 
au ajunsa lucrurile tare departe, și 
nu este secreta, că în cercurile chiămate 
și interesate se gândescă seriosO la sa- 
nares stărilora de acolo. ț)iaruld din 
Berlina „Național Zcg.° adeveresce acesta. 
Acesta pe basa unoră informațiunl si- 
gt re, pretinde a soi, că în cjjl&le din 
urmă începe a se face după oulise o schim
bare eclatantă pe terenul politicei interne. 
Nu este imposibila, oa fără de veste să 
intre ună faotoră nou în formarea majori
tății, pentru ca să scotă din perplexitate 
regimulă contelui Taaffe, pentru oa cela 

puțind să se pară, că domnesoe o li
niște pe din afară în aoestă jumătate a 
monarohiei. Aoesta voescă a o îndeplini 
— pentru ca să facă ordine in Ungaria.

Piarula „Politik0 după oe vorbesce 
despre cele <j‘s® de „Național Ztg°, 
scrie :

„Șoviniștii Maghiari! Ajunși la li 
bertate, „liberalii0 Maghiari îndată șl au 
prefăcuta în faptă adevăratele lord sim
țiri. Pe la finea anilord șâsecjeol cade 
înohiderea școlelord medii slovace sub 
pretextul a oeltt mai de nimicO ; la înoe- 
putulO anilor 70 au oonfisoat averea „Mă
ricei0 pentru ca să o folosescă pentru 
desnaționalisarea biețilorO Slovaol. Ei 
apasă și subjugă naționalitățile nema
ghiare, cărora le denbgă orl-oe îndrep
tățire la vieță, pe basa unora teorii sciin- 
țifioe fabricate de ei. AstfelO purceseră 
ei față de oompatrioții lord0.

Fbia oehă arată apoi nereounosoința 
Maghiariloră față de dinastia Habsburg, 
aducâodă esemplele: oultula lui Kossuth, 
afaoerea Hentzi, insultele la adresa arma
tei comune eto. O schimbare ministerială 
și o luptă bisericâscă-politioă ou tote 
onorile ei — s’au ivită în independenta 
Ungariă. Nu e mirare, oă s’au gândită 
în fine la ună remediu0.

„Calea oe trebue să o urmeze — cjioe 
„Pohtik0 — este : respectarea simțului 
de naționalitate, restituirea individuali- 
tățilora istorice. Aoesta e bastonulă ma
gica, care pbte faoe ordine în Austria.... 
„Fără îndoâlă în Ungaria amenință a se 
forma stări cu totula insuportabile. Fără 
îndoelă pretensiunile Maghiarilor^ cresod 
ou atâta mai multă, cu oâtă raporturile 
din Cisleitania (Austria) îmbărbătâză pe 
Maghiari.0

In fine fbia cehă încheiă, ejioendci, 
oă o ordine în Ungaria se va pute nu 
mai atunci face, când în Austria li-se 
voră da popbrelord egala îndreptățire.

c&onwa politica
— 20 Ianuarie.

In ședința dela 24 Ianuarie a oomi- 
siunoi bugetarea parlamentului austriac», 
ministrula de oulte și instruoțiune Dr. 
Gautsch a oomunioată, că cercetările 
fâoute nu au arătată lipsa îmiințărei u- 
nui gimnasiu ala statului în Cernăuți, a- 
cesta depinde dela propunerile respec
tive ale ofioiului școlară ala țării. Per
tractările referitore la zidirea unui edi
ficiu nou pentru gimnasiulă gr. or. din 
Suoesva au ajunsă acelă stadiu, că în 
curendă se va (pute înoepe ou zidirea. 
Referitoră la școla de profesiune din 
Câmpulungă, oe are a se activa, miuis- 
trulă a cjisă, oă ea este de lipsă și oă 
oomisiunea oentrală pentru afaoerile in
strucțiunii profesionale a reoomandată 
înființarea unei soole de măsăr>tă și stru- 
gărită ; momentană se află în pertraotare 
partea finanoiară’.

*

Pe când foile din Viena și o parte 
din oele italiaue vorbesoO, din inciden- 
tula toastului recentă ală împăratului 
Wilhelm, despre o apropiare ruso ger
mană, fliarele din Berlină se pronunță 
ou mare reBervă față de aoestă toastO. 
„Vossisohe Ztg° sorie: „E adevărată, oă 
mai ’nainte s’au luptată Rușii și Pru- 
sienii în oontra unui dușmană comună, 
în contra FranoesilorO. Der aoeea oe a 
făcută ȚarulO, nu s’a făcută din amioi- 
țiă pentru Prusia, oi din interese rusesol. 
Idea, oă Rușii și Germanii din nou se 
voră lupta umbră la umără în oontra 
Franciei, ohiar de ar fi încă republică, 
nu află răsunetă niol la Țarulă nici la 
poporula rusesoă. Toastulă împărțitului 
germană, deoă s’ar lua oa 6 manifesta- 
țiune politică și nu ca o curtoasiă per
sonală față de bspele casei domnitbre, 
ar pută ușoră să tiă folosită în coutra 
proiecteloră militare, oarl se basâză pe 
suposițiunea unui răsboiu ou două fron
turi, așa dâră ună răsboiu ală Germaniei, 
în oontra Franoiei și a Rusiei. In espu- 
nerile canoelarului Caprivi, importanța 

toastului ’șl află limitea sa. Caprivi a 
deolaratD de curendă. oă politica Ger
maniei față de Rusia, este totă aoeea, 
oa sub Bismarck. Și totă așa va fi și 
după dejunulă reoentă0.

*
Camera frauoesă a disoutatO în șe

dința din 28 Ianuarie bugetuliî marinei. 
D-lă Thompson, raportorulo, constată 
progresele continue ale mariuei: esoadra 
din Mediterană este superioră escadrei 
italiene, 6r cea din Nordă este egală în 
numără cu totalitatea escadreloră ger
mane. Situația va fi încă și mai bună 
în 1893. Puterea de atacă va merge 
crescândă în fiă-oare ană, unitățile de 
luptă, oarl acum suntă în numără de 
422, vorO fi de 515 în 1898. Ministrula, 
admiralula Rieunier, cere Camerei să vo
teze fără vre o îndoelă creditele, cari 
voră fi întrebuințate spre binele țărei 
(aplause). S’au votată mai multe oa- 
pitole.

*

Ambasadorulă englesă, lordulă Duf- 
ferin, a avisată pe guveruulă francesă 
printr’o sorisore, despre sporirea trupe- 
loru englese de ociipațiune în Egiptu, 
adftogândă, că aoestă hotărîre a Angliei 
nu schimbă întru nimioă iuteuțiunile sale 
in priuța ouupațiunii. D. Waddington a 
fostă însărcinată să ia aotă de aoâstă 
deolarațiuue și să câră lordului Rosebery 
de a precisa incidentele, cari au moti
vata nouăle măsuri hotărîle de Anglia. 
D. Waddington va ave o îutrevedere ou 
lordulă Rosebery. „Gazeta de Colonia0 
află din Loudra, oă reprezentanții străini 
aoreditațl pe lângă curtea britanică au 
comunicată guverneloră loră respective, 
oă Anglia vrea să întărescă trupele de 
ocupațiune în Egiptă, dâr oă ea nu 
sohimbă întru nimioă politica Ba în pri
vința acestei țări. Ișl menține de aseme
nea declaraț'unile anteriore. Se aștâptă 
nouă puteri îu Egipta la îneeputulă lui 
Februarie. Până atunci s’a și trimisă ună 
batalionă la Port Said.

sci» QÎLEL
— 20 Ianuarie.

Medaliile comandate la casa Scharff 
din Viena din inoidentulă căsătoriei prin
cipelui Ferdinandă ou principesa Maria, 
au sosită în Buourescl. Medaliile suntă: 
10 de aură și 150 de argiuto. Cele 10 
se voră da membriloră famifiiloră prin- 
cipiloră căsătoriți, er cele 150 miniștri- 
loră, oorpului diplomatică și înalțiloră 
demnitari ai starului. Se voră mai bate 
1000 medalii de bronza la moned&ria 
Statului.

’ -x-
Revista germană „Globus0 din Lipsoa, 

a înoepută publicațiunea unoră artioole 
fbrte importante asupra Româniloră ma
cedoneni. Articolele suntă scrise de cu- 
ncsoutula profesora Weigand diu Lipsea.

. —x—
Revisuirea legei pentru vânatii. In șe

dința dela 28 Ianuarie a dietei ungurescl, 
raportorulă Horvath Bela presantă pe
tițiile a trei comitate, oarl oerO modifi- 
oarea legei peutiu vânată în sensula, ca 
fiă-oăruia să i-se permită vânarea iepuri- 
loră, deorece aceștia suntă nisoe ani
male păgubitbre. Horvath Adam dovedi 
ou date, că la Kecskemet, iepurii au pri
cinuită într’unu singură anii pagubă de 
114,460 fl. prin aoeea, că au roșă pomii. 
Cere și elă grabnica revisuire a legei 
pentru vânată. Ministrula de agricultură 
Bethlen a și promisă în urma aoesta, că 
va lua măsuri pentru modifioarea legei 
de vânată în sensula arătată aoi.

— x—
Vărsatuliî negru. In orașula Chezdi- 

Oșorheiu a murită în 4^e^e treoute o 
femeia de vărsată negru. Din oausa a- 
câata domnesoe mare agitațiune printre 
locuitorii de aoolo. Autoritățile au luată 
măsuri sanitare pentru delâturarea răului.

—x—
Producțiunea de aseră a recitatorului 

Stoof a reușită fbrte bine. Dânsulă e ună 
adevărata artistă în reoitare posedâudă 
pe lângă talentă și o voce puternică de 
basă. Minunată a predată aotulă IV din 
„Ein Volksfeind0 de Ibsen. Mare ilari
tate și viue aplause a stîrnită în pubioă 
d lă Stoof prin recitarea unoră poesii în 
dialeotulă Băsesoă diu Ardâlă. Produc- 
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ițiunea de aseră a fostă bine cercetată 
din partea publicului, care aprdpe esolueiv 
a fostă compusă din Sași.

—x -
Decorați. Din incidentulă petrecerei 

lui Țarevicl în Viena au primită patru 
oficieri din regimentulă de inf. Alexan
dru I de Rusia Nr. 2 ordine mai înalte 
rusesol: căpitanulă Tompa ordinulă St 
Ana cl. 3, loootenenții Cvitas și Boyer 
și maestrulă musioei militare Kraus or- 
dinulă Stanislau cl. 3. Doi suboficerl au 
primită ordinulă Sf. Ana pentru subofi- 
oerl, er alț.1 doi medalii de aură. Afară 
de aceea i s’a pusă la disposițiunea co 
Ionelului regimentului 5 medalii de ar
gintă pentru a le împărți între soldați.

— x—
Consiliubi ^federală ală Elveției _a a- 

probată prelungirea învoielii provisoriâ 
cu România.

— x—
La esposiția din Berlinii. Ministrulo 

Berlepsch a constatata în dieta impe
rială, că guvernele germane au trebuită 
să renunțe la organisarea unei esposi- 
țiunl la Berlină pentru oă marii indus- 
tiiașl nu s’au arătată dispuși să par
ticipe.

—x —
Universitatea din Palermo a fostă 

închisă din causa a o mulțime de acte 
.de nedisciplină comise de studenții uni
versității de acolo.

— x—
Șese mii de tablouri. Cercurile artis

tice din Veneția suntă în plină agitațiS. 
.Se propagă anume ideia d’a se adresa 
ministeriului oulteloră o cerere în soopă 
.de a se obține, pe oale diplomatioă, re- 
trooesiunea a șe<e mii de tablouri, cari 
dela 1806 și până la 1810, au fostă ră
pite în chipă arbitrară și cari suntă îm
prăștiate prin diferitele galerii europene. 
.Afară de acesta, orașulă Veneția ar mai 
reclama posesiunea la o sută treizeci și 
cinci de tablouri espediate din acesta 
orașă în Austria, în anulă 1838, la or- 
dinulă împăratului Ferdinandă.

—x—
Furnisare, Ministeriulă ung. de hon- 

vecjl are necesitate de 1,059,000 buoățl 
.de sad pentru menage din calioot pen
tru armata de honvecp. InformațiunI mai 
de aprope se potă lua în biroulă oame 
re.i comerciale și industriale din BrașovO 
Terminulă de oferte este 28 Februarie
n. o.

Din dieta unqurescă.
In 30 Ianuarie s’a desbătută în 

dieta ungurâscâ budgetulă ministeriului de 
honverți.

Cu aoestă ocasiunea s’au întâmplată 
-acene turbulente între „părinții patriei", 
țliarului „Ellenzek i-se telegrafieză ou 
privire la aoesta din Peșta, următdrele:

După vorbirea finală a ministrului 
Fejervary, dieta primi budgetulă. După 
aceea urmă desbaterea specială asu
pra preliminariului, care pricinui mare 
furtună.

Primulă protestă îlă ridica Gabriel 
Ugronu, care protestă în contra împreju 
rărei, că limba germană a intrată ca 
.contrabandă între honvecjl. 350 de ani 
sunta, 4ise elă, oă strămoșii noștrii s’au 
luptată în contră Introducerea limbei 
germane: in legile ndstre am statoritd, că 
oficerQ în regimentele ungurești pdte /î 

snumai Maghiarulu {!!?)
„De aceea avemă dreptate, nu să oe- 

.remQ, ci să pretindemă, ca regimen- 
ttele ungurescl să fiă provâcjute ou oficerl 
.maghiari".

Vorbitorulă apoi făcu comparații în 
tre sinuoidertle din armata comună și 
din armata de honvecjl. In acesta din 
urmă suntă mai multe sinucideri. Elă 
cere, ca honvecjimea să fiă provăcjută < u 
tunuri. Dâcă se va primi proiectulă atunol 
elă rogă dieta, ca să lă înorediuț ze al- 

,toră mâni, nu lui Fejervâry (aplause 
-fur tund se).

Mi nistrul ă Fejervary deolară, că
vorbele slorăitdre ale Jui Ugron suntu 
în adevără zadarnice (dedrece în dietă 
e o maioritate austriaca. Nota Red. 
Ellenzek). Fejervary provdoă pe Ugron. 

ca să-i spună una sigură casă, în care 
tinerii maghiari, să fi fosta respingi d’n 
oorpulă oficeriloră.

Contele Apponyi ține deolarațiunea 

ministrului de forte slabă; — nu este 
destulă, că tinerii maghiari nu suntă res
pinși, ci trebuesoă delăturate acele pie- 
deol culturale, cari îi împedeoă de a 
intra. Vorbitorulă, flise apoi, că provo 
carea lui Fejervary la partea privitdre 
la pactulă dela 1867, este ou totulă 
falsă. Ministrulă Fejervary se provoca 
la contele Andrassy, der în modă neco
rectă".

După mai multe deebaterl mici pro
iectulă fu primită și în detailă.

Corespondența „Gaz. Trans/
Din valea Oltului (com. Făgărașului) Ian. 1893.

Sun temă fericiți de a avâ drumă 
ferată în mândra nostră „Valea • Oltu
lui"; de-ocamdată numai pănă la Fă- 
gărașă.

Cu bucuriă amă salutată oelă dintâi 
trenă în Noemvre an. tr., oare ni-a des
chisă aoestă legătură socială cu vestulă 
oivilisată ală Europei. In aoestă mo
menta amă uitată jertfa cea mare, adusă 
pentru acâstă liniă ferată în suma de 22 
mii fi., anuali pe timpă de 50 ani.

Amă uitată și insultele organului 
guvernamentală „Kolozsvar", oare în nr. 
9 din 1887, tractândă despre facerea 
drumului ferată în Valea Oltului, le a 
aruncată asupra poporului „valahă" cu lo
pata din balta de noroiu, oe o are aoestă 
foiă nesâcată la disposițiune, oând este 
vorba de ValaohI.

Ne-amă înșelată însă în credința 
nâstră, că cu linia ferată prin Valea Ol
tului, vomă fi puși în legătură socială 
ou veBtulă Europei oulte. oăol faptele 
arată contrarulă. Se pare, că numai va- 
gânele ni-au venită din vestulă Europei, 
nu însâ și personalulă de manipulațiă.

După deschiderea liniei ferate s’a 
aplicata pe la stațiunile de telegrafii și șefi, 
cari nu cunoscu niti limba poporului ro 
mânu și niti limba germană. Cum se es- 
pedâză telegramele în limba româuă, îșl 
pdte închipui numai acela, oare se ser- 
vesce de telegrafă ou limba sa.

Nu se pdte nega buna voință a aoes- 
toră amploiațl, cari necunoscândă limba 
poporului și văcjendu se compromiși și 
ohinuițl în servioiulă loră, se silesoă din 
tote puterile de a învăța limba neounos 
cută loră pănă aouma.

De conductori, nu pdte fi vorba, oăcl 
aoeștia când li se facă întrebări în limba 
română, se uită la întrebătorii peste umeri, 
âră când suntă agrăițl in limba germană, 
răspundă în limba maghiară. Avemă Ia 
disposițiune oasurl concrete, oă Români 
ou bună stare, însâ îmbrăcațl românesoe, 
au plătită și au oăpătată bilete pentru 
a 2-a clasă, însă conducterulă ia înfun
dată cu sila în a 3 a clasă.

La stațiunea FăgărașO, preotulă ro- 
mânesoă din Ruoură, îmbrăoatO în haine 
româneșt i, & cerută, și plătită, biletă pentru 
a 11-a clasă și a căpătată biletă pentru 
a lil a clasă, ou oare fiiodă trenulă gata 
de plecare, s’a uroată în a III a clasă și 
a călătorită.

La tergulă Făgărașului din Deeem- 
vre, preoum și în unele Vineri — târgă 
de săptămână — în care ooncurența de 
călători a fostă fdrte mare, er veutulă 
de iernă pătruncjătoră, călătorii au folo
sită și primită bilete pentru a 3-a olasă, 
din lipsa vagoneloră de persdne însă, 
ș’au înfundată în vagonele, în cari se 
transporldză boi și porol.

X.

Petreceri
Corpulă învățatorescă din Hermann 

învită la produ ‘țicnea și petrererea ou 
jocă, ce o va arangia Duminecă, în 24 
Ianuarie (5 Ftbr.) c. în sala hotelului de 
aoylo. Venitulă curată e destinată pen
tru susținerea corului vooală română din 
Hermană. Intrarea: Loculă I de per- 
sdnă 40 cr., de familiă 1 fi. Loculă II 
(în pioiore) de personă 30 cr., de fa
miliă 80 cr. Inoeputulă la 7 dre sera. 
Ofertele marinimdse se voră chita și pe 
cale (ji^ristică.

*

Inteligmța română din Deda și jură 
invită la petrecerea ou jocă, ce se va 
arangia aoolo la 12 Februarie n. c. Vo- 
nitula oarată e destinată pentru fondulfi 
șcdlei din Deda. Intrarea de personă 80 
or. de familiă, de doi membri 1 fi. 50 
cr., er dela doi membri în susă, de fiă- 
care membru 50 or. Inoeputulă la 7 dre.

Leo Popesou, presidentă; G. Șan- 
doră, secretară; G. Truța, oontroloră, 
I. Finou, oassară.

Ofertele marinimdse se voră ohita 
pe cale 4iaristi°& ȘÎ suntă a se adresa 
presidiului în Deda. Viptualele rămână 
în provederea familiiloră.

Literatură,
A apărută în Analele societății is

torice din Berlină (Iahresberiohte der 
Geschiohtswissensohaft XIV Iahrgang) 
Raportulă d-lui Nic. Densușianu despre 
literatura istorică și filologică aRomâ- 
niloru în cursulă a. 1891. Raportulă trao- 
teză despre 93 diferite publioațiunl și 
memorii. Sumariulă este următorulă ■ 
Urkundenbiioher und Chroniken. — Quel- 
lenkritik. — Politisohe Gesohichte. — Spe- 
cialuntersuohungen. — Handels- und 
Finazgesohichte. — Kulturgesohichte. — 
Ethnographie und Statistik. — Rumă- 
nisohe Spraohe. — Volksmythologie und 
Volksdiohtung. — Die Rumăoen von 
Makedonien und Dalmatieu. — Littera- 
turgesohichte. — Numismatik.

A apărută:
0 carte tipărită din ordinulu M. 

S. Iniperatuliî Rusiei, de Zamfiră G. 
Arbure. Buouresol, 1893. Formată mioă 
8° de 40 pag. Prețuia 40 bani. Cartea 
e dedicată d-lui Hr. C. Istrati și este o 
interesantă recensiune a opului rusescă : 
„Basarabia, desoriere istorică, cu voința 
Majestății Sale editată de ministrulă de 
interne", ală căreia antoră e Pompeiu 
NicolaevicI Batinșooff, ounosoută oa mare 
rusificătoră.

*
Ortografia limbei române, de Cl. 

P. Parvulescu, baoalaureată în litere și 
sciințe, licențiată în dreptă, advocată 
etc. Târgu Jiu, 1892. — Scrierea aoăeta 
formâză ună frumosă volumă de 128 
pagine în 8° și se vinde ou prețulă de 
ună leu; e o carte forte neoesasă pentru 
institutori, învățători și în genere pentru 
toți doritorii de a cunosoe regulele or
tografiei române. Ea va fi urmată în ou- 
rândă de ună manuală mai elementară 
de 30—40 pagine pentru usulă specială 
ală elevilorO din șoâlele primare, în oare 
soopă ambele sorierl voră fi supuse apro 
bărei ministeriale. D nii profesori, insti
tutori și învățători, cări voră voi pa in
troduce în clase, ca manuală didactică, 
una său alta din aceste două sorierl, 
după trebuință, suntă rugați a arăta 
d-lui autoră părerile d-loră și numărulă 
de esemplare, pe oarl ară pute conta, 
spre a regula în consecință tragerea 
unei nouă edițiunl, deoreoe desfacerea 
primei edițiuul este deja asigurată.

DIVERSE.
Șarpele Cleopatrei. Sara Bernhadt, 

care se află și jooă pe soena teatrului 
Națională din Roma, sosi mai cailele tre- 
oute în capitala Italiei, ou 68 de lăcjl, 2 
dame de companie, 3 dmenl de serviciă, 
ună câne San Bernardă și șârpele ou 
oare ea ese pe scenă în Cleopatra. Aoesta 
este faimâsa reptilă pe oare Sara o per- 
duse aoum oâtă-va timpă și pe oare marea 
aotriță o căuta și pe mare și pe uscată 
și nu o pute găsi de looă. In 4*ua de 1 
Ianuarie a acestui ana, ea se afla în 
Viena, unde primi ea ună pachetă poș
tală, o outiâră. Ea o deschise și găsi 
înăuntru pe tovarășulă ei de eplause 
din Cleopatra, pe jumătate înghețată de 
frigă. Aoum șerpele este bine și pdte 
Romanii ’lă voră pute admira pe scenă 
împreună cu celebra sa stăpână.

Inteligența animaleloru. O brută- 
resă din Anderghim (Belgia), anume 

Kerremans, văduvă, vînduse aoum câte- 
va Jile ună oală pe oare bătrâneța ’lă 
făouse să fie neaptă pentru serviciă. De 
oând părăsise pe veohia sa stăpână săr- 
manulă oală, oare se numea „Cooo", de
veni tristă și refusâ chiar și mânoarea. 
După trei 4’1® de la ven4»rea calului, 
brutăreasa fu deșteptată în toiulă nopței 
de niște lovituri date în pdrta oasei sale 
însoțite de gemete. Ea ore4endă că acelă 
sgomotă ar fi produsă de vr’ună bețivă, 
oare trecea ndptea pe stradă, nu se mișcă 
din pată. A doua 4* dimineță trecătorii 
găsiră pe „Cooo" în pragulă porțel oul- 
cată ou capulă ră4imată de pdrta oasei 
stăpânei sale. Coco era într’o stare vred
nică de plânsă. Pelea sa era înghețată. 
Se înceroară în vană oa elă să potă fi 
sculată în susă. Der tdte jngrijirile oe 
’i fură date au rămasă nefolositdre, căol 
sărmanulă Cooo îșl dădu ultima suflare 
în fața brutăresel.

Escrocherie „«au mariage". In Franța 
mai alesă acesta genă de esorooherie 
nu e ceva tocmai rară. Der etă, după 
„Covurluiulă" și ună oasă întâmplată în 
Galați: Ună tînără Augustină, func
ționară la gara de acolo, s’a logodită 
tdmna treoută cu o tînără din Galați, 
strada Tecuciului, căreia i-a luată vr’o 
400 lei pentru a pută întâmpina chel- 
tuelile de nuntă și ună aoă de diamantă 
oa dară din partea logodnicei; în urmă 
n’a mai dată la loouința aoesteia. La o 
lună după aoâsta, tînărulă găsește ou oale 
a oontracta altă logodnă, se înțelege în 
altă parte a orașului, cu d-na M. P. vă
duvă, căreia în puterea dragostei și a 
întâmpinărei oheltueliloră de nuntă îi ia 
vr’o două mii lei și pe urmă, pretex- 
tândă o misie la BuoureștI, n’a mai dată 
vr’o două săptămâni pe la dânsa. Săp
tămâna trecută însă văduva a fostă vi- 
sitată de prima logodnică a promisului 
ei și de mama aceleia, oare o înștiin
țară despre oine e junele. Draoulă însă ne 
avândă de lucru, pentru încoronarea o- 
perel, tocmai câud d-na era în cea mai 
vie emoțiune despre cele oe aflase, aduse 
și pe șarlatanulă de logodnioă. Atâtă i-a 
trebuită: pe lângă sgâriiturile și scăr- 
mănătura obicinuită în asemenea împre
jurări cu caraoteră seriosă și comică, 
apoi mai avu^și onorea de a fi dusă ou 
alaiă la poliție.

Unii elefanții înghețatu. Pe drumulă 
dintre Kiș Vanda și Ungvar s’a întâm
plată ună oe neobiolnuită. Menajeria lui 
Kludeky a suferită o perdere mare pe 
drumă. Elefantulă lui, ună colosă, a de
gerată și tdte înceroările de a’lă ’readuce 
la vieță au fostă în zadară. S’a fiertă o 
banilă de oeaiă, s’a turnată în elă o sti
clă de romă și mai mulțl litri de cog- 
nică; elefantulă a băută totă, der niol 
acesta n’a ajutată și elefantulă a murită 
în mijlooulă drumului.

®ursnîn la bursa din Viena
din 31 Ianuarie st. n 1893. 

Renta do aură 4°/0 ■ ' - ■ ■ •
Renta de nârtiă 5G/0 ....
[mprumutulă căiloră ferate ungare 

aură --------- 
dto argintă ------- 

Amo-tisarea datoriei căiloră feratede 
ostă ungare [prima emisuna- 

Imortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [2-a emisiune] • ■ 

Amorf isarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune) * - 

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

ungurescă - ......
ImprumutUlă cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e- 

gbedinului - . . . .
Renta de argintă austriacă .... 
Renta de hârtiă austriacă . . . .
Renta de aură austriacă.............. ....
LosurI din 1860 ............................

114.70
102.20

128.—
102.50

102 25

96.35

97.50
150.—

142.25
98.90
98.40

116.70

Acțiunile bănCei austro-ungare, ■ • 1060.—
Acțiunile băncei de credită austr, • 371.25
Acțiunile băncei de credită ungar. ■ 323.25
Galbeni împărătesei - - .... 5,66
Napoleon-d'orI ...... g.62
Mărci 1U0 imp. germano - ... 59.20
Londra 10 Livres sterlings ... 120.80

PrODriOtârîl Itr. Aureli USureșianu.
RlSCtOrH rtSPOllSHllilil 1 Glregorlu Maioru

o
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Sosirea si jlorsa irsanrilom 
în Brașovu.

I. Plecarea trenuriloru:
I. Dela BrașovO la Pesta

TrenulO mixtO : 4 ore 20 min. dimineța.
TrenulO accel.: 2 ore 18 min. după am
TrenulO de persone : 7 ore 23 min. sera.

2. Dela Brașovii la Bucurescî:
TrenulO accel.: 5 ore 15 minute dimin.
TrenulO mixtO: 11 ore înainte de ametjl 
TrenulO accel.: 2 6re 19 min. după am

din 1 Februarie st. n. 1893
Bancnote românesc! Owmp. 9 49 Vend. 9 52
Argintii rom&nescti « „ 940 n 9.48
Napoleon-d’orl - „ 9.58 n 9.62
Lire turcescl - „ 10.75 10.80
Seris, tone. „Albina” 6% 9.65 9 70

n n n ^“/o r - . n —
Im seriali - - - „ b 60 h 5 65
GalbinI .... „ 1.2 L ti 123
Ruble rnsescl - ■ „ 11.75 rt 11.80
Mărci germane • -
DiscontulO 6—S°/n pe anU

3. Dela Brașovu la Zernesci:
TrenulO. mixtO : 9 6re 5 min. diminâța. 
TrenulO mixtO : 5 ore 13 min. după am.

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

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

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

2. Dela Bucuresci la Brașovu: 
accel: 2 ore 18 min. după am. 
mixtO : 6 ore 58 minute sera, 
accel.: 10 ore 17 minute săra.
3. Dela Zernesci la Brașovă. 
mixtO : 6 ore 2 min. dimineța. 
mixtO: 1 6ră 14 min. după am.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovfl.
TrenulO mixtO: 8 6re 25 min. dimineța. 
TrenulO mixtO: 5 6re 32 min. după am. 
TrenulO

*■ Ball-Seidenstoffe von 45 kr. b_is W/lch™»™' 
weisse unb farbige Seibenftoffe con 4.» kr. bis fi. ifl.Gâ per ITteter — glatt, 
gcftreift, farrirt, gemuftert, Damafte etc. (ca. 2^0 uerfd;. (Qnal. uni) 2000 nerfcfy. Jar= 
ben, Peffius etc.) ported unb jollfrci. ITlufter umgeljeiib. 23riefe Poften (0 fr. unb poft= 
Fatten 5 Ft. porto nad; bet Sd)iuet3.SeldeiB-ff'abriHt Ct. Ilennelierg K. u. K. ^oflief.) Zurich.

TrenulO
TrenulO
TrenulO

TrenulO 
TrenulO 
TrenulO

TrenulO 
TrenulO

mixtD : 9 6re 25 min. sera.

j Arendare prin licitațiune.
X Muntele SĂNTILIE din județulu Prahova, România, pro- 
Gj prietate a Bisericei St. Nicolae din Brașov, să va da în arendă 
JL pe trei am consecutivi încependu cu Ianuarie 1893. Licita- 
W țiunea se va ține Duminecă în 31 ianuarie st. v. 1893 la Bise- 
X rica Sf. Nicolae la 10 ore a. m.

T Epitropia parochială a Bisericei Sf. Nicolae
rj 18 3-5. din Brașovîi (Scheiu).

Convocare T £

„Sătmăreana“ g
institute de creditu și economii, Societate pe acții, în Seini

Reuniunea de împrumută și păstrare „Speranța" va țiene a

Vlll-a Adunare generală ordinară
în Borgoprundu la 26 Februarift 1893 la 3 dre p. m.

O BIS € T EL E:
1. Censurarea rațiuniloră, statorirea bilanțului și îm

părțirea dividendeloră ;
2. Propunerile direcțiunei și ale consiliului de inspec- 

țiune ;
3. Propunerile mem’oriloru.
Pentru casulu, cându la acestu termină nu s’aru aduna 

membrii de ajunsă in înțelesulu statuteloru totu prin acestu 
anunciîi se convocă a doua 
Marțiu 1893. la 4 6re p.

Borgoprundu, în 26

&

o
O S e p u b I i © ă O o n c u r s u

cu terminu de 21 Faură a. c. st. n. pentru ocuparea urmă- 
g* tdreloru posturi: 
q 1. Secretarii:
X cămentă de 10% la

O °Ooo
§Uoncurențu cu stucln academice comerciali suntu 

feriți.
Aleșii poții întră în funcțiune cu l-a Martie a. c. st. n. 

q S e i n 1, 1a. 20 Ianuarie 1893.
21,2 3. Direcțiunea

blI

1iiibl â si
ml

1. Secretarii: salarulu anualu este fi. 600 cu unu cres- 
. anu, pănă la suma de fi. 1000.

2. Cassarii: salarulti anualu este fi. 500 cu unfi cres- 
cămentQ de 10% la anii pănă la suma de fi. 800. Are 
de a presta o cauțiune de fi. 800.

Confirmarea definitivă a aleșiioru urmeză după unu 
serviciu.
Concurenții cu studii academice comerciali suntu

înse

anu
de

pre-

uA-ntieprlss d.e pompe f-utzieloxe

E. TMtseis-
Strada Porții Ar. 4. Coltuflă•5 •)
Tergulu hoiloru.

on. publica în oasurl de morte, aședământulO său 
bogată asortată în cari tote obiectele, atâtO sortele

ISrasovii,

Recomandă 
de înmormântare 
mai de râudfl, câtO și oele mai fine, se potO căpăta on prețuri ieftine.

ComiGiune și depou de sicriurl de metalo ce se potft închide 
hermetiefi, diu prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturor!) sicrîlll'iloru de leonnfl, de 
imetaift și d-, lemnu de ștejaru.

Depou de cununi pentru monumente și pantlicl cu prețurile 
oeie mai moderate.

Reoresentauță de monumente de marmură, oară funebre proprii 
cu 2 și cu 4 cai, precum și unO oară funebru vânătă pentru oopii, 
precum și cioclii.

Oomaude întregi se eseoută promptă și eftinO, iau asupră ml și 
tranporturl de morțl în străinătate.

In fine reoomandă și biroulu meu mijlocitorii procedândO cu cu- 
nosouta ml soliditate.

La oasurl de morte a se adresa la

ZEL TTZT’SEZCZ-

i
I

25 1-1.
I

adunare generale pre 8. 
m.
Ianuariu 1893.

Directorulu reuniunei:
Dr. N. IHiaganuțâu.

»VII

Aviso. d.-lor& aWa-ți!
Rugăm pe d-nii abonați ca ia reînoirea prenumerațiuneii 

sf ;iuevoiască a scrie pe cuponulti mandatului poștalii și num.erii 
de oe fâșia sub care au primită (țiarulfi nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
ămuritti și să arate și posta ultimă.

Administrat „Saz. Trans.“

150,-7.

ffi

Ml

•T.

De iochiriat
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Se închirieză dela Sftu-George a. c. 1893. Hotelulu 
din Sinaia numi tu „Hotel ii Niculau“ compusă din 43 
camere mobilate cu tdte trebuinciăsele unui Hotel de primul 
rang, situat în cea mai trumăsă stradă a centrului Sinaiel, 
împreună cu unii restaurantu mare deasemenea mobilată cu 
tdte trebuinciosele, bucătăriă mare, cu mașină sistematică, 
o spălătoriă și pivniță de zarzavat.

închirierea se face pe terminu pănă la 
cinci ani.

Pentru condițiunile de închiriere amatorii sunt rugați se 
se adreseze în Sinaia la Tutorul Casei D-nu Andrei Voilia, 
er la Ploeșcl la D-nu Avocat C. Emil iail.

19 3-3.

premiatu cu cea mai înaltă distincție la tete esposițiile unde s’a trimișii, e curată destilațiă de vinii. 
Beutura de predilecțiă a publicului.

Centralia s BCiâSs© vâczi-At 23»
se pete ©s-smpera ©m uarade1005,4—20.

Tipografia A. MUREȘIANU.
i


