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Belcredi si Hohenwart.

I

Brașovu, 5 Februarie v.
In septeinâna trecută doi băr

bați de stată din cei mai de frunte 
ai Austriei și-au ' serbatG aniver
sarea a 70 a a nascerei loră, fi- 
indu căldurosQ felicitați de amicii 
și soții loră de principii,

Unuia dintrînșii, contele Carol 
Hohenwart, este și arjl în deplină 
activitate, ca șefu alu importan
tei partide parlamentare, ce portă 
numele său, pe când celalaitu, 
contele Richard Belcredi, n'a mai 
luată parte de unu șiră de ani la 
viața publică. Amendoi au fostă 
miniștri în periodulu dela 1865 în- 
c6ce și, ceea ce este mai remar
cabilă, amendoi suntă politici aus- 
triaci cu direcțiune conservativă 
federalistă.

Der mai multă, bărbații aceș
tia de stată austiiacl de nuanță 
federalistă au jucată ună rolă în 
politica monarchiei, care nu a ră
masă fără de înrâurire directă seu 
indirectă și asupra situațiunei po
litice a poporului română din am
bele părți ale împărăției habsbur- 
gice.

Cu deosebire politica de împă
ciuire a contelui Richard Belcredi, 
care la 1865 a înlocuită pe Schmer- 
ling, a fostă de-o însemnătate fa
tală și decisivă pentru Românii 
ardeleni. Deși îșl pusese ca țîntă 
de a face, ca împărăția se fiă 
dreptă cătră tăte popârele ei, con
tele Belcredi, încungiurată de con
servativii unguri, cei mai mari mă
iestri în intriga politică, se hotărî 
la 1865 de a sacrifica autonomia 
Ardealului pentru a ușura împă
carea cu Maghiarii. Elă avea o 
părere nefavorabilă despre Ro
mânii ardeleni, pe cari nu i con
sidera de apțl să figureze ca fac
tori la reconstituirea monarchiei 
pe base conservative-federale. In 

acesta direcțiune nenorocită îlă 
întărea programulă său : de a res 
tabili individualitățile istorice-po- 
litice ale regateloru și țăriloră din 
întrega monarchiă. Din concertulă 
individualităților^ istorice-politice 
Românii erau eschișl, căci după 
vederile celoru dela cârmă ei nu 
aveu nici ună dreptă istorică.

Cine dintre noi nu își aduce 
aminte de epoca durerosă a die
tei fendale din Clușiu dela 1865 
și de urmările ei desastrăse pen
tru causa română ardelenescă?

Cu totă direcțiunea periculăsă 
ce-o luase politica ministrului de 
stată Belcredi pentru Ardelu, si- 
tuațiunea nostră politică totuși 
n’ar fi ajunsă p6te a fi așa de 
tristă și gravă, cum este acțl, decă 
pactulu cu Ungurii ar fi fostă ese- 
cutată de elă și decă nu ar fl 
fostă silită, după răsboiulu dela 
1866, să se retragă, fundă înlo
cuită de saxonulă Beust, care n’a- 
vea nici o cunoscință de raportu
rile interne din monarchiă, cu 
atâtă mai puțină de ale Ardealu
lui. Belcredi stăruia încă pentru 
unu pactu condiționată cu Ma
ghiarii și în consecență favorisa 
idea unei uniuni condiționate a 
Ardeiului cu Ungaria; er străi- 
nulă Beust vrendă a împăca pe 
Maghiari cu orl-ce prețu, le dădu 
Ardealulă necondiționată pe mâna 
loră. ’

Hohenwarth este unu federa
listă mai pronunțată ca Belcredi. 
Și programulă lui, când a venită 
la guvernă la 1871, a fostă re
constituirea Austriei pe basă is
torică, dându-se între marginile 
desvoltării de dreptă istorice câtă 
mai mare îndreptățire diferiteloru 
popdre. Der Hohenwart a mersă 
ună pasă mai departe, încercândă 
se restitue pe deplină dreptulu 
publică ală regatului Boemiei și 
se sgudue astfelu basele egemo- 

niei dualiste germano-maghiare. 
Insă n’a putută isbuti. Falanga 
germană-maghiară l’a răsturnată.

Astăcjl Hohenwart presideză 
unui clubă parlamentară compusă 
din mici fracțiuni de t6te națio
nalitățile și representându astfelă 
ună microcosmă austriacă. Pre
cum scimă în acestă clubă au in
trată și deputății români buco
vineni.

Mai multă ca Belcredi a lup
tată și luptă Hohenwart în contra 
centralismului și a germanisării 
și prin acesta și-a câștigată mulțl 
aderenți în sînulă tuturoră națio- 
nalitățiloră. Politica conservativă 
a lui Hohenwart înse a adusă cu 
sine fără îndoielă, ca elă în ceș
ti unea egalei îndreptățiri națio
nale se se oprescă adese-orl la 
jumătate drumulă. Așa de pildă 
îlă potă saluta acji Polonii ca pe 
ună sinceră și credinciosă amică 
ală loră. cu t6te că ei întrecă pe 
Germani în tendințele loră de su- 
premațiă fața cu Rutenii din 
Galiția.

Hohenwart e prietină bună cu 
contele Taaffe. L’a sprijinită câtă 
a putută în încercările sale mai 
moderate și mai modeste de îm
păcare. In timpulă din urmă însă 
s’a mai răcită înțelegerea loră pe 
tăremulă politică, pentru că Taaffe 
nu vrea să se strice cu Germanii 
liberali. Der nu vre să o rupă 
Taaffe nici cu clubulă Hohenwart. 
Așa este mersulă politicei de acjî, 
și Hohenwart cu ai săi au mare 
răbdare.

Hohenwart scie prin urmare 
să trăiască în pace cu contele 
Taaffe și nu de multă a declarată, 
că vre să trăiască în pace și cu 
Ungurii, cari l’au luată la ochi, 
de când a voită să restabilescă 
regatulă boemă.

Amă crecjutu de bine a releva 
în trăsuri generale activitatea po

litică a lui Hohenwart și Belcredi, 
cari suntă ac|I sărbătoriți ca „cre- 
dincioșîpatrioțlaustriacl,“ mai alesă 
avendă în vedere, că tocmai în 
aceste momente se vorbesce atâtu 
de multă prin unele foi române de 
ceea ce s’ar fierbe și s’ar cdce în 
Austria pentru popârele monar
chiei și în specială pentru noi Ro
mânii.

CRONICA POLITICA.
— 5 (17) Februarie.

Semi-ofioidsa „Pol. Corr.“ publioă 
o corespondență din Budapesta în oare 
se cfioe între altele, că curentulu reac
ționarii, oare a prinsă putere în stratu
rile de josă ale poporațiunei în urina 
agitațiunei clericale a produsa mare re- 
sensă în cercurile inteligenței din Un
garia fără deosebire de vederi de par
tidă. Inteligența întregă a Ungariei, 
cfice „Pol. Corr.“, sprijinesoe cu multă 
zelfi guvernulă și politioa lui bisericâscă 
și în urma aoesta situația politică se 
limpecțesce. Posiția ministrului preșe
dinte a luată unii oaraoterii în tdte di
recțiile mai hotărîtă și mai sigură. Mi- 
nistrulO Weckerle, oontinuă numita fdiă, 
de aiol înainte va merge mai adeseori 
în Viena, ca să dea informații nemijlo
cite cordnei. Contele Kalnoky înoă pune 
mare pondă pe aceea, oa opinia publică 
să nu mai fiă sedusă.

*
In comunitatea slovaoă Modor s’a 

ținută la 14 1. o. o adunare publică slo
vacă, unde s'au desbătută mai multe 
cestiunl politice. Intre altele, cum este 
informată „EgyetArtes-, s’a accentuată, 
că poporulii slovacă vre ună. stată îm
părțită după naționalități, ca Elveția, 
CelO mai sărbătorită oratoră a fostă ad- 
vooatulă slovaoă Dr. Janos Minich, care 
într’o vorbire entusiastă despre suferin
țele și ținta politioă a Slovaoiloră, a 
mișcată adencă inimile asiBtențiloră. 
După Minich a vorbită ounoscutulft na
ționalistă slovacă Milos Stefanovid. Ora- 
torulă a pretinsă, în vorbirea ea, aplioarea

FOILETONUL# „GAZ. TRANS."

Reîntorsu.
Novelets., de

Margareta Moldovană.
(Urmare și fine.)

Lui Doltsch ’i venea nădușell, ca și 
oând n’ar avea aeră destulă, — ar fi vo
ită, ca într’ună momenta s6 șoie totulă, 
der totodată ar fi dorită s6 nu șoie ni- 
mioă, căci tdte aoeste ’i sdrobeau inima 
și consciența.

— „Sunteți căsătoriți domnule, căol 
ne spuneai, oă ai avută ună băiată ?

— „Da!“, răspunse sourtă și oon- 
fusă Doltsch.

— „Sunteți Americană ?“
— „Nu, și eu suntă Europeană."
— Ce, îșl cugeta oontesa, Europeană 

cu fiiulă Victoră, ore s6 fiă totuși elă, 
elă Emilă ? I se făoea rău, nu nu se pdte, 
m6 înșelă, tdte aceste ’i trecură prin capă 
într’ună momenta.

— „Der, cum ați devenită așa pă
răsită ddmnă contesă", reluă mediculă 
vorbirea tremurândă, căci, par că știa 
râspunsulă înainte.

Victoră Be uita la mamă-sa cu o 

față tristă, preoând ea începu s6-i spună 
medioului tdtă istoria familiei sale.

— „Da, — (fise ea la fine — l’am 
iubită, îlă iube8că aoum și îlă voiu iubi 
în veci, cu tdte că m’a părăsită."

— „îmi voi râsbuna",— strigă Vio- 
toră iritată, — „îmi voi răsbuna, cu tdte 
că mi-e părinte, merită r6sbunare!“

Pe Doltsch îlă apucă ună felă de 
amețelă. „Ei suntă“ cugeta elă, . . „da 
ei. — O, de m’ar cundsoe odată, oă m6 
prea torturdză așa, cu tdte, că suntă 
pierdută ; însă o merită, . . . odată nu
mai s6-i potă strînge la șină pe amendoi, 
apoi s6 moră."

Acum, după oe a v6cj.utO fidelitatea 
oontesei cătră elă înțelegea amorulă sin
ceră, aoum era ușurată la inimă, ceea 
ce pănă acum n’a simțită, da, aoum sim
țea mai multă, că iubeeee pe Emmi, oa 
pănă aoum. Mila, compătimirea și iubi
rea tdte acestea l’au forțată s6

— „Decă s’ar reîntdroe, l’ațl ierta?"
Contesa tdtă r6oi la aucjulă aoestora. 

„Este elă — îșl efise ea — și i se pă
rea, că vede pe Emil stândă înaintea ei 
numai acum observa ea mai bine ase
mănarea trăsuriloră feței, oe avea Doltsoh 
ou Emil, deși aodsta era una| și aceeași 

persdnă ! I venea să i sară în gâtă. s6 
îlă sărute, der se reținu și cflse! ou Ctt" 
pulă pleoată : „Pdte, că l’aș ierta“.

— „Nu, nu se pdte" — <fi8e Vic
torii, — „iubesoă pe mamă-mea ou mult 
mai tare, dedată să nu-mi răsbună asu
pra aceluia, care a nenorooit’o, deși elă 
îmi este tată.u

— „Der, ddoă l’ai vedea și și-ar cere 
iertare — pdte și elă e neferioită ; cred, 
oă totă l’ai ierta", <fise medioulă cu o 
vooe fdrte slabă.

— „Nu, nu se pdte“.
Contesa într’aceste îlă reounosou pe 

deplină, o apuoă milă față de elă, da, 
milă, pentru-că după oum a den-
sulă, „pdte și elă e nefericită".

— „Mai știi — ougeta ea — de nu 
prin nesocotința lui, s’a fâoută neferioită 
și elă“.

Doltsoh îșl înoruoișâ manile și ou 
vooe forțată, — oăol nu mai putea grăi 
— tjise: „Der ddcă l’ațl vedea aci oe ați 
faoe" — apoi căcțu aprdpe leșinată pe 
jilță.

— „Pentru Dumnezeu domnule, ce 
îți este" strigă Viotoră, care din totă 
luorulă n’a înțelesă nimioă. Eși apoi 
imediată după ajutoră.

— „Eu suntă" — murmură ou cu
vinte abia înțelese mediculă, cătră oon- 
tesă — „eu suntă soțulă tău... eu Emil" 
și înoepu a plânge durerosă.

Contesa atunci sări de pe canapea 
îlă prinse de după gâtă, îlă săruta ou 
fooă, — și acum plângeau amendoi. . . .

Când intră Viotoră ou apă, nu știa, 
ce s’a petrecută, găsindă pe mamă-sa 
aoățată de grumazii medioului, plângendă 
împreună ou elă.

— „Victor!" strigă ea vâcjendu-lă 
„fiă-țl milă; este . . . .tatălă tău".

— „Tatălă meu?" răcni Viotoră și 
eși.

S6 întdrse în ourendă cu ună re- 
volveră.

„Cum, tatălă meu, mai cuteză elă 
înoă, 86 te amăgescă . . . s6 moră", și 
țînti revolverulă asupra lui. Atunol con
tesa se repeeji și se puse la mijlocă și 
dise: „Nu — Victor nu faoe nimioă,. .. 
iertă-lă, e părintele t6u.“

— „In genunohl te pune amărîtule, 
înaintea mamii mele, te rogă de iertare, 
apoi s6 mori!"

Medioulă, oare era deja în genunohl, 
se tîri înaintea femeii sale. „Suntă ună 

| lașă, ună prăpădită, ună omă fără oa-
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legei de naționalitate, apoi a esplicată 
pericolele ce invfilvă căsătoria civilă și 
recepțiunea judaică, pledândă contra loră. 
Vorbitorul^ 4*se> a0este legi voră
trage folosă numai câțiva magnați, cari 
revnescă la banii Jidaniloră, apoi ban
cherii jidani, cari ochescă după fetele 
magnaților^. Adunarea a luată condusă 
de protestă, contra căsătoriei civile.

*
Ffiia vienesă „Wiener Tagblattu pu

blică următfirea seire din Berlină: De 
câteva cjile sS svoneeoe, că se pregătesoe 
o apropiere între cancelarulfl Caprivi 
și partida liberală în cestiunea proieo- 
tului militară. Se susține chiar că într’o 
convorbire ou Caprivi, ar fi declarată 
Bamberger, oă elă dimpreună cu soții 
sâi de principii ar fi apleoațl a primi 
proieotulă militară, pe lângă numite con- 
dițiunl. Caprivi dândă espresiune bucu
riei sale pentru acesta a dată lui Bam
berg sS înțelegă următfirele: îndată oe 
proiectulă se va vota cu spriginulă libe- 
raliloră, din parted va fi aplecată a primi 
servioiulă de doi ani și remaniarea mi- 
nisteriului cu liberali. Noulă guvernă va 
pune în programulă său lupta energică 
contra antisemitismului, fir în urma lupte- 
loră năsoute prin acfista, ar disolva dieta 
imperială și prusiană și ar ordona nouă 
alegeri. — Se mai vorbesoe apoi că îm- 
pfiratulă Wilhelm și-a preciaată punctul0 
său de vedere în acestă cestiune, în mo
dulă următoră: „Vreu ună guvernă tare 
conservativă seu liberală, totă atâtă. Nu 
vrfiu să mai sciu nimică de-o cestiune 
militară și celă ce-o va pută pustii din 
lume aoela îmi ajută, și buourosă așlgu 
verna cu acela11. In legătură ou acestea 
Caprivi a mai declarată, oă e gata a 
forma ună mare partidă liberală.

Jubileulu d-lui Alesandru Roman u.
(Cor. part, a „Gaz. Trans.“)

Budapesta, 4 Februarie 1893.
Banehetulă dată de junimea aca

demică română din inoidentulă aniver 
sărei a 30-a a profesurei d-lui Alexandru 
Romanii a avută ună sucoesă străluoită 
Junimea nfistră și ou acestă prilegiu a 
dată o nouă dovadă despre modulă cum 
trebue sărbătoriți bărbaț:i binemeritați.

Cu plăoere amintesoă la aoestă looă 
oă pe lângă tineretă au luată parte la 
sofistă festivitate : D-lă vice-oonsulă ală 
României prinoipele (Jantacugino, d-nulă 
Iosifă Popii, jude la Ouriă, d lă seoretară 
ală legațiunei române, d-lă Dr. losifă 
Romanii, adv. în Oradea-mare, părintele 
capelană militară Boldea și alții.

Programulă de manifestațiune se in
augura ou sosirea iubilantului în sala de

racteră, te am . . . te-arn părăsită14 — 
<jise eu voce tremurătfire — „suntă ne
norocită, mustrată de cousciință.............
iertare, scumpă Emmi și soumpulă meu 
Victoră, iertare ș apoi mfirte". , .

Victoră la cuvintele aceste se părea 
slăbită de puteri, nu mai putu ridioa 
arma asupra tatălui său, ună simță cu- 
riosă i se năsou de-odată, ună simță, pe 
care pănă acum nu l’a ounoscută. Era 
iubirea și reepectulă față de tată. Medi- 
oulă se scula, îlă apuoâ în brațe, îlă să
ruta cu așa focă, încâtu Victoră lăsa 
arma sfi-i cacjă din mână. Se lăsa ou to- 
tulă pe sînulă părintelui efiu și părea, 
oă și a căpătată liniștea adevărată.

Cine nu cunfisee iubirea pftrintfiscă, 
aoela nu soie oe este adevărata iubire. 
Cine nu scie simți cuvintele de mângâ
iere a părințiloră, acela nu a avută niol 
oâud îndestulire și liniște sufletfiscă.

Etă der, că Victoră cuprinsă de
odată de iubirea tatălui său, se simțea 
îndestulită și liniștită în brațele lui.

După câteva momente se reculeseră. 
Nu le venea a orede oeea oe s’a pe- 
treoută. Acum toți trei erau mai li
niștiți.

Contesa a iertată pe soțulă ei, ase
menea și Victoră pe tatălă său. 

banchetă la firele 8l/4. Primirea a fostă 
mișoătfire. Junimea era arangiată în oor 
donă dela ușa de intrare a salei. Musica 
cânta marșulă națională. Aparițiunea iu
bilantului în sală a storsă urale lungi de 
„sâ trăifiscău. Era o priveliște încântă 
tore sS vecjl pe venerabilulă iubilantă în 
mijlooulă junimei. Și oum n’ar fi înoân- 
tătoră, când viitorulă reounoscfitoră se 
adună să sărbătoresoă pe ună bărbată 
încărunțită de o muncă neobosită pentru 
prosperarea culturei nfistre româuesol? 
Jubilantulă ou zîmbetă de buouriă trecu 
printre oordonulă junimei, mulțămindă 
la uralele aoesteia prin strîngerl de mână. 
După oe jubilantulă se mai întreținu în 
conversațiune și ou fispeții asistenți câte
va momente, junimea presentâ iubilantu
lui ună albumă și ună tablou desenată 
în oleu cu tfită frumseța. Albumulă era 
de oolfire mai multă galbenă, decâtă 
drapă, marginile ou baroane în lățime de 
21/, om. Colțurile erau învălite ou nisoe 
țirade de bronză lucrate artistioă. Pe 
mijlooulă părețiloră era depusă mono- 
gramulă iubilantului tăiată din pietră, 
așezată în rame de bronză, er sub mo
nogramă anii 1863 —1892. Pe din lă- 
untru păreții precum și oartfinele, oăp 
tușite ou oolorile roșu, galbenă, albastru 
îi dau o înfățișare ffirte plăoută. Preda
rea o făcu ună tînfiră, oare oeti adresa 
de felioitare a junimii academice.

Iubilantulă prin cuvinte frumfise și 
bine simțite mulțămi junimei.

După aceste se servi masa. Șirulă 
toastelord l’a începută ven. iubilantă 
pentru îndelunga vieță a Majestății Sale 
Impâratului-Rege, din grația căruia s’a în
ființat catedra de limba română Toastulă 
a fostă asoultată în pioifire, er uralele „să 
trăiesoă“ au răsunată lungă și imediată 
musica a eseoutată imnulă poporală. Ală 
Il-lea toast pentru iubilantă l’a ținută std. 
în phil. E. Cristea. Pote ou altă ooasiune 
voiu pute pune la disposițiunea publioului 
cetitoră acestă toastă. Stud. în jură A. 
Coama gratulfiză pe jubilantă în numele 
Magnificenței sale d-lui Reotoră ală uni
versității și Ilustrității sale d-lui Deoană 
ală seețiunei filosofice.

Afară de aceste s’au mai toastată 
pentru d-na Romană, pentru inteligința 
română, pentru junimea academică, pen
tru graiulă poporului română și altele. 
Intre toaste s’au cetită telegramele și 
epistolele de felioitare, venite din dife
rite părți. Dintre acestea deooamdată a- 
mintesoă: adresa de felioitare dela Aca
demia română din Bucuresol, dela Esoel. 
sa metr. Mironă Romanulă, dela Ilustri- 
tatea sa episcopulă Ioană Mețianu, dela 
Ilustritatea sa episoopulă Nioolae Popea, 
dela Preaouvioșia sa Dr. Ilarionă Pnș 
cariu, dela junimea academică din Viena,

Congresulfl s’a sfîrșită.
La dorința contesei — care fiindcă 

era bolnăviciosă deoparte, fir de alta iu
birea de patria nu o lăsa să se înstrăi
neze — Doltsoh a rămasă înParisă. Elă 
îșl reluă numele lui adevărată, pe oare 
și-lă sohimbase în America.

Deși oontesa se simțea acum fdrte 
fericită, starea sănătății a rămasă totă 
oea veche.

Soțulă ei ca medioă fdrte bună oe 
era, înoepu o oură specială ou contesa. 
Ilă mustra oonsoiința pentru trecută, a- 
cum apoi voia sS se ispășfisoă de pfioa- 
tulă tinerețeloră și îșl da tfită silința să 
faoă pe soția lui fericită și totodată să- 
nâtosă.

Peste iernă o ducea în o climă mai 
oaldă. Vfira o ducea la băi renumite, 
apoi pe lângă tfite aceste o grija cu con- 
sciențiositate. Urmată oura aofista cu ast- 
felă de precauțiune, în doi ani i-a suo- 
oesă medicului să îșl vecjă soția sănâ- 
tfisă.

Contesa, dimpreună ou soțulă său 
și-au ajunsă apoi țînta și soopulă do
rită: a vede pe Victoră fericită.

Sibiiu, Faură 1893.

Clușiii; dela Românii din Hațegă și de 
sub pfilele munțiloră apuseni, dela so
cietatea teologiloră din Sibiiu, Aradă 
și dela alte societăți și particulari.

Credă, oă cu altă ooasiune voiu putfi 
sâ comunică felicitările îu întregă cu 
prinsulă loră. Banohetulă a durată pănă 
la 1 oră după mecjulă nopții, oâud iubi
lantulă după o scurtă vorbire plină de 
simțiri, îșl luă rămasă bună dela junime, 
oarea îlă petreou ou ună întreită „să 
trăiesoă“, dr musioa oâutâ marșulă na 
țională.

C.

SCIHILE
— 5 (17) Februarie.

Balulti curții din Bucurescl. Acestă 
bală, care se dă în fiăoare ană în 4’Uft 
de 1 Ianuarie, s’a dată în anulă acesta 
în 1 Februarie, din oausă oă regele a 
fostă absentă din țfiră. La aoestă bală 
se învită oercurl largi ale oapitalei. 
Lume a fostă multă. Miniștri, diplomațl, 
deputațl, senatori, funoționarl mari și 
mici, ofioerl, oomercianțl eto. umpleau 
sala tronului. Intre alții a fostă presantă 
și ună oorespondeută ală marelui 4iard 
ilustrată englesă „The London Illustra 
ted News". Prinoesa Maria era îmbră
cată într’o toaletă splendidă, In primulfi 
oadrilă, prinoesa Maria a juoată on am 
basadorulă austriac, Goluchowsky, având 
de vis-â vis pe soția ambasadorului fran 
oesă d-na Ooutouly cu generală Mânu. 
Prințulă Ferdinand cu d na Eufroeina 
Catargiu, avea de vis â-vis pe d. P. 
Carp ou d-na oontesă Goluohowsky. Prin 
oesa Maria a mai jucată ună c-adrilă ou 
d lă Cantaouzino, președintele Senatului 
și ună lanoier ou d-lă Hardinge, repre- 
eentantulă Eagliterei Supeulă a fostă 
în adevără regesoă și a durată pănă la 
5 fire diraineta. La firele 2 s’a înoepută 
ootilionulă. Pâreuhia princiară s’a re
trasă, oondusă fiindă de regele, oare 
după aoeea se îutfirse și mai privi aprfipe 
o jumătate de firă petreoer^a.

—X —
Comanda batalionului I de vânători a 

fostă predată, de cătră d. maioră Cocea, 
A. S. R. principelui Ferdinaudă alaltă
ieri. Ceremonia s’a făoută în presența 
M. S. Regelui, a d-loră: generală I. La- 
hovari, ministrulă de resbelă, generală 
Arionă, comaudantulă oorpului II de 
armată, și a mai multoră ofițeri superiori. 
După predarea comandei, A. S. R prin
oipele Ferdinaudă s’a pusă în fruntea 
batalionului și a pornită la oasarmă. D. 
maioră Cocea rămâne oomandantă II ală 
batalionului.

—x —
Onore lorii. Din Zstibalya, corn Baoloa, 

se eorie, oă între Ungurii și Germanii 
de-acolo decurge o luptă agitată. Ma
ghiarii provocându-ee la majoritatea loră 
s’au adresată cătră episoopulă Csaszka, 
sâ schimbe ordinea de serviciu, adecă 
plebanulfi să nu țină decâtă prediol un
guresc!. Episcopulă șovinistă a ascultată 
rugarea Maghiariloră, însă Germanii ore 
dincioșl catolici s’au indignată ffirte tare, 
au scrisă episcopului, că trecă la con
fesiunea evaugelică, decă va inter4ioe 
preotului să predice in limba germană. 
Episcopulă a trebuită să cedeze și as- 
felă se predică a4l și în limba germană 
și în limba maghiară. Oudre Germaui- 
lorfi din Zsabalya, cari au soiută să șl 
apere dreptulă limbii materne față cu 
tendințele șoviniste ale episcopului loră!

—x—
„Poporulu“ se maghiariseză. Sub titlulă 

acesta „Magyar Hirlapu scrie, oă Jidanii 
din Pojonă progresfiză grozavă în ma 
ghiarisare. Senatulă șoolastioă ală neo- 
logiloră a hotărîtă, la propunerea învă
țătorului jidană Berger, ca tfite obiectele 
de învățămentă să se propună în șofila 
jidovescă numai unguresoe, ba chiar și 
textulă hebraioă ală bibliei să-lă traduoă 
pe UDguresce învățătorii. — FerioițI Ma
ghiarii, pentru că au astfelă de pionirl 
zeloși ai maghiarisăril, der mai fericiți 
jidanii, oarl soiu pe oe cale să ouoerfisoă 
simpatiile nobilei „națiuni !“

— x—
Renumitulil cori vocalii rusescti. „Sla 

viansky11, după cum aflămă, va sosi aiol 
în Brașovă prin luna lui Martie și va 
arangia ună mare oonoertă.

—x—
Procesulîi de despărțire erarchică 

dintre Românii și Serbii din Oiacova 
s’a terminată 4'1®!® aoestea în favorulă 
Româniloră. Se scie, că tribunalulă re 
gesoă din Budapesta oa foră de prima 
instanță, înaintea căruia s’a judecată 
procesulă, a reounosoută cererea Româ

niloră în privința, despărțirii ierarchioe, 
der a respinsă pretetensiunea aoestora 
la averile paroohiall. Ajungendă prooe- 
sulă, în urma apelatei ridioate din par
tea Româniloră, ia tabla regfisoă acfista 
a justificată preteusiunile Româniloră și 
a hotărîtă, ou și averile să se împartă 
între Români și Sârbi. Aourn aflămă oă 
și Curia regescă, oa ultima instanță, la 
oare au apelată Serbii, a confirmată sen
tința adusă de tabla regesoă. Astfelă 
procesulă s’a terminată în favorulă Ro- 
mâniloră, fir noua oomună bisericesoă 
s’a auexată la diecesa Caransebeșului. 
In temeiulă sentinței trei din oincl părți 
a averii este a Româniloră. Se pricepe 
de sine, oă mulțămirea și însuflețirea Ro- 
mâuiloră, după a<a lungă răbdare ou 
orediuță, este mare și motivată.

—x—
In protopopiatul!! gr cat. alfi Sibiiu- 

lui, după cum arată ună estrasă din ma- 
triculele paroehieloră, ce-lă avemă la 
mână, în cele 33 de paroohii ale acestui 
protopopiate s’au născută în deoursulă 
anului 1892 ou totulă 521 copii, dintre 
oarl 269 băețl și 252 fetițe Cașuri de 
mfirte b’hu ivită 455. Comyarândă nu- 
mărulă nasoeriloră ou ală oasuriloră de 
mfirte, resultă o cresccre de 66 indivizi în 
oursulă anului 1892. S’au cununată în 
oursulă acestui ană 120 pârechl.

—x —
Noua operă a lui Verdi, „Falstaff1, 

s’a representată pentru prima oră Joia 
treoută la teatrală S-ala din Milano, îu 
fața unui publică din oelă mai alesă. 
După oum vedemă din 4‘ar0l® străine, 
representația a fostă ună triumfă, pfite 
fără sfimănă, pentru bătrâtîulă maestru 
Libretulă operei este luată din „Femeile 
vesele dela Windsor11, comedia luiT Sha
kespeare. Musica a fermeoată literal
mente pe tot! oei de față. Ovuțiunile în 
sală nu voiau să șe mai sfirșesoă. Poe- 
tulă Curducei și compositorulă Mascagni 
erau printre cei mai entuziaști. Mas
cagni era mișcată până la Iacreml. De 
optă ori Verdi a fostă chiămată la rampă 
în strigăte entusiaste de Viva Verdi! 
Manifestațiile s’au repetată, la eșirea pu
blioului, pe atrade. Orașulă întregă era 
îu pioifire. Regele s’a sousată printr’o 
căldurfisă telegramă cătră Verdi, oă n’a 
putută participa la acesta primă repre- 
sentațiune.

—x —
Balulti casinei române din Beiuști. 

Din Beiușă ni-se scrie: Aoestă tradițio
nală bală s’a ținută și în acestă ană 
la 11 Febr. st. n. fiindă presantă ună 
publioă numerosă și absă atâtă din Be- 
iușă, oâtă și din proviociă. Inteligința 
maghiară înoă a fostă bine representată. 
Seria jocuriloră s’a începută ou Arde
leana. Cadrilulă și Romana s’au dansată 
de cătră 26—26 păreohl. In pausă 13 
tiuerl bine costumați, între aplausele ne- 
sfirșite a oeloră presențl, au produsă jo
curile clasice: „Călușarulă“, „Bătuta" și 
„Hora“. Petrecerea a durată pănă dimi- 
neța la 6 fire, oând apoi sub impre^iunea 
oeloră mai plăoute suvenirl ne-arnă de
părtată ou toții, Venitolă curată, după 
oum suntă informată, se uroă la 40 fi., 
care sumă se va întrebuința conformă 
scopului pentru augmentarea bibliotecei 
reuniunei. Intre oei present! au fostă 
dintre dfimue: dna Antală, d-na Bu- 
teanu, d-na Buder, Ana Oașolțianu, Flo- 
rița Dană (Budureasăi, Frida Erdely, 
d-na Fassie, d-na Gutmann, Terizia Papp 
(CăbeștI) Antița Papp, d na Politzer, 
d-na Radu, d-ua E. Poppă (Sacale) d-ua 
Tfitb, d-na Thury și d-na Maria Waltner. 
Dintre domnișfire: Marioa, Florioa și 
Silvia Antală, (tfite trei în costumă na
țională), Angela și Elena Buteanu, Emi
lia Buder, Bella Beliozoy, Ana Bogdană 
(Crisciori')). Luisa Cașolțan, Elena Dronoa 
(Paulișă) Luoia Ferențină (Remetea), 
Rozalia Mihali, Serena Moldovânyi, Ema 
Stieglitz, Marifira Waltner și încă altele 
a câroră nume nu mi-a succeed a’lă soi.

Unu călătorii.
—x —

Aurulii și argintului în America. Pro- 
visiunile de aură ale guvernului se ri
dică pănă la 1.111.927.679 dolari. Va- 
porulă engleBă Bretania plfioă spre Eu
ropa ou 3.750.000 dolari aură, dintre 
oarl 3150.000 dațl de oătră teeaură. 
Aurulă esportată dela 1 Ianuarie se urcă 
la 15.650.000 dolari. Ună vaporă englesă 
a plecată cu 250 000 unoii de argintă și 
105.000 dolari mexioaul.

—x—
Programa conoertului musioei mili

tare din 19 Februarie este următfirea: 
1) Mendelssohn: Ouvertura „Die Fin- 
galshohle11 („Die Hebriden,11) 2) StrauBs: 
valsă „Ninetta“, din opera cu aoelașl 
nume. 3) Massenet: Divertissement din 
opera „Manonu. 4) Hoch: „Fantasie brii- 
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lăute" pentru trâmbiță. 5)~L'szt „Unga- 
rische Rhapsodic Nr. 6.“ 6) Sommer: 
„Konigin Christine" Gavotte, b) Strauss- 
Piccioato polcă din opereta „Nineta". 
7) Schreiner: „Im Zick Zack “ 8) Di- 
nicu: „Nâptea în pădure", 9) Czibuloa: 
Cânteoă • „Der letzte Gruss" din opera 
poporală „Das Edelweiss" pentru trâm
bița. Bayer: Poutpouriu din baletulă 
„Dia Puppenfee."

- x —
Cununii. D-lă Alexandru Mureșianu 

din BuourescI (România) și d ra Maria 
Deacu, fiioa d-lui Gavrilă Deacă, mare 
proprietara în Craifalâulă de Câmpiă 
(oom. Coșocnei), se vorâ oununa Dumi
necă, în 14 (26) Februarie o. — Adre- 
sămU tinerei păreohl sinoerile nostre fe- 
lioitărl.

linii Germanii despre Maghiari.
Pe piața germană a apărutu 

filele acestea o broșură intitulată 
„Das deutsche Sprachgebiet in Europa11 
scrisă de Nabort H, care se ocupă 
de Ungaria și de tendințele de 
maghiarisare ale Unguriloru. Es- 
tragemfi din acestă broșură ur- 
mătorele:

„Maghiarii, negândă drepturile și 
legile seoulare, cercă din răsputeri să 
maghiariseze pe Germani. Națiunea ger
mană deci să-și țină de-o sfântă datoriă 
ași înoorda tăte puterile pentru a îm
piedeca maghiarizarea frațiloră noștri ger
mani (pag. 1.)

La sfîrșitulă veoului ală 9-lea cete 
răpitore de huni, Maghiarii, au năvălită 
asupra Germanilor^, oarl s’au refu
giată între munți dinaintea tâlharilorîi 
(pag. 20.)

Germanii trebue să-și reoucerescă în 
Orientă terenulă pierdută. Lupta contra 
Maghiariloră, contra vrednicilor^ urmași 
ai Huniloră, dureză deja de o miiă de 
ani și ea se va sfîrși numai atuuol, câud 
totă teritorială loouită de Germani va fi 
alâ Germaniloră (pag. 24).

Maghiarii veourl întregi au pustiitei 
grozavă prin ucideri și aprinderi pe Slo- 
vaol, oarl au fostă nevoițl să se refugieze 
dinaintea ucigașiloră și tăoiunariloră 
(pag. 75).

Soopulă guvernului austriacă este 
să se maghiariseze întregă Ungaria 
,(pag. 28).

Nici ideiă nu putemă ave despre 
trista stare a Germaniloră din Ungaria. 
Maghiarii făurescă legi esoepționale ou 
■scopă de a nimici germanismulă și Ger
manii suntă cu totulă în stare de nea- 
părare față ou semibarbarii, adeoă cu 
Ungurii. Omenii aceștia necinstiți falsi
fică datele reoesementului poporațiunei, 
ou soopfi de a presenta în alte colori si
luirea loră ooutra oeloră de altă limbă. 
In statuia acesta (Ungaria) se mai faoă 
și alte oomedii minoinâse, prin oarl va- 
tămă adâncă dreptulă și libertatea. în
săși constituția ungurescă este una din
tre oele mai josnioe m’noiunl... Parte în- 
sămnstă a poporațiunei, aceea, despre 
oare guvernulă scie, oă aprâbă disposi- 
țiunile de apăsare contra Germanilortî, 
este capabilă de alegere, fără de-a plăti 
contribuția recerută. La tote ooasiunile 
.binevenite Maghiarii apasă pe celelalte 
naționalități din stată. Oaspeții germani 
tâte le-au data hordeloră lui Arpadă, 
prin ceea ce aceștia se deosebescă în 
oâtva de Beduinii jefuitori; dreptă răs
plată Maghiarii le-au nimioită tâte drep
turile basate pe legi, le calcă în piciâre 
oelft mai sfinții drepții de limba maternă 
și călcându-șl jurământulă făoută, ma- 
ghiariseză șcâlele germane. Maghiarii au 
adusă o lege deosebită ou soopii de a 
maghiarisa pe cei 130.000 Germani din 
Budapesta, Sperămă, oă în curândă va 
urma ună astfelfi de evenimente, care 
va schimba legile atjl în vigâre în Un
garia și va mântui pe două miliâne de 
Germani de maghiarisare (pag. 78).

Corespondența „Gaz. Trans.“
Făgărașu, 7 Faurii 1893.

Domnule Redactorii! Despre ale
gerea de membri munioipall întâmplată 

la 19 Deo. a. tr. în oeroulii VII eleoto- 
rală în comuna Voila, ca centru ală 
aoelui oeroă electoralii, înoă nu s’a ra
portată nimioă. Oâștigându-ml eu infor- 
mațiunl sigure și cre4ândă, oă cele pe- 
treoute în acelă oercil voră interesa și 
pe marele publică românesoii, îmi iau 
voe a Vă desfășura în liniamente mai 
generale deoursulă aoelei alegeri.

Alegerea s’a începută la 9 âre a. m. 
sub presidiulă d-lui George Dobrină, 
dirigentă școl. în Voila, însărcinată din 
partea municipiului. La înoepută se cre
dea, oă alegerea are să deourgă în cea 
mai bună or line. Așa s’ar fi și întâm
plată, dâcă nu șl ar fi vîretă ooda în 
jooă duhulă disordinei, ală jidovului ră- 
tăoitoră legendară, personificată în per- 
sâna vestitului în netrebnioii Dănilă 
Gaboru, seu după numele noului boteză 
Gâbor Ddniel, âllami-tanitâ-u, lăpădată 
de neamă și lege, năsoută spre ocară 
în aoâstă comună, unde a funoționată 
și oâțlva ani oa învfțătoră grănițăresoă, 
pănă ce a luată lumea în oapă și frunejă 
în buză, angajându-se la fabrica maghia- 
risărei, oa să ferieescă pe Olteni după 
tipiculă ungurescă. Acesta netrebnioă a 
luată asupră’șl rolulă păoătosă de a lu
cra oontra intereseloră românesol; dâr 
nimeni dintre alegători nu voia a da 
o para ohiâră pe palavrele lui, deși șl-a 
bătută gura t6tă 4'ua> îmbătândă ale
gătorii ou apă reoe și ou frase gole, oă 
elfi îi va souti de dare, de arunoulă oo 
mitatensă, va întârce ohiar și Oltulă în- 
dărătă eto. Deci s’a vă<jufca silită a păși 
pe față ou adevărata-i oolâre mongolo- 
oameleonioă și, în alianță cu nisoe veri 
primari ai lui, deoâ4uțl ȘÎ e’ oa 
în totă privința, au înoepută să provooe 
soandală, întrebuințândă ouvinte de in
sul ă la adresa președintelui și a întregei 
oomisiunl eleotorale. N’au aiutată nimioă 
tâte uneltirile loră mișelesol. Alegerea 
era mai pe sfârșite și Gâbor rămânea 
nealesă, ou tâte înceroările lui insolente. 
Atunci elă dimpreună ou alțl trașl-îm- 
pinșl, a pusă la oale pe vărulă său, Sa- 
moilă Gaboră, impusă din nou comunei 
de primară, spre rușinea administrației 
unguresc!. Pândindă ooasiuuea pănă la 
sorutiniu și vătjeftdu-se omulă cu prioina 
desoonsiderată după merită, a îndemnată 
pe vărulă său, oarele abia sta pe pioiâre 
de „treză", ca să smânoesoă biletele de 
votare din mâna președintelui și să le 
rupă sub răspunderea lui. Aoesta într’o 
stare anormală a și luată biletele din 
mâna președintelui, vooiferândă ca uoă 
sălbatică și amenințândă pe președinteJ 
a produsă soandală ne mai aucjită nu
mai și numai să zădărnicescă alegerea, 
oare nu era după gustulă și după oala- 
podulă loră, în fine ou forța brachială 
a întreruptă chiar și alegerea, neputân- 
du-se înoheia și subscrie protooolulă 
alegerei.

Președintele și ou alegătorii au tre
buită să părăsâsoă canoelaria comunală, 
rămânendă actele referitore la alegere pe 
mâna oavaleriloră lui Bachus, oarl scim- 
bațl la față și la vorbă nu mai sămănau 
a ființe omenesol.

A doua cji s’a făcută arătare, după 
oum am amjită, la ofioiulă vioe șpanală. 
Ce pași s’au luată pentru a se pedepsi 
acea ilegalitate, nu soiu; destulă, că în 
16 Ianuarie a. o. a fostă organisarea 
primăriei comunale, er d-lă fisolgăbirău 
Herszenyi, — in contra voinței poporului 
din comună, le-a impusă din nou de pri
mară pe Samoilă Gaboră, eronlă cj’lei 
din 19 Deoemvre a. trec; aoesta pâte 
în urma frumâseloră isprăvi patriotioe 
din aceea cji- Etă der, oă stăpânii îșl 
sciu răsplăti slugile pentru faptele loră 
mișelesol!

Unde-i aoi legea și dreptatea? Fi- 
ind-oă alegerea primă a fostă zădărni
cită în modulă mișelescă arătată, nu s’a 
putută nici aproba, și așa prin adunarea 
munioipală din 23 Ianuarie s’a ordinată 
o nouă alegere pe 6 Ianuarie a. c. totă 
sub presidiulă dela prima alegere. Acesta 
i r. fostă satisfacția dată păuă acum. 
Vomă vedâ ce va faoe și justiția.

Așa dâră s’a fixată a doua alegere. 
Acum să vedeți pregătiri, sveroolirl și 
frământări. Eroulă cjilci din 19 Deoemvre 
Gâbor Dâniel s’a pusă din nou pe lucru. 
A începută în drepta și în stânga ou 
declarații, cum va ferioi, elă, nefericitulă, 
pe cei oe lă voră asoulta și i voră da 
votulă, oa să fiă alesă de membru în oo- 
misiunea munioipală. Pe deasupra, oa 
să-și oâștige aderenți și popularitate, des 
pre oare cjioea, oă are oa nime altulă, 
s’a pusă pe „aldămașurl". Raohiu peste 
raohiu prin tote dughenele de prin Fă- 
gărașă, oum apuca oumva vr’ună ale- 
gătoră în oursa-i satanică. Pe altă parte 
îlă mai secundau și alțl nemerniol, ver- 
mulețl ticăloși, oar> voiau a râde la te
melia națiunei, din cari au eșită. Despre 
aceștia mai la vale. —

Sîmțindă președintele alegerei pre
gătirile și uneltirile draoonioe, oe se fă
ceau, oa să evite cele întâmplate ou o- 
cașiunea primei alegeri, a cerută prin 
pretura dela Făgărașă asistință de geu- 
darml. In cjiua de alegere au și sosită 
la fața locului patru gendarml și între 
alții și solgăbirâulă Rusz Kâroly, cela 
din urmă sub cuvântă, oa să țină ordinea 
în faptă însă ca să fiă și elă alesă deo
dată ou uitatulă de sine Gâbor Dâniel.

La orele 9 s’a înoepută a doua ale 
gere, carea de astă dată a decursă în 
oea mai frumâsă ordine, cutâte că aoum 
au fostă mai mulțl votanțl, ca la prima 
alegere. La sorutiniu s’a constatată, oă 
au primită mai multe voturi următorii: 
Basiliu Ratiu, vioariu 135; Dr. Nicolau 
Șerbanh, deput. 125; Nicolau Grama, 
învățătoră 119; Dumitru Chișereană, preotă 
111. Nisoe biete de voturi forțate și soăl- 
date în raohiu au mai primită: solgăbi 
răulă Rusz Karoly, Ioană B-mța reote 
Bencza Jânos, Bone Gyula și Gâbor 
Dâniel, „esoelenții" contra candidați ai 
partidei ooutrare.

Aoum a doua âră, ori ohiar a rouă 
6ră, s’a putută oonvinge nemerniculă 
Gâbor Dâniel, oe plătescă palavrele lui 
și câtă preță pune chiar și poporulă de 
rândă pe ele și pe dubiâsa i individua 
litate. D loră preoți, învățători și alt! 
inteligențl dela sate, vă rogă, pentru 
Dumnejeu, nu Vă mai îuoredețl copiii 
eoestei lighioue deoăcjute, oi i feriți de 
elă ca de ciumă și de altă lepră necu 
rată, deoă într’alevără le voițl binele și 
Vă dâre de sârtea și viitorulă loră.

Am oă alegerea a decursă în
ordinea oea mai lăudabilă ; ou tâte acestea 
la finea aoeleia, adeoă la încheierea pro
tocolului, ună bietă de notărășelă 
ou numele Bencza Iânos, pusă la 
oale de stăpâni și de uneltele loră 
ârbe, a insinuată protestă. AucJițI, oon
tra unei alegeri exemplare, unde lighiâ- 
nele streine au fostă în așa strașnioă 
modă bătute și rușinate, se soâlă și în- 
sinuă protestă ună notară română. Acestă 
nenorocită creatură abia aoum de cu 
rândă, de ună ană, de doi, ou chină ou 
vai a făcute o brumă de esamenă de 
notară; oa să resolvesoă ună aotă, bate 
oalea Făgărașului aprâpe 4'ln>că pe la 
tălmaci; în oficiulă lui merge așa de si
gură, oa orbulă prin pădure; elă n’are 
convingeri proprii, ci merge înoătrău îlă 
împingă alții și instinctulă de alimen
tare. Vedeți, unulă oa acesta vine sâ 
protesteze o alegere esemplarăși ou ună 
resultată atâtă de străluoită românesoă ! 
Dâmne ertă-i, amărîtului, că nu soie ce 
face! Ună sfată prietinesoă totă i ași da: 
D-le Bencza Iauos, ve4l și d ta bine, oă 
mâna d-tale nu-i pentru penă, âr Ia 
ofioiu te pricepi ca olariulă la păpucl; 
lasă lă mai bine altora și d-ta te apucă 
de oârnele plugului, dâr vei face vr’o 
ispravă mai bună, oăol din pioiorange, 
în cari ești pusă din milă și grațiă, poți 
căde ușoră!

Intre uneltele stăpâniloră au mai 
fostă și alțl căței și oăpăi de vânată, 
cari de astă dată nu se mai numesoă, 
căci au îmbiată, oum se dice, oam ou 
oâda între piciâre, Aibă însâ de grijă, 
că de altă-dată nu va fi oruțată mol 

botulă loră, deoă nu se voră purta ome- 
nesce.

După oum am înțelesă, oelă mai 
mare zelă pentru învingerea Româniloră 
l’a desfășurată d-lă Dr. Nioolau Șerbană, 
carele n’a voită să lase să se încuibe îu 
oomuna sa natală insectele părăsite și 
liliecii.

Nu tîrăindu-ne, niol oerșindă grațiă, 
ci numai luorândă românesoe și ou băr
băția ne vomă impune dușmaniloră și 
ne vomă elupta posiția, oe ni se cuvine 
oa națiune gelâsă de treoutulă și viito
rulă său! Ouâre braviloră luptători, — 
disprețulă tuturoră âmeniloră de bine 
trădătorilor^ de neamă!!

Veritas.

Literatură.
A apărută :
Lumea ilustrată Nr. XIX. Suma- 

rulă : Omagiu A. A. L. L. Regale de 
George Coșbuoă ; Ispravnioulă, (novelă) 
Tihamer de Margitay (studiu). Metalulă 
viitorului; O răsbunare (novelă); Nunta 
din Sigmaringen. Apoi oonține și mai 
multe poesii și ilustrațiunl; Cristofor 
Columbă, Breaza, Doi fluturași, Loki și 
Sigyn; Luna de miere; Tinerețe; Pa
lavre de amoră ; Portretele A. A. L. L. 
Regale prinoipele Ferdinandă și princi
pesa Maria. Ca suplementă oonține: 
Maria Poloa, pentru piano, dedicată prin- 
oesei Maria de Edimburg, de Max Ho- 
uigmaun.

NECROLOG. Iustină Simoneti, pa- 
roohă gr. cat. în Spini, a răposată la 
14 Februarie n. în ală 52-lea ană ală 
etății și ală 27-lea ală preoției sale. îlă 
jălesce întristata-i soțiă Veronica n Da- 
ianu, cu fiii săi Iustină, Silviu, Virgilă 
și Viotoră; apoi frați, surori și alte 
rudenii.

— Maria P. Pană n. Panțu a răpo
sata în Brăila la 23 Ianuarie v. în etate 
de 44 ani. O jălesoe întristatulă soță 
Petru P. Pană ou optă fii ai săi.

CONCURSUL
La Comitetul^ subscrisă au de

venită vaoante câteva ajutore 
de ale societății „Transil- 
vania“, menite pentru elevi 
de meseriași, aici în Brașovă. Do
ritorii de a obține vre-unulu din 
acestea se-șî adreseze petițiile mo
tivate președintelui subscrisă, celă 
multă pănă la sferșitulu lui Februa
rie n. a. c.

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

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

DIVERSE.
Fuga unei locomotive. Acum câte va 

4ile s’a întâmplată pe linia ferată Bie- 
tigheim-Mublaoker în Wurtemberg, ună 
oasă destulă de straniu, fuga unei looo- 
motive, cu numele „Drachenstein". A- 
cesta alerga cu mare iuțelă trăgândă 
după ea ună trenă ou pasageri, de o dată se 
desfăoură lanțurile și locomotiva fugi 
singură înainte ou o iuțelă grozavă de 
mare. Mașinistulă și fochistulă au fostă 
asvârlițl la pământă ast-felă că pe ma
șină nu mai era nimeni s’o opresoă. Se 
înștiințară numai decâtă tote stațiile 

pe unde trebuia sâ treoă mașina. Ea n’a 
putută fi oprită de oâtă când vitesa ei 
s’a diminuată puțină, ne maifiindă destulă 
focă și atunci grație unui ouragiosă ma- 
șinistă, care lângă stația Mtihlaoker în
drăzni sâ se arunoe pe locomotivă și b’o 
opresoă.

PrOpriOtSrD Mr. Aurel JUureșimiu.

RSdfiCtOrll rtSPllIlSâllilIli Gre^oriu Xlalorâ.
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Cursulu la bursa din Viena
din 15 Februarie st, n. 1893.

Renta do aură 4°/0 
Renta de hârtiă 5°/n 
împrumutul^ căiloră ferate ungare 

aură --------- 
dto argintă ------- 

Amortisarea datoriei căiloră feratede 
ostă ungare (prima emisune 

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
Bonuri rurale-ungare - - 
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă - - •
Imprumutulă ou premiulă ungureecă 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e- 

ghedinului - - -
Renta de argintă austriacă - - - •
Renta de hârtiă austriacă ■

! 15.75
102 25

122.40
102.70

120 10

96 20

97 50
151.—

141.—
99 20'
99.85

Renta de aură austriacă - - ■ H8.90
LosurI din 1860 - - 147.90
Acțiunile băncei austro-ungare ■ 993.—
Acțiunile băncei de credită austr - 379 25
Acțiunile băncei de credită ungar. ■■ 328. -
Galbeni împărătesc! - - 5.67
Napoleon-d'orI - - - 9.617,
Mărci 1U0 împ. germano 59.177,
Londra 10 Livres sterlinare 120.95

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

ABONAMENTEGAZETA TRAHSILVAHIEI“
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria
luni
luni
anu

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unfi

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni............................................
unu ană.................................................

3
6

12

fi. 
fi.
fi.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

MOSTRE atrăgetâre pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, 
’’ cum nu saă mai valută pănă acum pentru croitori nefrancate.

Eu nu dau rabat de 2'1, seu 3'1, fi. pe metru, nici cadouri croitorilor^, cum fac" 
concurența, ci amă numai prețuri fixe n.etto pe metru pentru ca fiecare muștiriu 
să cumpere bunu și eftină. Poftiți a vi se presenta numai caetele mele cu mustre. 
Totodată avertidesu a Ve pădi de anunțuri ale concurenței pentru iefrinătate.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Peruvien și Dosking pentru onoratulă cleru stofe prescrse pentru unifor

mele funcționariloru c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, pos
tavuri pentru biliarde și mese de jocă, loden obicinuită și impermeabilă pentru rocuri 
de venătore, stofe de spălată, pleduri de voiagiu dela fl. 4—14 etc.

Cine voiesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână 
curată, er nu sdrențe eftine și nu prețuescă nici câtă cusutulă croitoriului, se se 
adreseze la

Joh. Stikarofsky în Briinn. (MaiiWein artei.)
Depositu permanentă de postavuri peste '/, milione florini.

Pentru a putea apreția marimea și eficacitatea stabilimentului, declară că firma mea 
întreține esportulă celă mai mare de postavă din Europa fabricație de 
Kamgarn, mănunțișuri pentru croitorie și o mare legatorie de mustre.

Spre a ve convinge despre tote aceste învit* pe On. publică a visita localu
rile spațidse a stabilimentului de ven4are unde suntă ocupate 150 persone.

Trimiterea numai cu Ramburse. "W
Corespondenta în limba germană, boemă, maghiară, polonă, italiană, francesă și 

englesă.

§

g w
gwK
8

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu. .
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate:
ană..........................................”... 8
șese luni.............................................. 4
trei luni.................................. . .2

Pe
Pe
Pe

2
1

tt. -
II. —

50 cr

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facil mai ușoru și mai repede prin

mandate poștale.
Domnii, cari se vorîl abona din nou, se binevoiescă 

scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/4

franci, 
franci, 
franci.

a

trenu-rilorij.
pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Octomvre 1892.

Budapesta—BredealA Predeal A—Budapesta B .-Pesta- Aradft-Teiuș Teiuș-AradA-B.-Pesta Copșa-mică—Sibiiu
Trenă 
acoele-

Trenă 
de 

peredn. rată

Trenă 
de 

porsdn.

Trenă 
aocelo- 

rată

TrenS 
aocole- 
rată

Trenă Trenu Trenă 
de 

persdn.
de

ratu persdn.

Viena
Budapesta
S«olnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
RAv 
Bratoa
Bucia 
Ciuoia
Huedin 
Stana
Aghiriș 
Glârbâu
Nădășel

Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cuoerdea
Uidra 
Vințul de 
Aiudii

sus

Teiușu

Crăciun elâ
Blașiu 
Mio&sasa
Copșa mică, j 

Mediașd 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodiî
AugustinG 
Apața 
Feldiora

Brașovu

Timișfi 
Predealfi
Buouresol

I

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

Tren 
depers.

11.-
12.26

1.11

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
4.07

2.15
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.53
5.32
5.48
6.08
6.24
6.39
6.59
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58
1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05 
Tr. ac.

4.17
4.50

5.42
5.55
6.18
6.34
7.34
7.57

8.22
( 8.38
( 8.43

9.14

5.15
5.57

___  6.29
8.35 12.10

BucureBol 
Predealu 
TimișO

Brașovu

Feldidra
Apața 
Augustiniî 
Homorodfi 
Hașfal&u 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașâ
Copșa mică |

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneltt

Teiușu

Aiudii 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișfi 
Apahida

Clușiu

Nădășeld 
Ghîrbău 
AghirișG 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mare !

sus

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

accele-
1

Tr. ac.

Trenă 
de 

porsdn.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

persbn.

Trenă 
de 

peradn.

Trenă 
accele
rată

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

4.20
4.48
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28 ‘

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

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
3.00

8.50
5.16
5.57
6.58

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

1.52
2.18
2.25
3.46
5.23
7.30
1.55

6.07

6.39
7.08

7.47

8.13
8.38
8.43

10.05
11.46

1.50
7.20

4.45
9.12,
9.41

10.17
7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06 l
12.37
12.53 '

1.18
1.39
2.13:
2.271
2.49
3.47 !
4.07
4.28:
2.34
4.52
5.261
6.34
6.52 1
7.40
8.50
8.05
8.19
8.43
9.12
9.51
9.56

10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.20

Viena
Budapesta 
Szolnok

Aradu
Glogovațfi 
G-yorok 
Paulișii 
RadnaLipova 
Conop 
Berzova 
Soborșinfl 
Zamfi 
Gurasada
Ilia 
Braniolca 
Deva
Simeria (Piskî) 
Orăștia 
Șibotji
Vinț. de joșii 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.00
8.10

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

10.00
10.25
10.44
11.58.
11.29
11.56

8.05
1.56
4.02
6.57

T, d. per.

2.34
2.54
3.34
3.58
4.20

7.05
7.40

2.15
9.30 Alba-Iulia
1,05 Vinț. de iosG
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
12.06
12.38

Teiușu

Șibottt
Orăștia 
Simeria (Plskî) 
Deva
Braniclca 
Ilia
G-urasada 
ZamG
Soborșinfi 
Berzova 
ConopG 
RadnaLipo 
Paulișfl 
G-yorok 
Grlogovațti

Âradii

Szolnok 
Budapesta

Viena

va

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.25
6.20'

5.28
5.50
6.20
7.01
7.20
8.20

11.15
1.20
7.20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
4.17
4.33
4.55
5.17
5.28
5.54
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8.08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
3.-

Trenă 
de 

peredn.
Copșamică 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
Sibiiu— Copșa-micâ

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

Simeria (Piskl) Petroșeni || Petroșeni-Simeria (Pi

Simeria 
Strei u 
Hațegă 
Pui 
Crivadia 
Banița 
Petroșeni

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

AradA—Timișora Timișora—AradA
Aradfi
Vinga
Timișora

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

1.111 8.15
2.461 9-46
3.5q| 10.55

(RliirișA—Turda Tur da—Cilii riș A

I. Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea 2.35 8.20 2.41
Ludoș 3 26 9.11 3.27
Oșorheiu * 5.07

5.50
11.39
12.20

5.14
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
5.2U 10.06 5.54

Ludoș 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) j

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

Brasov—Zeruești
Brașov 
Zerneștl

8.35
10.28

4.55
6.36

Zcrues^’ziJ,®Jl’®91>v

IWureșA-TiudoișA—Bistrița Bistrița—MureșA-Tudoșu

Murășîl-Ludoștt . . .
Țagu-Budateleoti . . .
Bistrița .....................

Bistrița.....................
Țagu-BudateleoG . . 
MurSșfi-Ludoșfi , . 4

1.16
4.15
7.21

Oliirișu 
Turda

7.48 10.35 3.40f
8.08 10.55 4.-|

4.50l
5.10|

9.30 2.30 8W Zernescl 
Brașov

5.00
6.29

12.20
1.44

Si glii sora—Odorlieiu II Odorheiu—Sighisora

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

Careii-mari—Zelău || ZelAu—Careii-mari
Careii-marl ; . . ,
Zelău..........................

5.45 Zelău . . . ,
11.—1| Careii-marl . ’ , ■

Wota s Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnâză drele de ndpte.

3.15
6.10

1.56
7.03

Brașov—Ch.-Uișorlieiu.
Brașovu 8.50 3.10
UzonG 9.43 4.23
S.-G-eorgiu 10.32 5.03
C.-Oșorheiu 12.54 7.26|

j «fli.-OHorheiu— Brașiov.
Ch. Oșorheiu 4.30 2.45
S.-Georgiu 6.53 5.30
Uzonfi 7.00 5.45
Brașovfl 8.25 ”7;26

Tipografia A. MUREȘIANU.


