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BrașOVU, 27 Ianuarie v.
Alaltăieri s’a votată în dieta 

din Budapesta unu proiectă de 
lege privitoră la fiitdrea esposițiă, 
ce se va ararigia în 1896, cu oca- 
siunea serbărei mileniului. Adu- 
cendu-se ca motivă scurțimea tim
pului, s’a hotărîtu. ca să se aran- 
gieze numai o esposițiăregnicolară, 
er nu universală, după cum ară fi 
dorită unii. Acestă împrejurare a 
și dată nascere la discuții înde
lungate, dintre cari unele ne im- 
pârtă și pe noi.

Vorbiudă în generală despre 
modulă, cum are se fia serbată 
mileniulă. deputatulă Ugron cțise, 
că nu este de ajunsă a i-se da 
acelui mileniu numai ună „lustru 
esterioră“, ci pentru ca amintirea 
serbărei se pdtă fi „epocală11, tre- 
bue se i-se dea poporului mai 
multe drepturi, și în specială 
„dreptulu de a alege deputați trelnie 
se se estindă asupra unoru cercuri mai 
largii Apoi, pe lângă drepturi, 
mai trebue se i-se dea poporului 
și pămentă. Guvernulă, cjise Ugron, 
se grăbescă a aduce o lege a co- 
lonisăriloru, după care sS i-se îm
partă poporului pămentă din mo
șiile statului, în loturi de câte 
10—20 jugere, pe cari apoi se le 
plătescă în rate, cu amortisațiă, 
pentru ca astfelă poporulă se nu 
mai fiă silită a emigra în țerl 
străine. In fine, „pentru ca serba
rea se fiă și o continuare a ope
rei creatâre de stată4, deputatulă 
Ugron propuse, ca în amintirea 
acelei serbări, se se înființeze, 
într’o miiă de comune, o miiă de 
KișdedovurI cu inscripțiunea.: „a- 
cestă intitută s’a înființată întru 
amintirea trecutului de o miiă de 
ani ală națiunei.“ Tot-odată pro
puse, ca cu ocasiunea acelei ser
bări se se pună și petra funda
mentală pentru înființarea unei a 
treia universități unguresc!.

Tote aceste moțiuni ale depu
tatului Ugron, au fostă în bună 

| nume luate din partea d-lui mi
nistru președinte Al. Weckerle, 
care grăbi a-i da ună răspunsă sa- 
tisfăcetoră din tâte punctele de 
vedere. Elă asigură, că o parte 
din cestiunile sulevate de deputâ- 
tulă Ugron formeză obiectulă de 
predilecțiune, spre care e concen
trată activitatea guvernului, așa 
că unele din acelea, elă speră 
să fiă traduse în fapte nu numai 
de-odată cu serbarea mileniului, 
ci chiar înainte de acela. Acesta 
însă, adause d-lu Weckerle, nu 
este e se înțelege despre modifi
carea legei electorale, de ore-ce 
elă crede, că ar fi ună lucru forte 
greșită, decă modificarea unei ins- 
tituțiunl politice, precum ar fi a- 
cesta, s’ar aduce în legătură cu o 
serbare. Asemenea modificărisuntă 
a se face pentru consolidarea ra- 
porturiloră și „in interesidu mănți- 
nerei situațunei11, nici de cum însă 
ele nu potă fi aduse în legătură 
cu o serbare.

Cu totulă altmintrelea stă treba 
cu Kișdedovurile. Cu înființarea 
acestora se ocupă guvernulă și 
astăzi; în fiă-care ană elă înfiin- 
țeză câte-ună anumită numără de 
KișdedovurI și, după cum speră 
d-lă Weckerle, pană în 1896jp6te 
că numărulă acestora va ajunge 
și pănă la o miiă, tocmai după 
cum doresce Ugron.

In ce privesce colonisările, gu
vernulă încă mai de multă se 
ocupă cu formarea unui proiectă 
de lege, în care se cuprindă do
rințele esprimate de Ugron și pe 
care nu peste multă îlă va și pre- 
senta dietei. Câtă pentru înfiin
țarea unei a treia universități, mi- 
nistrulă-președinte c|ise, că aceea 
trebue să se înființeze, ori va fi 
mileniu, ori nu va fi. Decă s’ar 
pute înființa pănă la mileniu, cu 
atâtă mai bine, Weckerle o do
resce acesta.

Cetindă acestea ți-s’ar păre, că 
aici în adevără se tracteză de ser

barea unui stată națională ma
ghiară, după cum și-lă închipuescă 
în visă șoviniștii unguri, ei nu de 
ună stată poliglotă, care de cum 
să ajungă a-și serba mileniulă, der 
pbte nici călcâiu de Ungură nu s’ar 
mai afla în elă, decă n'ar fi fostă 
popbrele nemaghiare, cari să-lă 
susțină și apere în potriva duș- 
maniloră și .cari, în numărdsele 
răsbdie din trecută, au dată în- 
totdăuna contingentulă celă mai 
mare ală luptătoriloră, amăsurată 
proporției loră numerice.

Serbările din Bucuresca. 
'X’

(Coresp. particulară a „Gaz. Trans.")

BucurescI, 25 Ian. v. 1893.
De Sâmbătă dimineța, stradele prin

cipale ale Bucuresoiloră — frumosă îm
podobite ou stindarde naționale și ou alte 
multe stindarde ale caseloră princiarei 
cu care este înrudită casa regală română, 
cu ghirlande de bradă, arourl de triumfă 
ș. a. — vestesoă treoătoriloră, oă capi
tala României serbdză sosirea prințului 
moștenitoră Ferdinandu și a tinerei și 
grațidsei sale soții, prinoipesa Maria a 
României.

Sâmbătă la orele ll/2 p. m. a sosită 
trenulă speoială cu Regele, prințulă Fer
dinands și prințesa Maria la gara de 
Nordă. Aici mare recepțiune festivă. Pe 
lângă somitățile civile și militare ale 
oapitalei, totă lumea elegantă și distinsă 
a Bucuresoiloră venise să întîmpine pe 
moștenitorii coronei române. Principesa 
Maria era emoționată, când între stri
gările de u»a ale imensului publică i-s’a 
presentată tava ou pânea și sarea tradi
țională din care a gustată cu dre-care 
sfială. Ambasadrioea englesă i-a presen
tată celă dintâiu buchetă de flori, er ală 
doilea d na Triandafilă, soția primarului 
Bucureștilor^ după oare urmă o adevă
rată plbiă de buchete de flori unulă mai 
fruinosă deoâtă oelalaltă. Trăsura regală 
cu șâse cai â la Daumont era înoăroată 
de aceste buchete. Prinoipesa ședea la 
drepta, Regele Carolă la stânga și prin
cipele moștenitoră în față. Pe lungulă 

drumă dela gară pănă la Metropoliă 
trupe formândă cordonă și publică nu- 
mărosă!

Toți alergau să prindă undeva ună 
looă oa să pdtă vedd pe prinoipesa. De 
alaltăieri, când se ’ntâlnesoă doi, cea 
dintâiu întrebare este: „Ai văzută pe 
Principesa ? Ce împresiune ț’a făcută ?“ 
Răspunsulă este în generală fdrte fa
vorabilă prinoesei : „E mai frumosă, 
mai drăgălașă și mai împuitore de- 
câtă o arată fotografiă.“ Acesta este 
părerea generală. Și încă oeva, oa nu e 
indiferentă pentru o viitdre Regină: Este 
înaltă și sveltă, în privirea ei blândă și 
plină de inteligență se esprimă bunătate 
și oonstanță. C’ună cuvântă, toți găsesoă, 
oă mirdsa României întrunesoe grația 
femeii ou majestatea fiicei din nbmă de 
regi și împărați. Mai rămâne, spre oom- 
pletare să amintesoă, că principesa Maria 
e blondă-roșiet.ioâ și are ochi albaștri.

La Metropoliă după Te JDeum s’a 
subscrisă actulă oomemorativă ală cere
moniei, frumosă redactată. Prinoipesa la 
rendulă ei a subsemnată ou o trăsătură 
resolută a penei de aură, oe i-s’a în
mânată.

Sâmbătă sera mare iluminațiune, re
tragere ou lampione și torțe. La paiață 
și pe calea Victoriei ună publică imensă, 
ou tbte că gerulă era mare, vântulă sufla 
fdrte aspru. Militarii, oarl au stată dela 
9 dre dimindța pănă la 3 bre d. a. în 
ținută de gală resfirați pe strade au sim
țită de sigură mai tare asprimea tim
pului.

ErI Duminecă dimindța la 11 ore, 
s’a celebrată în biserica Sf. Spiridonă 
oununia părechei de țărani. Nași au fostă 
principele cu principesa Maria, cari erau 
presențl La oeremouiă însă au fostă în- 
loonițl de d lă ministru Taohe Ionescu și 
de d-na Cezianu. La acestă cununiă au 
asistată oele 31 de păreohl de țărani, oe 
s’au oununată totă ieri în diferite bise
rici și cari au venită aid pentru serbare 
din tbte județele țării.

A urmată, pe la brele 1, defilarea 
careloră festive, în cari se aflau aoeste 
tinere păreohl de țărani, 32 la numără. 
Fiă-oare cară era trasă dn oâte patru
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asupra omului singuratică și scopurile finale 
ale esistenței sale.*)

*) Ună capitolu din cartea renumitului băr- 
bată de stată TRWieZm de Humbold: „Ideen zu 
einem Versurile die Grenzen der VirJcsamJceit des 
Staates zu bestimmenu.

Soopulă adevărată ală omului, — 
nu aoela însă, pe oare i-lă presorie dis- 
posițiuuea lui sohim băciosă, oi acela, pe 
oare i-lă prescrie eternă nesohimbata ra- 
rațiune — e cea mai înaltă și propor- 
țioDată desvoltare a forțeloră sale spre 
ună întregă. Pentru acestă desvoltare, 
libertatea e condițiunea primă și nedis- 
pensabilă. Insă pe lângă libertate des- 
voltarea puteriloră omenesol mai reolamă 
înoă și altceva, deși în strînsă legătură 
cu libertatea, — adeoă variațiunea eitua- 
țiuniloră. Chiar și celă mai liberă și in
dependentă omă, transpusă într’o situa- 
țiune monotonă, se desvoltfe mai puțină. 
Acâstă variațiune pe de-oparte e tot- 
dăuna conseoența libertății, ăr de altă 

parte esistă și o formă de supresiune, 
care în looă să limiteze pe omă. dă lu- 
oruriloră, ce-lă înoungiură, o formă ore- 
care, așa oă amândoi pară a fi una și 
aceeași, der pentru olaritatea ideiloră e 
mai corăspuncjâtoră, a deosebi pe unulă 
de altulă.

Fiă-care omă pote de odată să fiă 
aotivă numai ou o putere seu mai bine 
clisă: întrega lui ființă pentru odată e 
dispusă numai pentru o activitate. De 
aoeea omulă se pare a fi destinată pen
tru unilateralitate, debrece elă îșl slă- 
besce energia îndată oe se estinde asu
pra mai multoră obieote. De acdstă uni
lateralitate însă elă se scapă, dâcă as
piră sâ întrunbseă puterile singuratioe a- 
desea numai singuratică esercitate; să 
lase a oonluora în liăoare periodă al vieței 
sale soînteia aprdpe stinsă, preoum și pe 
aoeea oe va ave să se aprindă înflăcă
rată în fiitoră și în looă să multiplice o- 
biectele asupra cărora îșl îndreptă elu 
activitatea sa, să multiplice forțele, cu 
cari lucreză. Ceea ce constitue aici așa 
cjisa legătură a trecutului și a viitoru
lui de presents, aoeea operâză îu socie

tate legătura ou alții. Pentru-oă obiar 
prin tote periodele vieții fiă-oare omă 
ajunge totuși numai o perfecțiune, oare 
formeză oaraoterulă întregului genă o- 
men°scă. Prin legături d-ol, cari isvo- 
răscă din internulă ființei, trebue să-și 
însușesoă unulă bogăția oeluilaltă. O ast
felă de legătură, ce formeză oaraoterulă 
oonformă esperienței tuturorh, chiar și 
aceloră mai crude popdră e, d. e. le
gătura între oele două scsurl.....

Aceste idei urmărite mai departe și 
desvoltate mai precisă, ar conduce pdte 
la o esplioare mai corectă a fenomenu
lui legăturiloră, pe oare la oei veohl, și 
cu preferință la Greci, le întrebuințau și 
legislatorii și oare adesea au fostă nu
mite, în modă puțină gentilă, ou numi
rea de: iubire ordinară, și totdâuna ne- 
oorectă ou numirea de: amiciția simplă. 
Folosulă ăstoră felă de legături de
pinde totdeuna dela gradulă, în care se 
păstreză independența celoră uniți, de
odată ou intimitatea legăturei. Pentru-că, 
decă fără acestă intimitate unulă pe al
tulă nu se pbte înțelege în de-ajunsă, 
atunci independența e necesară, pentru 

de a-șl asimila în propria ființă, ceea ce 
ei au înțelesă. Amândouă acestea pre
tindă însă putere individuală și o varie
tate, oare să nu fiă prea mare pentru u- 
nulă, să pdtă înțelege pe oeiălaltă, der 
nici să fiă prea mică, pentru oa să pdtă 
escita dreșl oare admirare pentru oeea 
oe posede oeiălaltă, și o dorință de a și-o 
însuși.

Aoestă putere și aoestă varietate 
multiplă se uuesoă în originalitate, deol 
aceea ce constitue, în ultima analisă, în- 
tregă mărimea omului, pentru care o- 
mulă trebue să se lupte eternă,—oeea ce 
sănu-șlpiercjă niciodată din vedere oelă ce 
voiesce să aibă influință asupra omeni- 
loră, — e originalitatea paterei și a cui- 
turei. Preoum aoestă originalitate e con
diționată prin libertatea acțiunei și va
rietatea celui aotivă, așa produoe ea e- 
rășl libertate și varietate. Chiar și na
tura neînsuflețită, oare urmândă unoră 
legi eternă neschimbate ține totdeuna 
pasă neschimbată, apare omului origi
nală. mai originală. Elă se transpune pe 
sine însu-șl în ea, și așa îu celă mai 
înaltă înțelesă e adevărată, că fiă-care vede 
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boi mari și frumoși, oarulă împodobiți! 
ou tricolorii și cu verdeță, er în oarO 
miresă cu mirele și ou membrii familiei 
lorii, representâudă fiă-oare oară unăju- 
deții. Costume interesante și variate, dâr 
nu tote dintre cele mai alese, ceea ce 
se resfrâugea încâtva și asupra frumse- 
ței mireseloră. Cea mai frumâsă și dră
gălașă era miresa din județulă Dâmbo- 
viței.

La 2 ore țăranii sosiră la Ateneu, 
unde li-s’a dată o masă strălucită. Aici 
au ciocnită Regele, prinoipele și prinoi- 
pesa paharele ou tinerii însurăței în fața 
celui mai alesă și străluoită publioă și 
în sunetulă musioei de lăutari îmbrăcațl 
în oostumă națională : „închină paharulă 
în sănătatea tineriloră căsătoriți; să 
trăițl!**  4ise prinoipele Ferdinand, âr 
țăranii ținândO paharele de șatnpaniă în 
mână, răspunseră ou strigăte însuflețite 
de „să trăiâscă* 1. După o jumătate de 
oră Regele, prințulă și princesa se re
traseră.

*) Goethe, despre metamorfosa planteloră.

Aseră la 8 6re mare representațiă 
de gală la teatrulă națională. Miniștrii, 
ambasadorii străini în ținută de gală, 
tâte somitățile oivile și militare ale 
orașului, representanții tuturora sooietă- 
țiloră, ai pressei etc. erau de față. Tea- 
trula strălucea în lumina electrioă și în 
splendârea toaleteloră gingașeloră și în- 
cântătâreloră representante ale sexului 
trumosă. La sosirea regelui Oarolă, a 
prințului Ferdinand și a grațiâsei prin- 
oipese Maria, toți sa ridicară în pioidre 
și stândă au asoultată imnulO națională. 
După aoeea. a urmată următorea oântare 
inaugurală:

Bine-ai venită, la noi, Miresă!
Cu ochii dnlol să’nveselesol 
Palatu’țl falnioă de orăiasă, 
Asnpră ne să răspândesol 
Și Bunătatea și Iubirea,
De ale Inimei oomorl,
Și anii rodniol ourgătorl
Să-ți nemurâscă Fericirea 1
Bme-ai venită, la noi, Miresă I

De multă, ou dragă, te așteptamă,
Ca pe ună răsărită de sdre,

Pe fruntea Țării să aprincjl 
Luminile de sărbătdre.

Și ou belșugă să răsădescl
In peptunle ndstre vii

Speranța și Mândriele
Cu mâna’țl blândă să le’nvii!

Căol din hotară păn’ la hotară 
Inmănum-hiată de același doră,

Cu graiu de binecuvântări
Voiosulă, vitejescă poporă

Vă’nohinâ ou viața lui
In dară și dragostea-i deplină

Și Vă urâză, Miri duioșl,
De-apururI calea-vă senină

Cu străluoirl s’o impodobescă
In prea mărețulă loră avântă

Isbenda, Gloria, Puterea
Și totă mai spornică să orâscă

Cu faima sfinteloră Virtuți
Menirea vdstră pe pămentă!

Bine-ațI venită Mirâsă! Mire!
De mâni regescl oălăuzițl

Spre ’nalte țeluri de Mărire 1
De pilda loră însuflețiți.
Și Bunătatea și Iubirea
Asupră ne să revărsațl
Și mai adâncă să ne brăzdați
Statornioia și’nfrățirea!
Bene-ațI venită Miresă ! Mire !

După aceea s’a juoată piesa „Ună 
visă în ndptea de Sâuzieneu de W. 
Shakespeare, tradusă de G. P. Steriană, 
oorurile dela oonservatoră și orohestra 
lui Ed. Waohmann.

Pentru adl mă mărginesoă la aoeste 
fugitive însemnări. Vă alătură încă nu
mai Bineventarea ou oare s’a terminată 
representația și care este compusă de 
d-lă Dum. Constantină Olănesou. Etă-o

Corulu.

Țâra este’n sărbătdre.
Nuntă mândră, nuntă mare
De Feoioră de împărată !...

0 artistă.

Din Mamornița la mare
Voiosă i orl-ce suflare
Pănă’n muntele Carpată.
Nunta-i mândră, nunta i m9re
De Feoioră de împărată !

Corulă.
Din Mamornița la mare
Voidsă i orl-oe suflare
Pănă’n muntele Căpătă!

MrZista.

Iu a Mirelui Tău oasă,
— România cea fromdsă —
Miresă bine-ai venită!
Țâra ou dragă te așteptă,
Căol ești bună și’nțeleotă...
Cerulă ni te a dăruită !

CorulU.

In a Mirelui Tău oasă
— România oea frumdsă —
Bine ai venită Mirejă!

Artista.
Brazda ndstră Românesoă
Dă belșugă de grâu și flori;
Tu s’o faol să străluoesoă
D’a virtuțiloră comori.
Cu Regina multă dorită
Tu s’ahnl păsă și dureri ;
Țâra faceți fericită ;
Ea iubire nesfârșită
Vă va da din răsputeri.

Corulu.

Brazda nâstră românesoă
Tu s’o faol să strălucâscă
D’a virtuțiloră comori!

GBON1CA POLITICA.
— 27 Ianuarie.

piarulă „Kreuzzeitungw se ooupă 
într’ună artioulă cu situațiunea cri
tică din Ungaria. Etă ce îutre al
tele foia germană : „Guvernulă nu pdte 
să trâoă cu vederea, că ideia căsătoriei 
oivile obligStore nici la protestanți și 
greoo-ortodoxl nu e populară și din a- 

oestă causă și aplecarea oordnei față de 
aoestă programă politică biserioesoă de
vine din oe în oe mai problematioă .... 
Despre oontele Tisza se vorbesoe, oă se 
simte fdrte isolată ca ministru pe lângă 
curtea M. Sale, și din tote părțile e trac
tat» cu răoâlă, așa îneâtă se cjioe, oă ar 
fi obosită din oausa posițiunei sale. Mi- 
nietrulă de honvecjl br. Fejervary nu e 
iubito de ultraiștil maghiari, din oausa 
simpatiiloră sale austriace, Der dânsulă 
ee buoură de înorederea M. Sale. Pe 
când însă în camera deputațiloră se 
pită aștepta 4*1®  agitate, se pregătesoe 
o schimbare în oestiunea naționalitățilorO. 
— „Kreuzzeitung" vede aoestă schimbare 
în împrejurarea, oă în cele două procese 
intentate 4’arului sârbesoă „Zastav6u 
acusații au fostă achitați, precum și în 
sistarea procedurei în contra advocați- 
loră români, oarl au luată parte în de- 
putațiunea dela Viena. Acâstă sohimbare 
o atribue „Kreuzzeitung“ ministrului 
Hieronymi, despre oare 4'oe> c& 6 Pă
trunsă de principii de dreptă și drep
tate. Se vede, oă fdia germană, înoă 
n’are cunoscință de uoasulă „liberalului“ 
Hieronymi, în care se ordonă oonfieoarea 
„Repliceiu și a „Memorandului/

*
piarulă „Siidsteirische Postu scrie 

următdrele despre defectele formei dua
liste de statu: „Dualismulă, după cum 
l’a creată Beust, sufere de multe de- 
feote, dintre cari vomă aminti pe oele 
mai principale. Mai întâiu îi lipsesce 
prinoipiulă politioă și logica istorioă. 
Dâcă dreptulă publică ală Ungariei este 
prinoipiulă său, atunol nu este logică, ca 
în aoelașl timpă să se nege dreptulă pu 
blioă boemă și oroată. Nu merge, ca 
pe deoparte să te provoci la dreptulă 
istorică, âr pe de altă parte la puterea 
fisică. Dâcă, după cum se susține, drep
tulă publică boemă s’ar fi stinsă prin 
lupta dela Muntele albă, atunol aoesta 
s’ar pute 410e și despre dreptulă publică 
ungară, cu provooara la oapitularea lui 
Gorgey în anulă 1849. Der dreptulă pu
blioă boemă, după acea luptă a fostă 
reounosoută de mai mulțl domnitori. Ună 
altă defectă ală dualismului este neap- 
titudinea sa practică. Statulft numai 
atunol are îndreptățire la esistență, oând 
oferă locuitoriloră ună scută Dedrece 
însă dualismulă tinde a îndestuli numai 
două națiuni, pe Maghiari și Germani, oarl 
față de totalitatea poporațiunei suntă în 
minoritate, er pentru poporale slave și 
romane nu face nimică. atunci e luoru 
naturală, că aceste popdre nu se simtă 
bine în împărățiă și se pună în apărare 
în oontia asuprirei și despoierii. Acesta 
este oausa lupteloră naționalitățilorO. 
Sfirșitulă acestoră lupte abia este de 
prevă4ută, căci puterile de ambele părți 
suntă aprdpe egale. Prin urmare asistă 
mare periculă, oă monarchia în disoom 
punerea ei internă merge spre peire; 

cârmuitorii statului au îndatorirea mo
rală, să lucre pentru consolida} ea mo- 
narchiei. “

— 27 Ianuarie.

Prima faptă de binefacere. Președin
tele oousiliului de miniștri română a pri
mită următorea sorisdre: „Domnule pre
ședinte ală oonsiliului 1 Inimile ndstre 
suntă pline de reaunosi-ință pentru fru- 
mosa și oordiala primire, oe țâra ne-a 
făcută. Dorindă ca și săracii să împăr- 
tsșâsoă buouria ndstră și a tutuloră, vă 
rugămă să bine voițl a primi lei noui 
15,000 spre a se împărți pe la familiile 
oele mai sărmane dio Capitală, din lași 
și din județe. Aduoâudu-vă viuele nds- 
tre muițumirl pentru totă ce veți face 
spre grabnioa împlinire a acestei dorințe, 
vă rugămă, d le președinte alo consi
liului, să primiți înorediuțarea sentimen- 
teloră de înalt,ă stimă ce vă păstrămă. 
București, 25 Ianuarie 1893. Ferdinand, 
Prinoipeală Româuiei Maria, Principesă 
a României/

—x —
Pentru expedarea pachetelorii. Publi 

culă, care are de-a expeda cu poșta, 
în țâră ori streinătate, pachete multe, 
constatătdre dm obiecte fragile, este ru
gată din partea d-lui directoră de poștă 
și te'egrafă din locă, ea să pună și în- 
launtrulă pachetului ună biletă ou o co- 
piă fidelă a adresei de dinafară. Aoestă 
biletă e a se pune, pe câtă se pbte, de 
asupra obiecteloră împachetate și are de 
scopă a servi ca orientare pentru oasulă, 
oând în cursulă oălătoriei s’ar îutâmpla 
să se rupA, ori să se piârdă adresa din 
afară.

—x—
Pentru văduva Ernest Kenan. Consi- 

liulă de miniștri fraucesă a hotărîtă, ca 
să presinte camerei ună proiectă de lege 
prin care să se îuouviințeze văduvei 
publicistului și academicianului Ernest 
Renan o pensiune anuală de 6000 fr.

—x —
Impăratulii Wilhelm și Bismark- „Me- 

morială Diplomatique1* aduce soirea, că 
în urma influinței curții diu Viena, în 
vera acesta se va săvârși împăcarea între 
împăratulă Wilhelm și între principele 
Bismark.

— x—
Regina Natalia, după cum anunță 

4iarulă parisiană „Eolairu, nu se va în- 
tdrce în curândă în Sârbia. In 1 Martie 
dânsa va părăsi orașuh'i Biarritz, se va 
întâlni în Marsilia cu M’lan, care este 
eră șl soțulă ei legală. De aici voră 
pleca în Rusia, unde voră sta pătiă când 
regele Alexandru va fi majorenă. Nu
mai după aoeea se voră întorce împreună 
în Serbia.

— x —
Alegeri parlamentare in Spania Re

gina regentă a semnată deoretulă prin 
care se hotfirăscă alegerile pentru ca
mera deputațiloră pe 4>ua de 5 Martie, 
er pentru senată în 19. Adunarea cor 
tesiloră este convooată pe 4* utl 5 
Aprilie.

—x—
Cununii. Din Ms-hadia ni-se oomu- 

nioă, oă d-lă căpitauă în pensiune Olim-

în afară de sine în aoelașă gradă abun- 
danța și frumseța, în care le păstreză elă 
în propriulă său pieptă. Cu oâtă mai a- 
sămănată însă trebue să fiă efeotulă oau- 
sei acolo, unde omulă nu numai simte 
și primesoe impresiunl din afară, oi e în- 
su-șl activă ?

Dâcă se înoâroă cineva să esami- 
neze mai de aprdpe aoeste idei prin a 
plioarea loră mai strînsă la omulă sin 
guratică, atunol in aoesta se reduce to- 
tulă la fermă și materiă. Forma oea mai 
ourată, ou învălîtârea cea mai ușdră, o 
numimă ideiă, âr materia învestită mai 
puțină ou vre-o formă, — o numimă 
simțire sensuală. Din îmbinarea materiei 
resultă forma. Cu câtă emai mare abuu- 
danța și varietatea materiei, cu atâtă e 
mei sublimă forma. Copilulă de 40U 6 
numai fructulă unoră părinți nemuritori. 
Forma devine așa 4icsQdă erășl materia 
unei forme și mai frumoee. Așa Horea 
se prefaoe în fruotă și din bobulă de să
mânță răsare noulil trunohiu, de nou 
bogată in fructe. Cu câta oresoe mai 
multă varietatea deodată cu fineța ma

teriei, cu atâtă mai înaltă e și puterea, 
pentru-că ou atâtă mai oompletă e ade- 
8iunea. Se pare, ca și oând forma ar fi 
contopită în materiă, âr în materiă forma. 
Seu, pentru ca să nu vorbimă în pildă : 
ou oâtă suntă sentimentele omului mai 
bogate în idei și ou oâtă mai bogate în 
sentimentă suntă ideile sale, ou atât mai 
neîntrecută e și sublimitatea lui. Pen
tru-că pe acestă eternă împreunare a for
mei ou materia.,seu a varietății ou uni
formitatea, se fundâză oontopirea oeloră 
douâ naturi unite în oină, și pe acâsta 
mărimea lui. Der puterea împreunărei 
depinde dela puterea oelui oe se îm- 
preuneză.

Celă mai supremă momentă ală o- 
mului e acesta momenta ala înflorirei. 
Forma mai puțină frumdsă și simplă a 
fructului, pare, că ea înaa șl arată spre 
frumseța florei, oare va avâ să se des- 
vâlte prin elă. Și chiar totulă grăbesoe 
spre înflorire. Ceea ce răsare mai ÎDtâiu 
din bobulă de Bămânță, e înoă departe de 
frumseța ei. Cotorulu plină și grosă, fo
ile late și plecate în josă, au lipsă de o 

formațiune mai perfectă. Treptată se ri
dică acâsta, preoum se ridică privirea pe 
trunohiu în susă. Foi mai delioate par’ 
oă doresoă să se împreune și să se apro
pia totă mai multă și mai multa, pănă 
oând oalioele pară a împlini acelă doră.*)  
Insă genulă planteloră nu e binecuvân
tată de sdrte. Fruotulă cade josă și din 
același fruotă răsare ârășl aoelașl trunchi 
dură, care însă, devine ou timpulă mai 
fină. Când se veștejesoe fldrea în omO, 
ea faoe looă altei mai frumdse șifarme- 
culă celei mai frumdse ni-lă asounde e- 
ternă nescrutătorea infinitate. Ceea oe 
primesoe ornuln din afată e numai să
mânță, și activitatea lui energioă, chiar 
și dâcă sămânța a fosta cea mai fru
mdsă, trebue să o facă apoi și binecu
vântată pentru sine. Der binefăoătdre e 
totdeuna în gradulă, în oare ea e pu
ternică și unită în sine însăși. Celă mai 
înaltă ideală ală oonviețuirei de ființe 
omenesol ar fi pentru mine aoela, în 
oare s’ar desvolta fiăoare din siDe însu-șl 

și pentru sine. Natura fisioă și morală 
ar mai împreuna pe acești dineul unii 
de alții și preoum luptele răeboiului sunt 
mai onorifioe, ca aoelea de pe arenă, 
preoum luptele unoră oetățenl amărițl 
suntă mai gloridse, oa aoelea ale unoră 
soldați meroenarl, așa și combaterea în
tre forțele aoestoră omeni ar proba oea 
mai mare euergiă și tot-odată o-ar și 
nasce.

Nu e ore toomai aoâsta, oe ne inte- 
resâză atâtă de multă din peridda Gre- 
oiei și Romei și în generală la ori oare 
periodă de timpă îndepărtată și dispă
rută? Nu e dre, că acei dmenl au avută 
a suporta lupte ma grele ou sortea și 
ou omenii; oă puterea și particularita
tea mai mare și originală s’a întâlnită 
și a creată ființe nouă și admirabile ; fiă
oare periodă următore însăși în oe gradă 
mai mare trebue să oresoă aoesta de aoi 
’nainte?-trebue să fiă iuferidră in varie
tatea celei premergătore...

Acâsta e una diu căușele principale, 
oarl a făcută ideia noului, a ueobiolnui- 
tului și a admirabilului mai rară ; mirarea 
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piu Pistrilă s’a cununată on d-ra Anna 
Chiticeanu. — D-M Nistoră Podariu din 
VlădenI și d ra Stana Șenchea din Zer- 
neștl se voră ounuoa la 12 Februarie n. 
în biserioa Sf. Nioolae diD ZerneștI. — 
Adresămh nouălorh păreohl sincere fe
licitări.

Arbitragiu și pace.
(Urmare.)

Nu e looulfi să analiseză diver
sele aplioațiunl ale desideratului congre
sului din 1856.

E destula eă amintimă de isbenda 
oonvențiunei abolindă oursa, și acea de 
la Geneva, oare sub drapelulo albă ou 
oruoea roșie fluturândă în mijlooulă mă 
celului, apără pe oelO rănita, ori oare fîă 
naționalitatea lui, instituțiune sfântă și 
la oare și-au dată adeeiunea și România, 
oa întrega lume oiviliaată.

E destula în fine să amintimă speo- 
taoolulă mare în oonseoințele lui. oarl ni 
s’au oferita imediata după groznioulă 
reabeln franoo-germana: Anglia și Sta
tele Unite erau gata a se înșfăca la 
grdzniod răsboiu. Aceste etate însă re- 
ourseră la județulă liniștită și dreptă ala 
unui tribunals de arbitragiu, din Geneva, 
și rSsboinla în afacerea A'abamei se evita 
■și se cruță vieța la sute de mii de âmenl! 
(aprobări).

Nu puteau Statele unite, recunoscă- 
tdre tribunalului de arbitragiu să nu 
ajungă la deoisiunea de a propune tu
turora stateloră civilisate să între ou ele 
în relatiune p°ntru de a ajunge la sem
narea de contracte generale de arbitra
giu. Colegulă meu din oonferința Inter
parlamentară pentru paoe și arbitragiu 
d-lă Ciuflea, a depuefi deja o moțiune, 
în camera suroră, sprijinită de numeroși 
domni deputațl și esprimândă dorința oa 
guvernnlă română, în relațiunile străine 
să se silescă a face din arbitragiu ună 
mijlooă acceptată pentru resolvarea di- 
ferendeloră.

Scopulti urmărită de colegii noștri 
din Camera suroră este urmărită aprope 
în tdte parlamentele europene, preoum 
la trebuință ași pute proba. Mai de ou- 
rândă cestiunea s’au adusă în Reioh- 
stagul germană de ilustrulă său vice
președinte d-lă Baumbaoh seoondată de 
44 aderenți.

Nu vă propunemă der o oestiune 
-reservată numai viitorului. Să nu uită 
de a adăoga, oă în Svedo Norvegia, în 
■sinulă căreia în anulă acesta se va în
truni oonferința interparlamentară, în- 
itregulfi guvernă și întregulă parlamentă 
.s’au rostită în seneulă concluseloră pro
puse de a patra conferință înterparia- 

,montară din Berna. Ce spectaoolă mai 
măreță și mai îndemnătoră pentru noi 
de câtă adunarea ce se va ține in Julie, 
1893, la Christiania, de senatori și de 
putațl din tdte parlamentele europene, 

și înfricoșarea de rușine, și descoperirea 
de espediente nouă și încă neounosoute, 
face ou multă mai rară neoesare chiar 
și numai deoiamnl spontanee neprepa 
rate și urgente...

De altă parte e neconstatată, oă decă 
varietatea fisică s’a împuținată, a fostă 

/înlocuită prin una iDteleotuală și morală 
cu multă mai bogată și mai mulțămi- 
tore, și că gradațiunl și varietăți obser
vate de spiritulă nostru devenită mai 
fină și prin oaracterulă nostru, deși nu 
totă așa de cultivată, totuși, oultivată 
mai impresionabilă, se tranplaDtă in vi 
6ța practică, ceea oe pdte oă și înțelep
ților ă antioității nu le-ar fi rămasă ne
observată. Luorurile s’au petrecută la 

jîutregă geuulă omenesoă, ca și la omulă 
singuratioă. Ceea oe a fostă mai dură a 
că4uth > 06 a Lstă ™ai a rămasă.
Și astfelft ar fi fără îndoielă ună lucru 
bine-ouventată, deoă întregii genulă o- 
menescă ar fi ună ocnă, său decă pute
rea unei periode de timpă, întocmai ca 
și oărțile și invențiunile, ar trece la oea 
următori Der acăsta e departe de a se 

avăndă alăturea ou ei totă lumea ofioială 
și parlamentele Norvego-Svedeze! Cu 
tote aoeste nu venimă să propuuemă o 
moțiuue oonoretă asupra acestei oestiunl 
Dorimă numai să ne espună d-lă minis
tru de externe de s’au primită la guver 
nulă nostru în timpă, propunerea State- 
loră-unite Amerioane și ce demersă s’a 
luată, seu de nu s’a luată înoă, întrebă 
pe domnulă ministru, decă ținendă sâmă 
de studiulă înaltă la oare a ajunsă oes
tiune», crede d sa, oă se cuvine oa sta- 
tulă română, atâtă de interesată să nu 
rămână isolată d« puterile Europene și 
nesoiutoră de evoluțiunile oulturall și 
politice internaționale, se simte datoră 
a se asooia la propunerea Stateloră-unite 
Americane și a luora după putere în 
sensulă ei?

Negreșită, când ceremă guvernului, 
oând îlă solioitamă să țină semă de miș
carea europenă manitestată în oonferințele 
interparlamentare, nu-iindicămă niol mo
dalitatea, nici oportunitate de timpă. 
Soim erftșl (și prin votulă nostru din 
adunarea seoț:unei române interparlamen
tare dela 11 Ianuarie am aprobat’o) 
scimă să distingemă, oa și d-lă ministru 
Lahovary, între oonfliotele cari potă fi 
supuse arbitragiului și între aoele, pre
oum este cehi oe din senină l’a provooată 
Grecia și oarele minunată s’au probată 
prin cartea verde, oă nici într’ună modă 
nu e de natură a fi supusă arbitragiului 
europână (aprobări),

Franoesii rjiaeu odată: Rușii suntă 
ultra-liberall câtă suntă în țeră streină 
și despoțl la ei aopsă. Cum nu vremă 
să ni-se cjiefi. și nouă la oonferința inter
parlamentară, oă voimă arbitragiulă aoolo 
ni-lă refusămă în țeră, oând Grecia ni-lă 
cere, vomă oomunica în curendă tutu- 
roră grupuriloră parlamentare europene 
din oonferința interparlamentară, espli- 
carea refusului legitimă ală guvernului 
română de a primi arbitragiulă în o oes
tiune oare nu-lă compdrtă (aprobări).

A doua întrebare este :
2) Nu crede d-lă ministru de ex

terne, oă România ar face bine să se 
manifeste în ea dorința, ca să se fa> ă a 
se reoundBoe de o oonferință internațio
nală prinoipiulă dreptului giuțiloră, ală 
inviolabilităței proprietdței private pe mare, 
in timpii de resbelă ?

Pirateria așa ijicendă ofioială în timpă 
de răsboiu pe mare este condamnată încă 
prin pacea dela Parish din 1856. Dela 
aoea dată cestiunea a făouth dre-oarf 
pași. Se cere astâcjl, oa o adunare de 
representanțl ai stateloră maritime să 
se țină, cari să reoundsoă stabilirea în 
dreptulh gințiloră a respectului și invio
labilităței proprietăței private pe mare 
în timpă de răsboiu.

De sigură, lăsămă guvernului nos
tru alegerea momentului demersului de 
făcută, ba ohiar credemă, oă rolulă lu. 
va fi de a adera îndată oe statele mai 

î templa. Firesce, oă și fiueța nostră po 
sede o putere, și înoă o putere, oare în
trece pe oea dintâiu, tocmai în gradulă 
fineței sale.

Aflu deol priu cele premerse, oa pro
bată, că adevărata rațiune nu pdte dori 
omului o altă stare, decâtti una ca aceea, 
in care nu numai deplina libertate, de a se 
pută desvolta din sine însulșl in particulari
tatea sa, ci in care și natura fisică nu pri 
mesce din manile omenescl nici o altă for
mă, decâtu pe care și-o dă fiă care însu'șl 
și in mod arbitrara, în măsura trebuinței 
și a aplecărei sale, mărginită numai prin 
limitele puterei și a dreptului său. De1 a a 
cestă principiu nu-i e permisă rațiunei, 
după părerea mea, a se abate mai multă, 
deoâtă e de lipsă pentru propria sa con 
eervare. Pe acesta ar trebui să se ba- 
eeze deol orl-oare politică și ou deosebire 
deslegarea aoelei oestiunl, de care e 
vorba aoi.

Victor Micol. 

mari voră decide să se oouvdce aseme 
nea oongresă. Moțiunea d-lui Baumbaoh, 
din 1892 în parlamentulă germană, pare 
a fi apropiată 4>ua acestei couvooărl, de 
Ia care România, stată maritimă, nu 
pdte lipsi.

A treia întrebare este:
Nu crede dre guvernulă, oare este 

în ajună de a încheia convențiunl de 
oomerciu. oă ar fi bine să se înscrie 
în aceste oouvențiunl și clausa arbitra
giului ?

De puține desvoltărl eBte suso-rpti 
bilă aoestă a treia întrebare, după oele 
ce am adusă la prima oestiune. Oeremă 
în minim arbitragiulă, oare îlă dorimă 
în oonfliotele mari politioe. Nu oeremă 
ceva nou, oeva oe nu s’a praotioată chiar 
de oătră România, oând esprimândh do 
rința oa guvernulă să primesoă, ba ohiar 
să propună la ooasiune îutroduoerea olan- 
eei arbitragiului în tratatele de oomerciu 
și relative la proteoțiunea proprietăței 
industriale, literare și artistice ce s’ar 
supune de aici înainte la ratificațiunea 
parlamentului.

Sunt datoră a aminti d-lui minis
tru, oă clausa arbitragiului, în urma mo- 
țiunei cunoscutului omă de stată Pasqual 
Mancine și a unanimului votă din Noern- 
brie 1873, a trecută în redaoțiunea mai 
a tutuloră tratateloră Italiei ou alte pu
teri, relative la oomeroiu, industrie, etc. 
Ministrulh afaoerilorh esterne din Italia 
de afuncl Visconti Venosta, nu numai a 
aderată la moțiunea lui Mancini oâtă 
privesoe tratatele de oomerciu, der și la 
altă parte a moțiunei, care obliga gu- 
vernulh italiauh să coopereze din tote 
puterile sale la fundațiunea unui dreptă 
civilă internațională uniformă.

(Va urma.)

ProducțiunT și petreceri.

Programa Conoertului română din 
Clușiu, ce se va țină în 9 Febr. este 
următorea:

1) Serenadă, coră vocală, eseoutată 
de tinerimea universitară;

2) Alexandri : Fragmente din ^Des- 
potu Vodă11 deol. de d-1 I. R. Oherecheșă;

3) a) G. Dima: Mugură, mugurelh, 
i) G. Dima: Știi tu mândră, cântate de 
d-lă N. Damiană ;

4) Liszt: Tarantella; piano solo prin 
d-șdra Ana Popă ;

5) a) Humpel: Noră de vijelie; 
b) Stefănesou: Mâudruliță dela munte, 
oântate de d-lă N, Damianh ;

6) Sarasate : „Romeo et Juliette14 
Caprice; violiua solo, d-șdra Sidonia 
Popă ;

7) Barcarola : ooră vocală, eseou- 
tată de tinerimea universitară.

Ințelegendă din mai multe părți, că 
din invitările espedate multe nu au ajunsă 
la adresați, dm causa iregulității poștei, 
suntă rugați toți aed P. T. d ni cari 
nu au primită invitare și țină contă la 
ea, să se considere de invitați. Bilete 
se potă procura în 8 și 9 Febr. 1893 in 
Casina română (Piața mare Nr. 12) 
Oferte marinimăse la adresa oassarului 
Romulă Popă jur. Clușiu (b. monostoră 
17) se primesoă ou mulțămită și se voră 
cuita în publioh.

Comitetulă arangiatoră.
*

Invitare la balulă română, ce se va 
arangia la 18 Februarie 1893 st. n. în 
sala otelului „Contele Ștefan Szechenyi14 
din Orăștie în favorulh „Reuniunei feme- 
ilorh române dm oomitatulă Huned6rei.“

Orăștie, la 1 Februarie 1893 st. n. 
Comitetulă arangiatoră. îaoeputulă la 8 
ore săra. Piesele d*  dansă le va [executa 
oap^'a militară a regimentului de casă 
Nr. 64 — și mușina orășenesoă. Bilete 
de intrare: pentru o familiă 2 fl., pentru 
o persdnă 1 fl., să află ou o 41 înainte 
de bală în otelulă Szăcheuyi (chilia Nr.
3) — er’ sera la oassă.

NB. Damele suntă rugate a se pre- 
senta în câtă se pdte în costumă nați- 
nală. —

*

Invitare la petrecerea ou jocă, oe se 
va arangia Duminecă în 19 Faurh st. n. 
1893 în localitățile școlei gr. oat. din 
Rodna-veohiă.

Venitulă ourată este destinată în fa- 
vorulh fondului aoelei șodle. Prețulă în 
trărei: de persdnă singuratioă 1 fl., de 
persdnă în familiă 80 or. Inceputulă la 
8 dre săra.

Rodna-veohiă în Februariu 1893. 
Pentru oomitetulă arangiatoră :

Gerasimă Domide, presidentă. Ni- 
oolau Mureșană, secretară.

NB. Ofertele marinimose se primesoă 
ou mulțămită și se voră chita pe oale 
(jaristioă.

Literatură.
A apărută:

O carte tipărită din ordinu'ă M. 
S. Imperatulu Rusiei, de Zamfiră C. 
Arbure. Buouresol, 1893. Formată mioă 
8° de 40 pag. Prețulă 40 bani. Cartea 
e dedicată d-lui Dr. C- Istrati și este o 
interesantă recensiune a opului rusesoh : 
„Basarabia, descriere istorioă, ou voința 
Majestății Sale editată de ministrulh de 
interne14, ală căreia autorh e Pompeiu 
Nicolaeviol Batinșooff, ounosoută oa mare 
rusificătoră.

NECROLOG. Elisabeta Petia năso. 
Ioanescu, soția d-lui loanh Petia din 
CaranBebeșă, a răposată la 3 Februarie 
n. o. în anulă ală 57-lea ală etății și 
40 lea ală oăsătoriei. O jăleBoe întrista- 
tulă soță cu fiioa sa Ejatarina m. Puș- 
cariu, cu ginerele Bău Dr. Iuliu Puș- 
oarm eto.

— Tecla Perger, văduva răposa
tului Ioană Budă, fostă paroohă în Bic- 
sadă, a răposată în Sath-Șugatagă la 31 
Ianuarie n. o. în etate de 77 ani. O jă- 
lescă întristații fii: Corneliu Budă, pa
roohă în Gherța mare; Tită Bulă, pa
roohă în Sată Șugatagă și vioară ală Ma
ramureșului, împreună cu soțiile, suro
rile și alte rude ale lord.

— Fiă le țărena ușoră !

CONCURSU.
La Comitetulă subscrisO au de- 

venitu vacante câteva ajutore 
de ale societății „Transil
vania", menite pentru elevi 
de meseriași, aici în BrașovQ. Do
ritorii de a obține vre-unulu din 
acestea se șl adreseze petițiile mo
tivate președintelui subscrisă, cela 
multu i.ănă la sferșitulu lui Februa
rie n. a. c.

BrașovQ, din ședința Comi
tetului Aossoc. pentru spriginirea 
învețăceiloru și sod. r. ținută la 
15/27 Ian. 1893.

N. P. Petrescu, Arseniu Viaicu, 
președinte. secretară.

DIVERSE.
UnQ elefanții artificialii. Intre multe 

ouriositățl ce se află la esoosiția din 
Chicago, se găsesoe și ună elelanth ar
tificială de dimensiuni oolosale. Elefan- 
tulă aoesta, a cărui construire s’a ter
minată deja, are o înălțime de 40 metri. 
Ună mecanismh interioră îlă pune în 
stare eă-șl misoe tromba, ureohile și 
oohii, ba încă să și strige In oorpulă gi
ganticului animală se află 2 săli, una 
de-asupra celeilalte. Intr’una se voră da 
baluri și oonoerte, 6r oealaltă va servi 
de restaurantă. Contruirea acestui ele- 
fantă oostă 250 000 de dolari, adecă 1 
milionă 250 000 de fr. Chelnării și ser
vitorii din restaurantă dorinii în oapulft 
elefantului, care e oa o odăiță destulă 
de epațidsă. Colții elefantului suntă o 
imitațiă a fildeșului, oăol dăoă ar fi fil- 
deșă ourată, ar trebui să coste celă pu
țină 500,000 de fr. Dăcă ar fi ună ele- 
fantă viu așa de mare — 4*°®  uuQ 4iar& 
englesă — apoi a>- pute să tragă ună 
oară uriașă. în oare ar ședea ună regi- 
mentă de soldați pregătiți de răsboiu.

Proprietarii I*r.  Aurel Jflureșianu.

ROllâOtOrfi respousallilli: Crres-wliia
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CwrgaBia pBețeS Brsașmiu Sursnlfl la bursa din Vfieas
din 4 Februarie st. n 1893.

Bancnote românescl Oump. 9 48 Vend. 9b2
Argintii romănescik - „ 9.4b H 9.48
Napoleon-d’orI • • „ 9.50 H 9.bb
Lire turcescl • „ M

Seris. fonc. „Albina“ 6U/O H

n n n B°/o n .. _ »
ImDBriall - - • —.— n
GalbinI .... „ b b3 M b 60
Ruble rusesc! - r • „ H

Mărci germane b8.80 ♦1 b9.—
Discontulă 6—8°/0 pe ană.

din 5 Februarie st. n 1893.
Renta do aura 4"/n ■ 114.5b
Renta de hârtia 5u/„ 101 90
Imprumutulă căilorb ferate ungare

auri --------- 120.25
dto arginta ------- 102.75

Amortisarea datoriei căiloră feratede
ostii ungare |prima emisuna- 120.25

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
Bonuri rurale ungaro - - - - « 96.30
Despăgubirea pentru dijma de Tints 

ungurescă - 97 50

Imprumutulii cu premială ungurosch 149 80 
Losurile pentru regulare» Tisei și 8e- 

ghedinului - - - . 142.50
Renta de argintă austriacă - - - - 98 40
Renta de hârtia austriacă 98.15
Renta de aură austriacă 117.25
LoaurI din 1860 147.50

Acțiunile băncei austro-ungare 
Acțiunile băncei de credită austt. 
Acțiunile băncei do credită ungar. 
Galbeni împărătesc!
Napoleon-d'orI
Mărci 1U0 împ. germane
Londra 10 Livres sterlinge

993 —
375 50
322.60

5.68
9.61’/j

59.22 >/,
120.90

A vist d-lorfi. abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiuneii 

sf binevoiască a scrie pe cuponulîl mandatului p o staid și numerii 
de pe fâșia sub care au primitd (Jiaruld nostru până acuma.

Domnii, ce se abonezâ din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămuriți! și s6 arate și posta ultimă.

Admînistraț. „Gaz. Trans.“

Arândare prin licitațiune.
Muntele SANTILIE din județulu Prahova, România, pro

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

Epitropia parochială a Bisericei Sf. Nicolae 
din Brașovti. (Scheiu). |18 5-5.

trenxxrilorij.
pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. n. valabilă din 1 Octomvre 1892

K8w«iapesta—Predeftlil Predealu—IBudapesta 88.-®*e8ta-Ai ,a«taâ-Teiaaș Tciflaș-Aradft-B.-I’esta Copșa-mten—SibUu
Trenă 

de 
persân.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

persdn.

Trena 
accele

rate

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
do 

persân.
Tr. ac.

Trenu 
do 

persdn-

Trenu 
accele
rată

Trenu 
de 

persân.

Viena
Budapesta
Ssolnok 
î*.  Ladâny
Oradea-mare

ddezo-Telegd 
RAv
Bratoa
Bucia
Ciuoia
Huedin
Stana
Aghiriș
Gârbău
Nădășel
Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Ouoerdea 
Uidra
Vințul de sus 
Aiudiî

Teiușfi

Crăci unelti
Blașiu
Micăsasa
Oopșa mică j

Mediaști 
Elisabatopole
Sighișdra 
HașfalSu
Homorodfi
Augu3tiufi 
Apața
Feldidra

Brașovfi

10.00
8.25

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

10.08 
10 37 
10.56 
11.04 
11.28 
11.45 
12.13' 
12.44 
12.59
1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3.46
4.04
5.26
6.10
6.41
7.17
8.-

8.05
1.55
4.14
5.53
7.08
7.15
7.43
8.18

0.-
9.07
9.37

10.37
11.10
11.32
12.50
1.25
1.43
1.52
2.18 

”2.40

Timișii
Predeală
Buourescî

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
4.07

2.15
9.1f>Predealu

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

Bucuresoî

Timișfi

Brașovu J 
î

Tren 
depers.

11.-
12.26

1.11
8.35

4.53
5.32
5.48
6.06
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
5.65
6.18
6.34
7.34
7.57

Feldidra
Apața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașft
Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciuneltt

Teiușfi

8.22 
( 8.38 
( 8.43

5.15
5.57
6.29

12.10

9.14

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișîi 
Apahida

Clușiu

( 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

”715

sus

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghirișă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratoa 
Rev 
Mezo-Telegd
Oradea măreț

I
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

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.23
7.30
1.55

4.20
4.48'
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28"

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.14
6.29
6.53
7.02
7.28
7.53
8.31
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
3.00

8.50
5.16
5.57
6.58

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

6.07

6.39
7.08

7.47

8.13
8.38
8.43

10.05
11.46

1.50
7.20

4.45
“9J2

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
428
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

10.23
10.42
11.17

1 11.51 
, 12.03

2.24
4.47
8.40

i 6.20

Viena
Budapesta 
Szolnok

Arad îi
Glogovață 
Gyorok 
Pauliști 
Radna Lipova
Con op
Berzova 
Soborșinfl 
Zamft
Gurasada
Ilia
Branioloa
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia
Și botă
Vinț. de josh 
Alba-Iulia 
Teiușfi

10.00
8.10

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

10.00
10.25
10.44
11.58
11.29
11.56

8.05
1.56
4.02
6.57 

T, d. per.

2.34
2.54
3.34
3.58
4.20

7.05
7 40

2.15
9.30
1.05
5.24
5.46
5.57
6.19
6.30
6.48
7.12
7.27'
8.07 :
8.35
8.57
9.13.
9.29
9.53’

10.19'
10.50
11.16
11.44 I
12.06
12.38

Teiușfi
Alba-Iulia
Vinț. de joșii 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicloa
[lia
Gurasada
Zamă 
Soborșină
Berzova
ConopO
Radna Lipova 
Pauli șfl 
Gyorok 
Glogovață

Aradfi j

Szolnok
Budapesta

Viena

Trenă
de 

perHân.

1
3.04
3.40
4.58
4.20
4.42
5.43
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
8.54
9.10
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.25
6.20

5.28
5.50
6.20
7.01
7.20
8.20

11.15
1.20
7.20

JBlstrița || IBistrița—Murcșă-^iidoșu

Murășîl-Ludoșît . .
Țagu-Budateleofi . . , .
Bistrița ......

4. —| Bistrița . . . . , 
G.4S'| Țagu-Budateleoă . .
9.59|| Murășfi-Ludoșfi . .

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
4.17
4.33
4.55
5.17
5.281

Trenă Trenă 
accele- de 

persdn-
Copșa mică 3.- 10.57 7.10
Șeica-mare 3.31 12.22 7.43
Loamneș 4.15 12.40 8.27
Ocna 4.46 12.50 8.59
Sibiiu 5.10 2.26 9.23
88 8»iiu— <lwg»sa-BBaăcă

Sibiiu 7.35 4.49 10.17
Ocna 8.02 5.09 10 43
Loamneș 8.30 5.32 11.09
Șeica-mare 9 05 5.59 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

5.54j Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8.08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
3.—

SiaaeHa (Pislfi) Petraașeni HI’eti’oșeni-SÎMsea’ia (Pis®

Turda—

Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50 6.20
Streiu 6.35 11.23 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
Hațegft 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
Pui 8.06 1.21 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
Crivadia 8.47 2.23 7.24 Hațegă 8.36 1.54 8.25
Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
Petroșeni 9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

Ai’adu--Timișoi’a Tiaikisora—Aradii

4radfi 6.15 11.30 5.58 Timișora 8.- 1.11 8.15
Vinga 7.32 12.47 6.46 Vinga 9.02 2.46 9.46
Timișora 8.42 2.04 7.39 Aradfi 9.44 3.50 10.55

■isaa—Turda ras

II

Cucerdea 2.35 8.20 2.41
Ludoș 3 26 9.11 3.27

5.07 11.39 5.14Oșorhem 5.50 12.20 5.3
Regh.-săs. 7.15 1.15 7.15
Regh.-săs. Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs. 3.44 3.22
Oșorheiu /

5 14 9.35 5.05
5.20 10.05 5.54

Ludoș 7.- 12.31 7.41
Cucerdea 7.47 1.15 8.25
Simeria (Piski)--Hunedora

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.56
Cerna 11.13 5.03 10.08
Hunedora 11.48 5.38 10.32

Hunedora--Simeria (Piski)

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

J8h*as®v —^ei’isești

Brașov 8.35 4.55
Zernești 10.28 6.36

îflerucsti —Jttrayov t

Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.24 Turda
~ ‘ Ghirișu 15.10| 9.50 2.50 9.10Turda 8.08 10.55 4— 10.

4.501 9 30 2.30 8WZernesci
Brașov

Sighișora—Odmiieiu || Odorheiu—Si^hișora

Careiâ-mars—2Selă.u II IZclău—Careii-inari

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

3.
6.

5.00
6.29

12.20
1.44

1.16
4.15
7.21 Careii-marI. .

Zelău. . . .
5.45 Zelău . . . ,

11. —1| Careii-marI . .
4 Numerii încuadr&ți cu linii grbse înseiondssă orele de ndpte.

1.56,
7.03

Brașov—Cli.-Oș<i»rheiu.
Brașovu 8.50 3.10
Uzonti 9.43 4.23
S.-Georgiu 10.32 5.03
C.-Oșorhein 12.54 7.26J

| Ch.-Oșorlieiu—Bratșov.
țCh.Oșorheiu 4.30 2.45
S.-Georgiu 6.53 5.30
Uzonă 7.00 5.45
Brașovfi 8.25 7,26

Tipografia A. MUREȘIANU.


