
facțiunea, Adminlstratiunfia 
' și Tipografia: ' 

RRA8DVU, piața mare, TSrgulu 
Inului' Nr. 30.

hrttorl ne francate nu ie prim tecii. 
Manuscripte hu te retrimită.

Birourile de anunciuri:
Braoovu, piața mare, TBrgulC 

Inului Nr. 30.
Inserate mai primeaoft In Vlena 
R. Mosse, Eaasenstein & Vogler (Otto 
Maas), E. Schalek, Alois Eemdel, Af. 
Dukes, A. Oppelik, J.Donneberg; în 
Budapesta: A. 7. Goldbcrger, Eck
stein Bernai: tn Frankfurt: G. L. 
Baube ; în Hamburg: A. Steiner.

Prețulii insorțiumloră: o seria 
K&rmond pe g oolână 8 or. și 
80 or. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifa și învoială.
Beolame pe pagina a HI-a o 

senă 10 cr. v. a. s6u 80 banî.

ZuTT XTS7-Z.

„Gazeta" eae tn fi&-care <]ț 
Abonamente pentru Anstro-Ungaria. 
Pe un ană 12 fl., pe ș6so luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dnmmcoă 2 fl. pe anu.

Pentri România și străinătate:
Pe ună ană 40 franoT,pe șdee 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminooă 8 franol.

Se prenumără la tdte ofloiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. ooleotorl.

Abonamentul! neutru Brasovu: 
aadminifltrațiunn, piața mare, 
Târgulu Inului Nr. 30 etaglulfi 
I.: pe unu anu 10 fl., pe ș6se 
luni 5 fl.. pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în casă: Pe unu anu 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu esemplaru 5 cr. v. a. 
s6u 15 bani. Atâtu abonamen
tele cfttu și inserțiunile suntti 

a se plăti înainte.

Nr. 39. Brașov!, Sâmbătă, 20 Februarie (4 Martie) 1893.

0 isbendă a ideei de împăcare.

Brașovu, 19 Februarie v.

NicLodată nu s’au aucfitu în 
camera austriacă cuvinte atâtu de 
seridse și însemnate în grava ces- 
tiune a împăcării popdrelorâ, ca 
în ședința de Vinerea trecută, când 
cu ocasiunea discusiunei asupra 
prelungirii provizoriului budgetaru 
a fostu desfășurată cestiunea boemă 
de câtră vorbitorii de frunte ai 
Cehiloru și Germaniloru.

S’au făcutu cu acestâ prilegiu 
constatări de mare valbre pentru 
aprețiarea situațiunei reale poli
tice din Austria. S’a constatată 
cu deosebire din partea deputa
tului cehă Dr. Eduard Gregr, că 
constituția din 1867 n’a adusă 
pentru popbrele monarchiei pacea, 
mulțumirea și fericirea dorită, ci 
a venită dușmanulu celă reu, a 
sădită între semența cea nouă 
neghină și au încolțită nedreptate, 
c^rtă și ură.

Nu vedemă ac|I în vastulh im
periu — 4ise Gregr — decâtă 
luptele diferiteloră naționalități, 
ce se combătu cu înverșunare, 
n’auc|imu decâtă plângerile și stri 
gătele de durere ale popdreloră 
nemulțumite. Nici ună singură 
poporă nu e mulțumită cu stările 
actuale seu cu guvernulă actuală. 
Pretutindeni esistă dorința de a 
scăpa de stările, cari au devenită 
nesuportabile. Acesta este trista 
signatură a statului austriacă, că 
întrînsulă tdte popdrele se sîmtă 
nemulțumite și nefericite!

Vorbitorulă Cehiloră tineri a 
mai desfășurată în legătură cu a- 
ceste din nou și postulatele car
dinale ale conaționaliloră sei, cji- 
cândă: guvernulă voiesce deplina 
centralisare a acestei părți a mo
narchiei, noi voimă federalisarea, 
guvernulă voesce se nimicescă au
tonomia regateloră și a țeriloru, 
noi voimă recunbscerea și resta

bilirea dreptului publică ală Boe- 
miei.

Germanii, adause elă, trebue 
se se dedea cu idea, că ei nu suntă 
ună poporu mai superioră ca Ce
hii, er guvernulă trebue se flă 
dreptă și echitabilă cătră ambele 
popbre și trebue să părăsescă po
litica dinastică tradițională a Aus
triei, care consistă în aceea, că 
nu-i permisă a lăsa să se desvălte 
în deplină libertate poporulă ce- 
hică, pentru că prin acesta s’ar 
amenința caracterulă germană ală 
Austriei.

A mai atinsă Dr. Gregr și o 
altă parte vulnerabilă a stăriloru 
de față politice din Austria: in- 
fluința politicei esteriăre asupra 
atitudinei guvernului. Austria, c|ise 
elă, nu pdte face ordine în casa 
ei, ea trebue să asuprescă pop6- 
rele sale, pentru că așa place co
loră din Berlină. Și totuși se mai 
miră, esclamă elă, că poporulă 
boemă este ună contraru ală tri
plei alianțe!

încercările contelui Taaffe de 
a’ș! cârpi o maioritate pe basa 
unui programă, care se lase la o 
parte cestiunile naționale și poli
tice, le-anumit „comedia politică", 
și a observată, că slăbiciunea par
lamentului se trage dela antago- 
nismulă dintre Cehi și Germani. 
Cu totulă altfelă ar sta lucrurile, 
decă aceste două națiuni ară merge 
mână în mână, căci prin certa 
loră servescă numai reacțiunei!

Alusiunile acestea au contri
buită fără îndoielă de a da nu- 
trementă spirituală conducătorului 
germană Dr. Plener, caie în dis- 
cursulă său, ce l’a ținută, ca răs
punsă la espunerile lui Gregr, a 
desfășurată niece idei de împăcare 
atâtu de conciliante și moderate, 
încâtă a făcută sensațiă.

Au fostă neașteptate enuncia- 
țiunile lui Plener, pentru că elă 
și cu partida sa au fostă pănă 
acuma contrari principiarî ai po

liticei de împăcare inaugurate în 
Austria la 1879. Ca șoviniștii un
guri dela noi, luau și ei pană 
acuma ideia de împăcare în bat
jocură* Acuma însă pentru prima 
ără stânga germană s’a declarată 
prin graiulă conducătorului ei și 
ea pentru programulă de împăcare.

Acăsta este o mare isbendă a 
causei egalei îndreptățiri naționale 
în Austria și toți amicii libertății 
popăreloră trebue se se bucure de 
schimbarea în atitudinea Germa
niloru liberali, fără de a mai cer
ceta, dăcă motivele ei suntă sin
cere ori nu.

Nu pote fi îndoielă, că numai 
lupteloră energice și progreseloră 
Cehiloră este a se mulțămi acesta 
schimbare în sînulă antagomști- 
loră loru naționali; numai loră 
este a se mulțămi, că d-lă de Ple
ner a trebuită să concedă, că în 
cei 25 de ani din urmă Cehii au 
făcută relativă mai mari progrese, 
decâtă germanii în Boemia, „cea 
mai bogată și cea mai înfloritore 
țeră a monarchiei" și că soțulă 
seu, deputatulă Dr. Puss, a măr
turisită, că Cehii în timpulă din 
urmă au luată ună avântă mare 
și neașteptată.

Nu e bine, c|ice Plener, ca 
aceste două popdre, cele mai apte 
și tari ale imperiului, să’șl pună 
piedecl reciproce în desvoltarea 
loră, ci decă nu se pdte stabili 
între ele ună pactă generală, să 
încerce a se înțelege în parte și 
gradată asupra cestiuniloră celoră 
mai controverse și urgente, să 
nu’și mai stea față In față ca 
dușmani, ci ca nisce concurenți, 
cari emuleză între olaltă.

Suntă îdrte frumdse și îmbu- 
curătore aceste aserțiuni privitore 
la o împăcare între Cehi și Ger
mani. Foile germane vorbescă deja 
de posibilitatea unei împăcări în
tre Germani și Cehii tineri. Noi 
însă nu credemă nimică, pănă ce 
nu vomă vede.

Mai este la mijlocă — în ca- 
sulu celă mai bună — cestiunea 
fdrte dificilă a dreptului publică 
boemă. Cehii se provocă mereu 
la Unguri și își t#0fi: cum au 
putută ei să dobendescă dreptulă 
loră publică, de ce să nu ni-lă 
putemă dobândi noi, când fără a 
ne mulțumi pe noi nu este cu pu
tință o consolidare a Austriei ?

Nisuința acâsta complică situa- 
țiunea. Acțl Gregr vorbesce pentru 
federalisarea Austriei, mâne pdte 
se va mulțumi și c’ună trialismu 
mai moderată.

Noi în interesulă tuturoră po- 
pdreloră asuprite din monarchia 
trebue să dorim ă, ca soluțiunea 
cestiunei egalei îndreptățiri națio
nale în Austria să fiă generală și 
radicală, căci numai atunci ea va 
ave o puternică și neînlăturabilă 
influință și asupra părții de din- 
cdce a monarchiei, unde dom- 
nescă Maghiarii, cari, cum cjic® o 
fdiă cehică, pdrtă de nașă acfl în- 
trâga monarchiă. •

CRONICA POLITICA.
— 19 Februarie.

Aprdpe tdte 4iarel0 din Budapesta 
aduoă soirea, că membrii catolici ai 
casei magnațiloră nu suntă de locă mul
țumiți ou atitudinea guvernului în afa- 
oerea autonomiei catolice. Acestei ne
mulțumiri îi voră da espresiune ou oca- 
sia desbateriloră asupra budgetului, când 
totă odată voră înoepe o luptă energioă 
contra politicei bisericesci a guvernului. 
Conducerea acestei lupte a luat-o asupra 
loră oonții Zichy Nandor și Maurioiu 
Nioolau Eszterhâzy, osrl au mari speranțe, 
că în aoestă luptă voră atrage pe toți 
oratorii mai distinși din casa magnațiloră, 
între cari și mai mulțl fișpanl, cari ac}l 
nu iesă pe față, dâr voră eși de sigură 
îndată ce lupta se va înoepe în totă 
forma.

*
Ună oorespondentă vienesă ală (fa

rului ruseecă din Petersburg „j&ry" a

FOILETONUL# „(JAZ TRAN9."

Brîganții din Sonnino.
Nuvelă de Otto Rose.

(3) (Urmare.)

I.
Intr’aoeea sârele se apropia de apusă, 

din oe în ce mai mari deveneau umbrele 
stânoiloră luminate de racfele roșietice 
ale sârelui apunătoră. Intunereoă era în 
adâncimea lacului și negura de sera se 
întindea peste prăpăstii, ca nisce figuri 
albe de iele. Orizontală și norii ardeau, 
când astrulă c)iî®i ca ună globă de focă 
se cufundă în undele mărei tirenioe; 
pentru ultima-dră mai lumină, apoi dis
păru într’o aureolă de gloriă, orange, 
galbină și verde transparentă. Nbptea 
de primăvâră se ivi plăcută și ou zădufă; 
numai o adiere ușâră treoea peste Iacă, 
șoptea în tinerele mlăd țe și admonia 
mai multă ca tdte strofele lui Horațiu: 
„Gustă momentulă, nu te înorede în (jiua 
următâre".

Bătrânii filologi nu aucfiau și nu 
vedeau aoestâ, dâr Lidia și Aureliană 
ră4imațl de terasă, erau cufundați în ad
mirarea măreței priveliște.

„Lucru de neînțelesă", începu tână- 
rulă savantă după o lungă tăoere, „este, 
oă nu m’am desfăcută mai înainte de 
luorările mele. In Italia și nu la lampa 
de studiare trebuiamă să caută spirituiă 
olasioiloră. Când străbăteamă cj#e întregi 
Campania, când pribegeamă printre rui
nele Forului, când de pe colina pala
tină privii bătrâna Roma cu Coloseulă, 
cu arcurile de triumfă și cu ținutulă de 
ooline, pănă la munții albaștri Sabini, 
atunci îmi era ca și când în interiorulă 
meu se mișcă oeva, ce adormise de 
multă, o ființă uitată, care zăoea în- 
îngropată sub înțelepciunea cărțiloră 
mele".

„Ei, crecțl d-ta, ca acâstă ființă de 
nou descoperită prosperâză In olima nor
dică ?“ întrebă Lidia ou blândețe.

„Aici mi s’a deschisă o nouă vieță; 
dâr în ourendă mă reîntorsei și-ml în
cepui âră-șl asistența mea de verme de 
cărți. Ce mă apăra de prăfuire ? Cele 

mai mărețe visiunl se cufundă în massa 
inertă a sintaxei, poetioei, retoricei și în 
altele de aceste. Nu e ore însă-șl poetica 
cea mai sâcă sciință în comparațiune cu 
poesia unui apusă de sore în Campaniă?"

„Tăcere d-le profesoră ! Nu oomite 
ună eresă!"

„D-le profesoră?" repeți Aureliană 
în tonă de imputare. „Nu m’ai numită 
mai înainte pe nume?" Elă privi pe fata 
oa și când ar ti așteptată ună răspunsă. 
Când Lidia tăou, elă oontinuâ: „A fostă 
ună timpă, când mă tratai ca pe ună 
bună camaradă, căci sortea mea era 
egală ou a D-tale și tinerețea o petre- 
ouserămă ca tovarăși de jooă. Ca și d-ta, 
așa și eu am perdută de timpuriu pe 
buna mea mamă; amândoi oresourămă 
între foliantele părintescl. Numai oă d-ta, 
oorotită de ună ângeră bună, te-ai fă
cută o fată înoântătdre, pe când eu m’am 
adâncită în soiințe. Dâr mă priveai oa 
oamaradă și în timpulă, când oa tîneră 
de 14 ani în olasa primă îmi umpleam 
oapulă ou tragediile greoesol. Când după 
aceea tatălă meu se strămuta la Dicken
dorf, eram amândoi departe de patriă. 

D-ta la mătușa d-tale, ddmna oonsilieră 
intimă, eu asemenea în oapitală, pentru 
oa să studieză. Drumulă meu la univer
sitate încruoișâ pe aoela ală d tale oătră 
șodlă. Sera, când eram Invitată la mă
tușa d-tale, aveai tot-deuna ouvinte ami
cale față de mine; și totă așa rămase și 
când ajunsei în oficiu—“

„Pănă când d-lă profesoră nu mai 
veni", întregi Lidia, „abia târziu afla- 
rămă, că elă trăesoe în camera sa de 
studii ca ună călugără în chilia sa."

„Da, și pentru ce? Lidio, D-ta nu 
sciai, de ce nu m’am reîntorsă ? Nu-țl a- 
ducl aminte, oă mi-ai tăiată ou brusoheță 
ouvântulă, când eu în sâra aceea —

Aurelian se opri fără de veste, în agi
tare se ridică în susă și privi fixă în o- 
ohii fetei. Ea însă, oare mai înainte ’lă 
făcu să roșâsoă cu privirea ei, simțea, oă 
pe fața ei se uroă ună ourentă arcjătoră. 
„Da, Lidio, acesta a fostă pentru mine 
o lovitură asorții. Deja atunci oredeamă, 
că înoepă o nouă vieță, dâr ou sila tre
buii să uoidă totă în mine, să îngropă 
tdte sub oenușa soiinței mele. Dumnec|eu 
soie, câtă luptă m’a costată!" Elă tăou,
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avuta o întrevorbire ou Dr. Rieger, 
oonduoătorulă Cehilor# bătrâni. La în
trebarea corespondentului, că bre pre- 
sența lui Dr. Rieger îu Viena stă în le
gătură ou numirea unui ministru boemă, 
respunse Dr. Rieger negativă. Acum, 
după cum se pare, luorurile nu voră 
ajunge la numirea unui ministru cehă. 
Am aucjită, 4lse corespondentul#, oă în 
tre alegătorii din Boemia s’a ivită o 
schimbare în favorul# partidei Cehilor# 
bătrâni. Acesta nu e adevărată, respunse 
Dr. Rieger. Ge e dreptă în timpulă din 
urijaă 8’au ivită câte-va prospeote'în sen- 
sulă aoesta, der numai în orașe, nu în 
poporațiunea rurală. Țăranii noștri suntă 
în tâte statornici și răbdători. Când odată 
s’au decisă a întră în oposițiune, atunci 
multă vreme voră persista în acesta ho- 

‘tărîre a loră. Dr. Bieger vorbindă des
pre programulă guvernului cjioe, ei aoesta 
■are numai aceea însușire bună, oă nu 
mulțămesoe pe nimenea. Aoesta e o în
sușire negativă, der altceva nu să pote 
afla în noulă programă. In fine Dr. 
Rieger vorbi despre președintele Smolka, 
regreta intrigile îndreptate în contra lui, 
observând#, oă din primula parlamentă 
austriacă în anulă 1848 numai el# (Rie
ger), Smolka și br. Ziemialkovsky mai 
suntă în vieță. Toți oeilalțl au răposată. 
„Noi avem# 45 de ani de trecută poli
tioă. Aoesta nu e o sarcină obicinuită, 
aoâsta ne deprimă".

*

Pressa franoesă se ooupă eu vorbirea 
lui Ferry, piarulă „Autoritâ" a lui 
Gassagnao cjioe, oă aoâstă vorbire a fostă 
întuneoosă și pliotisitore. Totă asemenea 
sorie și Pelletan în „Justice": „Decă va 
găBi oine-va vre-ună ouventă ou înțe- 
lesă în întrega vorbire a lui Ferry, mă 
voiu lăsa să mă spânzure". „Intransigeant" 
sorie: „Mefistofeles ală oportunismului 
și-a arătată o labă de mătase". „Lan
terne" 4ice, că Ferry e ou tote acestea 
osâudită de opiuiunea publică din Fran- 
oia. piarulă lui Ferry, „Estafette" face 
următorele observați uni: Președintele se
natului lulea Ferry n’are lipsă de a 
aduoe ună programă de guvernamentă. 
Elă viue prin voința senatului, ca să 
adauge pe lângă străduințele guvernului 
înalta sa autoritate morală, pentru ca să 
pună capătă auarohiei, care țîntesoe a 
ne nimioi pe toți. Din causa acesta ale
gerea sa este ună aotă politică de cea 
mai mare importanță. Senatulă pretinde 
o politioă energică și clară, o politică a 
sistemului republicană, aoea politioă clară 
și deoisă, a cărei urcjitoră și oonduoătoră 
e Iules Ferry, oare aoum de curând# a 
produsă mare svonă în lume, der a 
adusă multă onâre republioei". țiiarulă 
„Gaulois" se bucură de ÎDtdroerea lui 
Forry, pentru-că aoesta va stîrni zizaniă 
între rândurile republioaniloră. „Journal 
des Debâts" 4loei câ idea republioei, 

oare penivu toți e desobisă, au se p6»e 
împăca cu tendințele și pasiwile unoră 
anumite fracțiuni din partida repu
blicană.

Congresâ catoîici*.
Pilele aoeete mai mnlțl depntațloa- 

toliol au avută o conferență lu contele 
Maurioiu Nioolau Esterhazy, în afacerea 
autonomiei catolice. Db față erau depistați 
catolici din tote partidele unguresc!..

Conferență a însăroinat# pe deputa
tul# guvernamentală Kamnwerer Ernd. ca 
să facă ounosoute mi nistrul ui-președirste- 
Weckerle, deoisiunile conferenței referi- 
tore la autonomia catolică. Ministrul^ 
Wackerle răspun4endă lui Kammerer, ai 
declarată, că nu este dușmanul® autono
miei, der oă nu guvernului i1 se- incumbă 
misiunea de-a lua inițiativa în a-cestăde- 
lioată afacere, ci credincioșilor# oato- 
licl. Guvernul#, 4>se d’lă ministry preșer 
dinte, va eBopera sancțiunea organismu
lui autonomică la loourile mai- înalte, 
cum a esoperat# aoâsta și pentru cele
lalte oonfesiunl. Der pentruoa s-ă- pdtă 
esopera acestă (sanoțiune, este absolută 
necesară, oa viitorul# organismă auto
nomică ală biserioei catolioe sâ nu a- 
tingă oeroul# de dreptă ală statultw^ la 
oasă, când s’ar întâmpla aoesta, g.uver 
nulă va retușa esoperarea desă anbiati- 
tei sancțiuni. Mai departe, 4ise Wecksrle, 
oă guvernulă basându-se absolută- pe 
punotulă de vedere ală episcopului 
Sohlauch, va încungiura pe câtă se pot© 
a face amintire de sistemul# represea-ta- 
tivă ală autonomiei și se va sili a- jân- 
troduce acesta nouă instituțiuue biseri
cesc# prin ună comitetă compusă ditsde
putății catolici.

Alaltăieri s’a ținută o nouă conte
ren ță. în palatul# contelui Eszterhaz^î-u 
oare Kammerer avea sâ raporteze cU 
privire la misiunea oe i s’a încredințată. 
După o sourtă salutare a iui Eszterhazy 
la adresa membrilor# conferenței,, ^Kam
merer și-a presentată proieotuiă său de 
resoluțiune, in înțelesulă căruia guver- 
nulă este rugată, ca în afacerea autono
miei catolice, se se convoce in decureulu a- 
cestui ană Congresută catolică dela 1870 
— 71.

Fiindcă proieotuiă aoesta n’a putută 
fi combătută, îu merită, din partea niol 
unui membru ală oonferenței, elb a fostă 
primită cu unanimitate.

SCIKILE QILEI.
— 19 Februarie.

De pe valea Sălăuței primimă o co
respondență, în care ni-se spune, oă în 
comuna Tel oi u, din fostulă districts 
ală Năsâudului, nu mergă trebile tocmai 
cum ar trebui sâ mergă. Biserica e ve- 
chiă. slabă și fârte mică, așa că nici a 
patra parte din locuitori nu potă ave 
loc# în ea, der pe lângă tâte astea frun

tașii comunei nu deavâltă activitatea și 
interesul# cuvenită pentru a se edifica 
câtă mai curând# o biserică nouă. Anală 
treoută s’au întreprinsă ni'soe pași în di
recțiunea aoâsta, dâr de afund lucrurile 
ârășl au amorțită și nu se mai dă niol 
ună semnă de vieță. Pesta totă, ni se 
scrie, oomuna acesta e în sfeagnațiune și 
nioJ pe târâmulă șoolară, nici pe oe!»'# 
bisericesc# nu premerge ou vre-ună 0- 
semplu îmbucurător#, după oubu s’ar re- 
oere dela o parocbiă oa aoâsta, unde 
venitele paroohiall, d'upă oum se 4*oei 
se urcă la vre-o 30®O fl. v. a. — Avisă 
d-lui parochă de-aoolo', Grigorie Popă, 
asupra căruia aruncă corespondentul# 
din vorbă totă vina acestei stagnnțiunl!

— x—
Maghsarisare. Se eerie din Șoprană 

că în adunarea oomitatensă ținută îmi^i 
lele trecute snb președinția fișpanuiui 
Paul Esztevkăzy, a hotărît#, ca numele 
tuturora oo-munelor# din oonoitată. oad 
am aooentă germană, să Să maghiarisate. 
Astfel# din Bleigraben se face Olmoe^, 
din Kaikgrobeu se faoe Dtâessgodor, dim 
Klaesrom — Borosmonostfir1. din Kuke- 
moși— Nemesfîelke, din Lindgrabw—Kărs 
fălit/ etc. In legătură cu auâsfiă hotărîre 
vioeș-p&nulă Siw*ow Odon fecwiă pro
punerea, oa în genere orii ce1 numire 
germană să se maghiariseze, er autori
tății u-nguresc® sâ nu mai foloeâsoă de- 
oâtă- numirile eșite din noulfii boteză ală 
lui A-rpâd. — Suav© Johann l!

—x —
Ito csusa enposiției regnic’oiăi’si, o® se 

va awangia la Budapesta in an. llS^fii, eu 
ooasiraaedi serbărei mileniului, mmbtrulă 
ungures- ă de oomerc-iu, Luk&cs Bel a, a 
adresată ună apelă eătră întreg#' publi 
culă dim patriă, în care aduce la. eu-nos- 
cință, oă Miajesta-tea Sa a primită- patro- 
nagiulă aoestei exposițiunl și apelâsră la 
tâtă suflarea, om sâ contribue la buna 
reușită a aoestei esposițtunl, în» oare se 
va reoglinda „mărirea națiunei."'

—x—
Aprovizionarea. Brașovului csn apă- In 

afaoerea aoesta se telegrafiâză dela Bu
dapesta, că miniatrulă de interne a tri
misă tote actele privitore la noulă ap«e- 
ductă comitatului» de aici, 4l0®iael'â> 
aoesta este forulă competentă de-adhviia 
instanță.

— x—
Po-atru fondralfi corului vocali dela 

biserica S/l Treimi de pe Tocile (Bra 
șovă), amă publicată în nr. 35> din a. o. 
ală fdiei Ddstre lista marinimoșiloră con- 
tribuențl, în oare însă s’au strecurată n- 
nele erori, oe suntă a se rectifica aBt- 
felii: Vasilie Sfetea, parcohă, a contri
buită 5 fl.; Dionisie G. Romană, oonta 
bilă, 2: fl. 35 cr.; Nio. N. Puroărea, eon 
tabilă 2 fl. Apoi: Gr. Birea, oomeroiantă; 
Nio. G. Navrea, măoelară și F’lorea Preș- 
mereană, măoelară — câte 1 fl. Nio. 
Teodoresou 70 or.; G. Stingfie 20 cr.

— x—
C& face dragostea. Din Fhime se te

legrafiâză, că în Abbazia a făcută mare 
sensațiă ună casă tragică pehreoută acolo 
la Februarie. Bătrâna contesă Maria 
Willesdorf a Boaită de oâtie-va săptămâni 
în Abbazia dimpreună cu fiicele sale 
Iulia și Iosefina. Cea dimieiu se părea 
suferindă și tdtă lumea credea, că con 
tesa cu cele două fiice ale ei caută dis

tracția și ffă&iâtate. Suferințele lulîei însă 
nu erau ounosoute de urme. In Pettau, 
unde locuia contesa ou fiioele ei, Iulia 
s’a amoresattf î<n>tr’ună tinără locotenentă 
dela infanteriSț cu care a f&oată cunoș
tință la ună ba»®1 și ou oare ooresponda 
în mare secretă. Ori și câtă; însă a as
cunsă tînSra oontfesăi sentimentele sale, 
totuși în oele din1 urmă' max»ă-sa i-a 
aflată seoretulă și » provooat’o să rupă 
ori oe relații ou tîUârulă ofițeră, oăol 
nrol-odată ea a lui’ nu va fi. Pbrnnoa 

(mamei însă n’a avută' nici ună efeotă 
asupra fetei, din oare' euusă mamă sa a 
dus^o la Abbazia, oa astfeld să împie
dece ori oe întâlnire otu ofițerulă. ©ei 
dbi amoresațl însă oonfewiarA relațiile 
și corespondau mereu lin 28 Februarie, 
după o sensore primită dela idealulă vi- 
sufilorfi ei, tînăra oontesfr1 Iulie s’a otră^ 
vită, bemd-ă soluționa de puoiosă. După' 
o bră de crude suferințe ea a trecută în 
altă lume. N’a lăsată decât#1 o sorisore 
adrevată lai „Memem Geliehttov'*'. înmor
mântarea ei se va faoe în Bhutan, looulă 
natală ală familiei sale.

—x—
IsSetr-opjsUtwlifc dia Sofia arsstatfi. O 

,iel«grasnă adresată din Tîrnova 4’aru^u^ 
^Svoboda", aveudă iscălitura viee-preșe- 
•dintelui Bobraniei, D. Haltchefi și a 
noai multorrt deputațj, oarl lu-usâză în 
mamele- a 20®0' oetățeul ai districtului a- 
nunță, că- popuiațiunea este forte exas
perată de atitudinea anti-patriotioă a me- 
tropoli'finlbi Cîieuiemi *uai ou &4m>ă a- 
supra diBOursuluii sâu râsvrătitoră de 
alaLtă-erl. O1 depaitațiune cerendn-i ga
ranții pentru atitudinea sa îu viiioră și 
Metropol iftulă persistau du în modula lui 
de a fi, l’a< arestată și l’a ooudueă la 
mănăstirea ss. P’etra și Pavelă;. ea a 
înoredințată cheile mitropolitului prefec
tului. Populația oere depunerea Mteiro- 
polituiui

—x—
Sârată'. ie raâtațisine, ținută asână- d'& 

d șira- Elisabeta Tordai Grail, a fidstă 
binișoră cercetată de societatea ungu- 
râsoă de aicll P'oesiile din programă au 
fostă bine dfeolamate.. Pronunciarea, abată 
oea maghiară", câtă și oea germană, a 
fostă câtă se pote de corectă.

Dini parlame^iuîtî austriacă..

Dep.. Dr. Plenar (oontinuâudă) :: Dr. 
Gregr 4<oe, că actuala constituție este 
numai o- Austrie eeotrabsată, și aoestă 
Austriă oentralisată este egală ou o do-m- 
niă arbitrară, ou o sugrumare a bu-tu- 
roră libertățikiră, și când Germanii- ară 
voi sâ- fiă liberali, arunoea ar trebui să 
se unescă cu Gehii în contra. Austriei 
oentralisate. Idea acestei oonstituțții însă 
este liberală și continuarea desvol'tărei 
aoesteî constituții este pe dephniă în 
oonsonanță cu ună regimă liberală. De- 
oreoe influința parlamentului îu Austria 
eate atâtă de slabă, oă aoesta pote con
cede-, că pe lângă acestă ourentă libe- 
ralăi ală întregei oonstituții pote să esiete 
în faptă ună guvernă nepătruns# de idei 
liberale; aoâsta o concedă și eu. Aoâsta 
însă nu zace în constituție, oi zace mai 
înteiu în întrega desvoltare istorioă a
Austriei, oare din seooll de- absolutiBmă

așteptândă răspunsulă. O ramură de viță 
de viă. care se lăsa între elă și Lidia, 
o rupse ou mâniă și o sfărâma în bu
căți. întrega ea ființă se sohimbase; nu 
mai rămase niol o urmă din savantulă 
perplesă.

„Aurelian!" începu Lidia ou vooeîn
cântător©. „Nu trebue Bă te superi pe 
mine. Dumne4eule, a fostă atâtă de greu 
de înțelesă — "

Ea nu putu să termine, căol tatălă 
ei o ohiămâ. Masa era întinsă ei între 
farfurii și pahare se afla o lampă de formă 
antică, a cărei trei flăcări de uleu tre
murau în amurgulă serei. Bătrânii domni 
păreau, că-șl petreoă fârte nine; ei rî- 
deau de o glumă latină și oonsilierulă 
șoolară ghioise o enigmă grecâsoă, oe 
i-o pusese profesorulă.

Aici trebue să declară răsboiu sto- TI
maohului", oitâ aoum profesorulă și a- 
dause apoi: rEi, d-le colegă, nouă nu 
ne merge oa sărmanului Horațiu în că
lătoria sa pontinioă, aiol n’avemă să de
clarăm# răsboiu stomachuiui. Ei, oe a- 
roroă are ; și, după oum mi-se pare supa 
acesta nu e de looă de deeprețuit#".

Iu deoursulă mesei domni o (tăoere 
îndeluugată: din partea tinerei părechl, 
fiindcă conversațiunea între ei ajunse la 
ună punotă, de unde nu se mai putea 
oontinua în presența părințiloră ; din 
partea bătrânilor#, fiindoă ei erau la 
mâncare totă așa de serioși și de temei
nici, oa și la lucru.

Ună țipetă răsuna fără de veste a- 
fară. Din buoătăriă străbătea o larmă de 
voci amestecate, strigătulă furiosă ală 
ospătăresei și ală servitoreloră, predomi
nată de vaetulă unui gâtlejă omenescă. 
Ună momentă vă4ură o încăerare, apoi 
Cesar, mânătorulă măgarului profesorului, 
se repe4i pe ușă afară, înfunda în gură 
ou mâna stângă restulă unei păpărl (pan- 
oovă) și cu drâpta dede la o parte pe 
ospătărâsa, care ii căra cu o codă de 
mătură. In bucătăria se continuă conoer- 
tulă oompusă de strigătele pițigăete ale 
servitâreloră, acompaniate de basulu se
cundă ală ospătăresei.

„Pentru numele lui Dumne4eu, ce 
s’a întâmplată?" strigaiă sayanții în una
nimitate.

„Nimioă", 4i8e Lidia, care se infor
mase în grabă. „Cesar a furată o păpară, 
cara era destinată pentru noi."

„Și pentru aoesta faoețl soandală a- 
tâtă de mare? C.e purtare mojicesoă !“ 
strigă oonsilierulă indignată, oăvl nimioă 
nu i era mai urîtă la masă, oa oontur- 
barea.

„Poporulă e nebună. Pentru o o- 
melettă să faol atâta gură. Credoamă, 
oă s’a aprinsă oasa!" 4lse profesorulă, 
oara se reculese mai grabnioă și folosi 
ocasiunea sâ pună mâna pe ună pioioră 
de puiu. Cu abilitate începu să mănânce 
oarnea de pe elă, privindă cu amabilitate 
pe oonsilierulă șoolară, care înoă nu se 
reoulese de spaimă: „Ei, d-le colega, nu 
voesol să mănânci mai departe, după ce 
Oesar a făoută o oesură în cina năBtră? 
Hahaha!" Elă rîse singură de gluma sa 
ou atâta putere, ÎDoâtă toți oomesenii îlă 
secundară.

(Va urma.) 

: îndelungată a întrată în forme liberale, 
1 aeâsta zace în luptele naționale destruc
tive, oarl se pdrtă în aoâstă o»să și oare 

‘ procură nisuințe guvernului, oa să gu-. 
verneze după plaoă, adeoă fără a fi oon-. 
dusă de prinoipii liberale, pentru-oă gu- 
vernulă sciă, că lucru nu va ajunge la 
o opoaiție a tuturora partideloră din 
aoestă oasă conduse de idei liberale, 
oăol mai înteiu aceste suntă ținute în 
șaohă prin oontrastele naționale.

Dr. Gregr dise mai departe, că în 
aoăstă oentralisare, zaoe combaterea 
ideiloră liberale, dânsulă voesce a pune 
în looulă aoestei Austrii oentralisate, o 
Boemiă centralisată, oare pentru sine nu 
e o noțiune imposibilă, deoreoe o țâră 
ca Boemia, cu ună astfelă de numără de 
loouitorl și ou o astfelă de estindere, 
păte încă mărită prin Moravia și Sileeia, 
ar fi ună stată, oare ar putâ suporta pe 
deplină o oentralisațiune politioă. Și 
aoâsta se scie forte bine în Boemia, că 
tendințele, cari le urmăresoe partida oe- 
hică ar duoe în adevăr# la o Boemia 
oentralisată în oare tonulă îlă va da na
țiunea oehică; și că acâstă Boemiă oen
tralisată, condusă de ună minister# na
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țională în Praga, ar fi unii adăpostii si
gură ală libertății și ală drepturilorii in
dividuale ale Germanilor!!; aoâsta însă 
o tragă la îudoâlă Germanii...

Dr. Gregr mai face ună apelă cătră 
noi, oa să na respingemă cererile în
dreptățite pentru o ordine drepți a ale- 
geriloră. Guvernulă a presentată o nouă 
lege eleotorală pe basa punotațiunilorfl 
pactului. Este posibilă, oa Oehii iu an
tipatia loră față de aceste punotațiunl, 
nu’șl voră da nioi măoară ostenâla de a 
privi aoâstă lege.

Dep. Dr. Plener vorbesoe apoi des- 
pre delimitarea națională, despre oare 
4ioe, oă mai întâiu B*a sulevată de oătră 
Cehi. Ar fi bine să se afle ună pactă 
generală, oare să facă să dispară tdte 
pedeoile și greutățile. Der acesta este 
imposibilă, din causa agitațiuniloră și 
lupteloră între Boemi și Germani. Lup
tele acestea nu suntă în interesulă mo 
narohiei, nici în interesulă Boemiei. A 
crede, oă Cehii prin amenințări voră în
frânge puterea de resistență a poporului 
germană, ar fi o utopiă. Nici ună po- 
poră nu e așa de tare, oa oelă germană, 
dâr noi nu voimă totuși lupta. Nu pen- 
tru-oă ne tememă, der suntemă cu multă 
mai buni patrioțl și iubimă paoea din 
aoâstă țâră, deoâtă să aflămă o satis- 
facțiuue în lupta aoâsta urîtă. (Aplause 
prelungite pe băncile Btângei liberale.)

Miresa prințului Bulgariei în misiune 
politică.

piarele franoese aduoă soirea, că tî- 
năra miresă a principelui Bulgariei, Ma
ria Luisa de Parma, are de gândă, să 
plece la curtea din Petersburg, jpentru 
oa să esopereze dela Țarulă reounâsoe- 
rea viitorului ei soță. Că ore prinoipe- 
eei Msria Luisa îi va succede, să facă pe 
Țarulă ași schimba politica sa față de 
Bulgaria și față de soșulă ei, aoesta tre- 
bue trasă la îndoielă.

In ori ce oasă tânăra principesă va 
fi primită cu mari onoruri în oapitala 
imperiului rusescă, der pentru ca să șl 
ajungă scopul'', va trebui să trecă peste 
mari pedeol.

Documentele secrete publioate în 
(jiarulă bulgară „Svoboda“ au arătată în 
de-ajunsă planulă Rusiei, care tinde oa 
să faoă Bulgaria ună stată vasală Ru
siei, punendft la cârma lui vre-ună gu- 
vernatoră rusescă, ca odinidră generalulă 
Eaulbars.

Pentru oa prinoipele Ferdinand să 
fiă reounoscută de Țarulă ca domnitoră 
ală Bulgariei, trebuesoă a se face multe 
jertfe. Ferdinand trebue mai întâiu de 
tdte să sacrifice independența Bulgariei, 
care însă ar întâmpina o mare resistență 
în poporulă bu'gară, doritoră de liber
tate.

Bulgaria și guvernulă principelui 
Ferdinand potă ca să esiste și fără de 
recundscerea Rusiei, oare nu se va în- 
ceroa, oa printr’o atitudine agresivă să 
conturbe pacea în Europa.

Călătoria frumdsei prinoese Ia cur
tea Țarului se pdte privi și oa ună actă 
de ourtoasiă datorită legăturiloră ei fa
miliare.

Ori cum ar fi lucrurile, ou greu se 
va lăsa Țarulă și guvernulă său a fi făr- 
mecată de oohii tinerei și grațiosei prin- 
oipese, pentru că nu așa ușoră se pdte 
schimba politica tradițională a Rusiei în 
Orienta.

turnai de
La 1 Martie n. șefulă provinoiei 

Brandenburg a dată ună prâncjă de gală 
în ondrea împăratului Wilhelm II, ou 
oare ooasiune împăratulă germană a ți
nută următdrea vorbire :

Iubite d-le șefă, și iubiții mei com- 
patrioțl brandenburgienl! Primiți-înainte 
de tdte mulțămita mea pentru dorința 
de-a mă vede în jnijlooulă D-Vostră. 
Sentimentulă sinoerei alipiri, pe care l’a 
tălmăcită Esoelența, în numele D-vdstră, 
-va afla totdâuna ună eohou plină de bu- 

ouriă în inima mea. Sentimentulă acesta 
este ohezășia aoelei încrederi tari, ou 
oare D-văstră vă pnrtațl față de părin
tele patriei D-vdstre și față de nisuin 
țele acestuia, și aoesta este răsplata oea 
mai frumdsă, ce-o putemă primi, eu și 
oonsilierii mei, în a nostră grea aoti- 
viiate.

Epocei de acjl îi plaoe să reprivesoă 
adeseori la treoută și să compareze pe 
aoesta cu raporturile de atjl- Celă 00 
pdte reprivi, ca noi, asupra unui treoută 
atâtă de gloriosă, aoela bine face fiind 
că pdte învăța din treoută. Intr’ună stată 
monarohică aoâsta se numesoe tradițiune. 
Dâr aoâsta să nu ne servesoă pentru a 
ne vă'eta în zadară după astfelă de 
omeni și luorurl, oarl nu mai suntă. 
Din potrivă trebue să ne reform&mă și 
Bă luămă ouragiu și putere din faptele 
loră, fiind-oă înainte de tdte trebue să 
arătămă, oă suntemă vredniol de stră
bunii noștri și de faptele loră. Asta nu
mai așa o vomă pute face, decă neîn
duplecați vomă merge pe calea, oe ni-au 
arătat’o ei nouă. Figura gloridsă a de
cedatului împărată Wilhelm este tot
dâuna în mijlooulă nostru ou suooesele 
lui mari.

De unde au isvorîtă aceste suoceBe? 
De aoolo, oă în moșulă meu a trăită 
oredinta neînfrântă în misiunea oe i-a 
dat’o Dumnezeu. Dela elă avemă noi 
marea patriă germană. In aoâstă tra- 
dițiă am trăită și eu, domnii mei, și prin 
ea am cresoută. Credința aoâsta se află 
și în mine. Cea mai mare răsplată așa 
dâră îmi este, oa 4’,5a Ș* noptea să lu- 
oreză pentru poporulă meu, der nu tăi- 
nuesoă a o spune, oă mie niciodată nu 
îmi va sucoede a faoe ferioită și mul- 
țămită pe fiă-care membru ală națiunei.

Speră însă, oă voiu ajunge și-mi 
va succede să oreeză o stare de lucruri, 
ou oare voră pute fi mulțămițl aceia, 
oarl vrâu să fiă mulțămițl. Cea mai mare 
dorință a mea este, oa oredința aoesta 
să se înrădăoineze pe cji 00 merge în 
poporulă meu. Apoi întrâgă patria ger
mană să fiă tare în afară, și înăuntru să 
sporâscă. Atuuol voiu pute flioe ou în- 
oredere : Noi Germanii numai de Dumnezeu 
ne tememă, de altcineva nu. Golesoă pa- 
harulă pentru proBperarea Branden
burgului !

Apelu.
In paroohia română gr. oat. Hotoană 

s’a sporită numărulă prunoiloră șoolarl, 
înoată localitatea oea vechiă a șodlei, 
ună edifiuiu scundă și nesănătosă, — nu 
mai este de ajunsă a-i cuprinde. Din 
aoâstă oausă autoritățile șoolare civile au 
impusă poporului cu datorință de a-șl 
edifioa șcdla nouă oorăspuncjâtdre cerin- 
țeloră didaotioe și higienioe.

Poporulă din aoâstă parochiă, oare 
abia numără 570 suflete, afară de greu
tatea impusă din necesitate legală, na
țională și humanitară, mai are de edifi- 
fioată și oasa preoțâsoă, oăcl oea veohiă 
asemenea a ajunsă în stare abia looui- 
veră, âr în anulă treoută ou renovarea 
ternului biserioei a spesată aprâpe la 
500 fi.

Greutățile i se măresoă și din îm
prejurarea situațiunei nenorocite, oum 
euntă așezate: Biserioa, Șoâla și paroohia 
între două strade, unde teritoriulă, pe 
oare se află oasa școlară, abia este de 
300°Q. A clădi ună edificiu nou și co- 
răspundătoră scopului, în acelă looă în
gustă, este ou neputință. Trebue a oum- 
păra o altă grădină, er Intravilanele 
fiindă pe la noi forte soumpe, ună areală 
cam de 800°[2] va consta la 6—7 sute 
florini.

Comuna acâsta — în protopopiatulă 
T. Sărvadă, diecesa Gherlei, — este si
tuată chiar la marginea Sălagiului de 
cătră apusă. Decă treol Eriulă, ce ne 
desparte de marginea oomitatului Săt- 
mară, nu mai suntă deoâtă două comune, 
uDde se vorbesce limba nostră duloe, er 
mai înoolo s’a gătată ou graiulă româ- 
nescu. Ca comună mărginașă, între atâ

diosă, trebue eă 
sigură bastidnă, 
țională.

Iu cursă de

tea elemente eterogene, are misiune im
portantă la conservarea și cultivarea 
limbei române. Ea este și trebue Bă fiă 
o sentinelă neadormită, alăturea ou al
tele din aoestea părți, spre a împiedeca 
vărsarea mai înlăuntru a potopului ape- 
loră maghiarismului, oe se isbesoă de 
țărmuri ou o furiă spumegândă, spre 8 
ne oopleși

Pentru a pute oorăspunde aoestei 
grele îndatoriri impuse de sîmțulă con
servării proprii și a obligftmentului no 
bilă de a ținâ stavilă curentului primej- 

ae fortifioe ou cea mai 
oare este șcăla na-

două fleol de ani șoăla
nâstră, ou tdte neajunsurile îndurate, a 
stată mereu la înălțimea aoestei ohiămfirl, 
și 4'lni°fi profiteză de a oultiva poporulă 
în oea mai sanătdsă direoțiune. Despre 
acesta s’a făoută mai de multe-orl apre 
țiărl pubice în 4'aristioa ndstră națională, 
aduoendu-se laude poporului și oonduoă- 
toriloră șoâlei din paroohia nostră.

Spesele prevă4ute la edifioarea șoâlei 
ou oumpărarea locului de șoâlă sol., 
suntă atâtă de mari și de grele, înoâtă 
pe lângă totă dragostea și bunăvoința 
de a-șl vede looalurile publice aduse în 
ordine ouvenită, îi este ou neputință 
aoestui poporă a-le suplini din virtutea 
propriă. Niol-odată n’a recursă după altă 
ajutoră, deoâtă a forțeloră sale, din 
contră aoeștl poporenl cu buouriă au 
contribuită din câștigulă său modestă, 
de câte-orl li-s’a cerută spre soopurl no
bile și pentru salutea binelui de obște, 
a4l însă, apăsați de greutatea povoreloră 
oe li se ceră ou iminență, se vădă cons- 
trînri a apela la spriginulă frațiloră de 
ună sânge spre a le tinde mână de 
ajutoră.

Cu considerațiune dâră la motivele 
espuse, ou considerațiune, oă fără sucur- 
sulă generosă ală Româniloră ou tragere 
de inimă, poporului din aoâstă parochiă 
îi este absolută ou neputință de a-șl pute 
ridioa șcâlă după prescrisele legii, în oare 
se potă înoăpe la 70 de elevi câți avemă 
obligați.

In urma deoisiunai senatului șoolaBt., 
adusă în ședința de a4l, îndrăsnimă a 
Vă ruga ou respeotulă ouvenită, ca să 
binevoiți a contribui ună ajutoră câtă 
de modestă pentru nou edificânda șoolă 
română confesională în aoâstă paroohiă.

Contribuirile în bani să se adreseze 
subsorisului președinte în Er-Hatvan, (p. 
u. Tasnâd-Szânto), despre cari se va face 
rațiociniu publioă în „Gaz. Trans.u și 
„Tribuna.1*

Hotoană, 5 Februarie 1893.

Ou distinsă ondre
Fcw’Km Pătcașiu Gregoriu Haiducii 

par. loc. și preș. sen. școl. curatori prim.

Teodoră Medană, 
institutori și not. senat, școl.

Dare de semă și mulțămită publică.

Deda, 20 Febr. 1893.
La petreoerea cu jooă din 12Febru

arie a. o. st. n. arangiată din partea in
teligenței române din Deda și giură în 
favorulă fondului soâlei din Deda, au 
binevoită a contribui prin oferte marini- 
mâse trimise prin postă și prin suprasol- 
virl sera la oassă p. t. domul și 
dârnne:

George Șandoră proprietară mare 
8 fl. 50 cr., Galaoționă Șagău protopres- 
biteră 5 fl., Andreiă Ghidiu protopres ■ 
biteră 5 fi., Leonă Popesou preotă 3 fi. 
50 or., Ioană Popescu primarii 3: fl. 50., 
George Târnovenă notară oercuală 3‘ fl. 
50., Iosifă Finoț not. oerouală 3 fl., Pa
triciu B'arbu advocată 3' fl., Nichita Oal- 
lini proprietară 2 fl., Ioană Lado propri
etară 2 fl., Denes Andrâs neguțătofă 2 
fl., Maroși Mihai negutătoră 2 fl'., Nuțu 
Grigore proprietară 1 fi'. 50., Dr. Ioană 
Popescu advooată 1 fi. 20:, Iosifă Po
pescu cand. de advooată 1 fl. 201 Ioană 
Maieră proprietară 1’ fl. 20., Petru Nea- 
goși medică 1 fl., Petru Uilăoană- pro- 

topresbiteră 1 fl., M. Cetățană sub- 
jude pens. 1 fl., Sabina Todea 1 fl., Va- 
sile Mateiu preotă 1 fl., Zaharie Mateiu 
preotă 1 fl., Iosifă Popesou olerioă 1 fl., 
Cirilă Fulea preotă 50 cr., Mihailă Bră- 
tână preotă 50 or., Demetriu Lupu pre
otă 50 cr., Al. Târnovenă preotă 50 or., 
Nic. Gliga preotă 50 or, Iuliu Crainică 
preotă 50 or., Gr. Nicâră preotă 50 or., 
D-na Schiopu 50 or., Iuliu Suoeva cle- 
rioă 20 cr., Ioană Mera olerică 20 or., 
Demetriu Moisină olerică 20 or., ^Nio. 
Șara oand. de notară 20 or., Elisabeta Ste
fan 20 cr., Vadâsz Apollonia 20 or. Schuler 
Iuli20 jor.

In totală venitulă brută faoe 105 fl. 
10 or., din oare subtrăgendu-se spesele 
în sumă da 46 fl. 96 or., resultă ună 
venită curată de 58 fl. li cr., oarele s’a 
predată fondului soolară.

Subsemnatulă în numele comitetului 
arangiatoră îmi țînă de plăcută datorință 
a esprima și pe calea acâsta generoșiloră 
oontribuențl mulțămită oea mai pro
fundă.

Leonu Popescu, 
preotă și președinte

DIVERSE.
Nepăsătorii în fața morței. O ese- 

ouție oapitală plină de partioularitățl s’a 
întâmplată 4*1010 trecute în înohisârea 
din Centa, oare e înclrsârea principală 
a Spanioliloră pe costa Marocului. Con- 
damnatulă la mârte, ună anume Grigor 
Trouton, era deja de 10 ani deținută în 
acea pușcărie. Acum 6 luni situația Iui 
s’a agravată oăol a oomisă ună îndoită 
asasinată, pentru oare oausă fu condam
nată la mârte. Pănă în ultimulă mo- 
mentă condamnatulă a dată probă de 
ună sânge reoe de neore4ută. Cănd în 
ajunfi pă4itorulă înohisorei întră în ce
lulă spre a’Iă anunța, oă a doua 4i avea 
looă eseouția: — Ei bine să mergemă 
de aoum, răspunse elă veselă. Procuro
rului regelui, care îlă întrebă decă vo- 
iesoe să faoă vre ună testamentă, elă 
răspunse : — Testamentulă meu ! Nu am 
deoâtă sufletulă, pe oare îlă dau bucu- 
ro8ă draoului. Preotului, oare încercă de 
a’lă faoe să spereze îi se — Să speră! 
Der deoă ași fi a grațiată n’așl primi. 
Am trăită destulă. In fine sosindă ora 
eseouției, elă umbla ou ună pasă sigură 
și ou mânile în buzunară flioândâ : Etă 
cea din urmă a mea plimbare! Apoi 
aoldațilorb, oarl trebuiau să-lă împusce 
Ie strigă: Ochiți dreptă în inimă, oa nu 
cumva să nu moră.

„ALBINA11 institutU de credita și de economii
Filiala Brașovd.

Conspectată operațiunilor^ de cnssă în luna
lui Februarie 1893.

Intrate:
Numărară ou 1 Februarie fl. 7836.10
Depuneri spre fructificare . 105306.95
Cambii răscumpărate. . . 47323 85
Conturi curente .... 63270.24
împrumuturi pe efecte și alte 

împrumuturi..................... 21372 22
împrumuturi pe producte . 853 74
Monetă............................... 691.58
Interese și provisiuni . . 5168.—
ComissiunI.......................... 15796.12
Diverse.......................... ..... 2803.30

fl. 270422 10
Eșite:

Depuneri spre fructificare fl. 114865.39
Cambii escomptate . . . 60887.20
Conturi curente.................... 38187.98
împrumuturi pe efecte și alte 

împrumuturi..................... 15386.50
împrumuturi pe producte . 750.-
Monetă............................... 5712.41
Comisiuni.......................... 20732 98
Interese și provisiuni . . 685.22
Diverse............................... 2978.46
Spese și salare..................... 900 55
Numerară cu 28 Febr. 9335.41

fl. 270422.10
V. Bofoga, m. p. N. P. Petrescu m. p. 

dirigeută. adjunctă.

V. UvegeșU, m. p. 
comptabilU.

PrOPIlGlarD Di*. Aurel Mjsreșianu.
RdlâCtOlll fCSPOllSdllilllI &s*eg;<»B*lsi Maiorii.



Pagina 4 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 40-1893.
Napoleon-d'orI ......
Mărci 1U0 împ. germano 
Londra 10 Livres aterlinge

9.62
59.22

121.10
Bancnote rornftnosci 
Argintii romănescă • 
Napoleon-d’orl - -
Lire turcescl - -

9 47
9.60

Vend. 9.55
9.48
9.64

CrersiBlw pSețcfi

din 3 Februarie st. n 1893.
Oump, 9 53

n
M

rt
Seris. fonc. „Albina14 6°/o

» ti n 6% n 
Imperiali . . ■ - „
GalbinI .... „
Ruble rusescl - - „
Mărci germane ■ « ,,
Discontulă 6—8% pe ană.

5 58

58.80

r

H

n

»

n

n

H

H

5 63

59.10

Csrsnla la bursa din Viena
din 2 Februarie st. n 1893.

Renta de aură 4°/0 ....
Renta de hârtiă 5"/0.........................-
împrumutul^ căiloră ferate ungare 

aură --------- 
dto argintă ------- 

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (prima emisune- 

Amartisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [2-a emisiune] 

Amort isarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune) ■ •

Bonuri croato-slavone - • - - - -
Bonuri rurale-ungare - - - -
Despăgubirea pentru dijma da vină 

ungurescă
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului ....
Renta de argintă austriacă - - - ■
Renta de hârtiă austriacă
Renta de aură austriacă 
LosurI din 1860 
Acțiunile băncei 
Acțiunile băncei 
Acțiunile băncei
Galbeni împărătesc!

austro-ungare 
de credită austr. 
de credită ungar.

115.90
100 C0

122.90
. 102.10

120.20

95.50

97 50
152.50

o o o o o o o
AnunciurI(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscri
sei administrațiuni. In casulâ 
publicării unui anunciu mai 
mult de odată se face scăde- 
mentă, care cresce cu câtă 
publicarea se fece mai de 
multe-ori.

Administrațiunea
„GAZETEI TRANSILVANIEI.44

o o o o o o o

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

^JOSTRE atrăgetore pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, 
cum nu saă mai vedută pănă acum pentru croitori nefrancate.

Eu nu dau rabat de 2’/, seu 3’/, fl. pe metru, nici cadouri croitoriloră, cum fac° 
concurența, ci amă numai prețuri fixe netto pe metru pentru ca fiecare muștiriu 
s3 cumpere bună și eftină. Poftiți a vi se presenta numai caetele mele cu mustre. 
Totodată avertidesă a V3 pădi de anunțuri ale concurenței pentru ieftinătate.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Peruvien și Dosking pentru onoratulă cleril stofe prescrise pentru unifor

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

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

Joh. Stikarofsky în Briinn. (Meșteri austriei.)
Deposit* permanent* de postavuri peste >/2 mllione florini.

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

Spre a ve convinge despre tote aceste invit# pe On. publică a visita localu
rile spațiose a stabilimentului de venejare unde suntă ocupate 150 persons.

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

englesă. 40,4—24.

Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potti face și 
reînoi ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cârei luni.

Domnii abonați eă binevoiască 
iescu ca espedarea se li-se facă după

Domnii, ce se aboneză din nou, 
lămurită și s6 arate și posta ultimă.

Administraț. „Gaz. Trans.“

a arăta în deosebi, când vo- 
stiluld nou.
s6 binevoiască a scrie adresa

pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilă din 1 Octomvre 1892
Budapesta—ff*redealii I*i*edealu—Budapesta BS.-k^esta-Aradu-Tehiș Teiuș-Aradii-35.-T*esta Copșa-mică—Sibiiu

Tronă 
de 

porsân.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

porsân.

Trenă 
a ocele- 

rată

Trenă 
de

Trenă 
accele

ratei persân.

Trenfi. 
accele
rații perabn.

Trenu 
de

Tr. ac.

Trenă 
de 

porsâD.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

porsân.

Viena
Budapesta
Snolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

Mexo-Telegd 
R^v
Bratoa
Buci a
Oiucia
Huedin
Stana
Aghiriș
Gârbău
Năd&șel

Clușiu

Apabida
Ghiriș
Cucerdea
Uidra
Vințul de sus
Aiudii

Teiușu

Orăoiunelă 
Blașiu 
Micăsasa

I

Copșa mică j 

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodă 
Augustină 
Apața 
Feldiora

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

Timiștt 
Predeală
JBuouresoI

Tren 
de pers.

11-
12.26

1.11
8.35

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
6.0b
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

BucurescI
Predealn
Timiș ă
Brașovu j

Feldidra
Apața 
Augustină 
Homorodti 
HașfalSu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa micăj.

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă

9.14

( 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

5.15
5.57
6.29

12.10

7.40
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
8.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

7.31

Teiușu

Aiudă 
Vințul de
Uiora 
Cuoerdea 
Ghirișă 
Apahida

Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghirișft 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratoa
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mare'

8.-
8.07
8.24

sus

8.54
9.23

10.45
11.01

12.47

1.26

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

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
~9d2

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
2J13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.50
8.05
8.19
8.43
9.12
9.51
9.56

10.!
10.-
11.
11.1
12J
2.1
4.-
8.-
6.20

Viena
Budapesta 
Szolnok

Aradfi
Glogovațti 
Gyorok 
Pauli ști 
Radna Lipova 
Conop 
Berzova 
Soborșină 
Zamîi 
Gurasada
Ilia
Branicloa 
Deva
Simeria (Piski) 
Or ăștia 
Șibotii
Vinț. de joșii 
Alba-lulia 
Teiuștî

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
11.441
12.06
12.38

Teiușu
Alba-Iulia
Vinț. de josC
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicloa
Ilia
Gurasada
Zamă
Soborșină
Berzova
Conopfi 
Radna Lipova 
Paulișă
Gyorok 
Glogovață

Aradu
Szolnok
Budapesta

Viena

Muresu-Sjudoșiî—Bistrița IMstrița—Mureșu-JLudoșu

Trenă 
de 

porsân.

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.25

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

persân

Murășii-Ludoșft . . .
Țagu-Budateleott . . .
Bistrița .....................

o 4.-
6.48
9.59

Bistrița.....................
Țagu-Budateleciî . .
Murâșâ-Ludoșă . .

(
a a

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
5.5C
3.-

iu - R.-săs.

Copșa mica 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
^ibiău — (Copsa-mâcă

Sibiiu 7.35 4.49 10.17
Ocna 8.02 5.09 10 43
Loamneș 8.30 5.32 11.09
Șeioa-mare 9.05 5.59 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

)

SiiMCM’ia (Piski) S’eti’oșeni || Petroșeui-Simeria (Piski)
Simeria
Streiu 
Hațegtt 
Pui
Crivadia 
Banița 
PetroșenI

Timișora—Aradu

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 Hațegă 8.36 1.54 8.25
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

Aradu—Timișora
Aradu 6.15 11.30 5.58 Timișora

Vinga
8.—

Vinga 7.32 12.47 6.46 9.02
Timișora 8.42 2.04 7.39 Aradu 9.44

1.111 8.15
2.46 9-46
3.50 10.55

Cernești—Br» so v— ---- ■ _-- —_-L- --

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.-8ă8. 7.15 1.15 7.15
Regh.-săs.----s--------- 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

Brasov-Cernești
Brașov 
Zernești

8.35
10.28

4.55
6.36

Ghirișu—Turda I Turda—Gliirișu

Zernesci
Brașov

—
Ghirișii 7.48 10.35 3.40 10.241 Turda 4.50| 9.30 2.30 8.50
Turda 8.08 10.55 4.- 10.44| Ghirișfl 5.10| 9.50 2.50 9.10

5.00
6.29

12.20
1.44

1.16
4.15
7.21

«r !•!

Car eii-mari—Zelău II Selău—Careii-mari

«1

Sighișdra. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15 3.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52 6.10

a a

Brașov—C li. - <9 ș o rlaeiw.

Oareii-marI. 
Zelău. . . a a

5.45| Zelău . . . , 
Careii-marI . .n.- • •

1.56
7.03

EJ©ta : Numerii încuadrațl cu linii gr6.se însemneză drele de udpte.

Tipografia A. MUREȘIANU.

Brașovfl
Uzonă
S.-Georgiu
C.-Oșorheiu

Ch.-Oș orlieiu—Br a ș o v.

8.50
9.43

10.32
12.54

3.10
4.23
5.03
7.26|

ChTOșorheiu 
S.-Georgiu 
Uzonă 
Brașovu

4.30
6.53
7.00
8.25

2.45
5.30
5.45
7?26


