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Gtrworî nefrancaie mu leprîmtacu. 
HanwcripU nu si ritrimiiii.

Birourile do auuuciuri:
Brațovfi, piața mare, TflrgulO 

Inului Nr. 30.
înnorate mai primesoă tn Viena 
R. Afosse, Badsenstein & Vogler (O tio 
Kaas), H. Schalek, Alois Scrndel, H. 
Dukes, 2. Oppelik, J. Sonneberg; In 
Budapesta: 2. F. Galdberger, Eck~ 
itrin Bernat; tn Frankfurt: G. L. 
Daubc ; In Hamburg: 2. Sinner.

Prețuiri inaerțiuniloril: o aoriă 
garmond pe o colAnă 8 or. și 
80 or. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifă și învoială.
Reolame pe pagina a m-a o 

senă 19 cr. v. a. b<ju 80 bar.I,

„Gazeta" ese In fiă-care 4? 
Abonamente pentru Austro-Ungaria. 
Pe un anii 12 ft., pe țăae luni 

6 fi., pe troi luni 3 fl.
N-rii de Dumineoft 2 8. pe anii. 

Pentru România șl străinătate: 
Pe unii ană 40 franol,pe șăae 
luni 0 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Dumineoă, 8 franot. 

Se prenumără la tâte ofloiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.

Abonameatuln pentru Brasovu: 
a administrațiuno, piața mare, 
Târgulu Inului Nr. 80 etaglulil 
I.: pe unu ană 10 fl., po ș6ae 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul ă în oaeă: Pe uni ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună esemplaru 5 or. v. a. 
său 15 bani. At&tă abonamen
tele oătă și inserțiunile suntă 

a se plăti înainte.
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chiri în trecutu.
Brașovii, 22 Februarie v.

Nu p6te fi. nimicu mai folosi- 
toru pentru orientarea înjpolitică, 
decâtu de a face câte o ochire în 
trecutu, spre a constata, ce drumu 
amâ percursd și cum amd âm- 
blath, bine orî reu, pănă ce am îi 
ajunsu la punctulu, unde ne aflămu 
în presentu.

Astfelu de reprivirl în trecutu 
făcură în cjilele aceste conducă
torii Cehiioru și organele loru de 
publicitate din incidentulu impor- 
tanteloru vorbiri ținute în parla- 
mentulu austriaco cu privire la si- 
tuațiunea loru și a Boemiei.

De unu timpu încdce condu
cătorii cehi lauda ostentativă tac
tica politică a Maghiarilor^ față 
cu tendințele de centralisare aus- 
triace, ca se arate câtă de multu 
aru fi putută dobândi și Cehii, 
decă ar fi statu pe lângă dreptulă 
publică ală Boemiei cu aceeași 
tăriă și resistență, cu care s’au 
luptată Maghiarii. pentru dreptulu 
publică ală Ungariei.

Maghiarii—cjise Dr. Ed. Gregr 
în vorbirea sa de deunăc|I — au 
fostă mai cu minte ca Boemii, 
căci n’au cedată întru nimicu. Der 
Cehii n’au avută norocire cu băr
bații loră de stată și cu politicii 
loră ; ei n’au avută unu Deak, An- 
drassy și Tisza și austriacismulă 
negru-galbenă intrase mai tare în 
sângele politiciloră loră, decâtu 
culorile albă-roșu ale țării boeme.

Cu aceste cuvinte conduceto- 
rulă cehă a voită se cțică, că spi- 
ritulă, ce a condusă pe politicii 
cehi înainte cu treizeci de ani, 
n’a fostă spiritulă de sine stătă- 
toră națională, că elă a fostă în- 
fluințată mai multă ori mai pu
țină de austriacismulă negru-gal
benă, care p’atunci era condusă 
de regimulă Schmerling. Cehii au 
intrată în Reichsrathulu austriacă 

creată de acesta, și acestu pasă 
îlă consideră ei adpl ca celă mai 
fatală dintre păsurile întreprinse 
de politicii loră. De trei-cjecl de 
ani — esclamă Gregr — se luptă 
poporulă boemă spre a îndrepta 
acestă pasă greșită ală politiciloră 
săi și spre a scutura jugulă în 
care șl-â băgată de bună voiă 
grumazii, der nu i-a succesă pănă 
acuma...

Intr’o reprivire în presera ani
versării faimdsei constituții din 26 
Februarie 1861, prin care Schmer
ling a voită să inaugureze cen- 
tralismulă său germanisătoră, 4>a- 
rulă „Politik“ arată cum a fostă 
desavuată politica lui Schmerling 
de evenimente, cari au dusă la 
catastrofa dela 1866; cum Ma
ghiarii urmândă devisei sale : „pu- 
temă aștepta^, âstăcpf nu numai 
și-au dobândită deplina indepen
dență constituțională, „ci pre
domină Austria, care trebue se 
jâce după melodia loru și să ’șl 
subordineze, interesele voinții lor“.. 
cum în fine și Cehii, pe cari 
Schmerling îi desconsidera, ne- 
gându-le dreptulă de esistență na
țională, au ajunsă a fi ună factorii 
puternică, fără de a căruia mul
țumire aijl nu se mai pote cugeta 
la o consolidare a Austriei...

Aceste reprivirl și contemplări 
ne aducă aminte fără de voiă și 
de multele neajunsuri, ce amă 
trebuită să le suportămă noi Ro
mânii ardeleni începândă dela era 
lui Schmerling pănă în 4* ua de 
a4l, din causa pașiloră greșiți po
litici, ce i-amă întreprinsă în a- 
cestă lungă și tristă periodă.

Decă se jăluescu Cehii, că n’au 
avută norocă cu bărbații de stată 
și politicii loră, ce se 4’cemunoi? 
De unde era se recrutămă noi 
pe Deacii și Andrașii noștri, când 
abia scăpasemă de crunta iobă- 
giă? Și cum ar fi putută la noi 
se se desvâlte spiritulă de sine 

statătoră națională, care pune 
dreptulă și interesulu națiunei mai 
pe susă de ori-ce considerațiuni, 
când birocratismulă și austriacis
mulă negru-galbenă ne copleșise 
mai rău ca pe Germani și pe Cehi ?

Schmerling învățase pe nota
bilii noștri — cum îi numiau p’a
tunci cu predilecțiune — să nu’șl 
bată capulă cu cestiunile mari de 
esistență, căci acestea, se asigura, 
aveau să fiă resolvate tdte la îm- 
părățiă în Viena. Românii n’aveau 
să’șl bată capulă cu ele, numai 
se aibă răbdare și cu adâncă su
punere s’aștepte pănă ce le va 
sbura porumbulă friptă în gură.

T6te mergeau la poruncă. Așa 
Intrară și Ardelenii în faimosulă 
Reichsrath, er după ce n’a mai 
mersă cu acesta, fură înduplecați 
totă dela Viena, de a face pasulă 
celă mai fatală .ală politicei ndstre 
ardelene, întrându în dieta feu
dală din Clușiu.

Atunci, în fața nemulțumirii și 
a marei îngrijiri, ce surprinsese 
poporulă, li-s’a 4i9a politiciloră 
noștri, că este dorința și voința 
Monarchului, ca să nu îngreueze 
pactulă cu Ungaria — și de atunci 
încăce, ori de câte orî veni o ces- 
tiune mare la ordinea 4^eh 
care națiunea năstră cu mică cu 
mare trebuia să ia o posițiă ho- 
tărîtă pentru apărarea esistenței 
sale și a drepturiloră sale, se au4i 
același refrenă : fiți pe pace, aș
teptați cu supunere pănă ce de 
susă vi-se va face dreptate....

Și acestă stare de hipnotisare, 
ce nu se patrivesce de locă cu 
esigențele unei lupte energice cons
tituționale, le-a venită și le vine 
la socotelă adversariloră noștri, 
căci le dă ocasiunea să 4ica« că 
n’amă ave voința nostră, n’amu 
fi destulă de pătrunși de dreptulă 
nostru, ci amă lăsa ca alții să’și 
bată capulă pentru noi....

CRONICA POLITICA..
— 22 Februarie.

In 2 Martie s’a ținută ultima șe
dință a conferenței episcopilorfi catolici. 
Primatele a cetită Memorandulil privi
torii la or dina țiu nea din Februarie, oare a 
fosta subscrisă de toți episcopii și de 
plenipotențiari episoopiloră Samassa, Pa
velă și Lbnhardt. După ce s’a stabilită și 
textulă adresei oătră Papa, conferența a 
începută să desbată cestiunea autonomiei. 
Primatele a presentată resultatele lucră- 
rilorfi de pănă acum ale oomisiunei de 
1& și a rugată pe membrii oonferenței 
să-și dea părerea. Mai mulțl au escep- 
ționată ideia de-a se basa autonomia pe 
prinoipiulă numire» și s’a hotărîtă, ca co- 
misiunea de 15 să nu ridioe esoepțiunl 
contra principiului electoralii, fiindoă și 
proiectulă episoopului Schlauch, nu țîn- 
tesce la alta, deoâtă oa pentru pregăti
rile organismului autonomioă să se nu- 
mâsoă o comisiune, prin ceea op n’a voită 
să esohidă sistemulă representative. Cu 
oestiunea autonomiei nu s’a ocupată mai 
fundamentală conferența, ci a trecută la 
cestiunea Congruei. In afacerea acesta pri
matele a raportată, că mai multe oap- 
tălănii și ordine călugărescl au răspunsă 
deja la întrebările,‘ce li s’a pusă în pri
vința acesta.--După aoâsta conferență a 
hotărîtă, să nu discute oestiunea mai de
parte, fiindoă nu este destulă de bine 
pregătită. S’a hotărîtă, ca in cestiunea 
Congruei să se convoce după Pasez o con- 
ferențd specială, la care se va desbate și 
afacerea autonomiei. Vaszary înohise șe
dința, după ce s’a primită să se trimită 
o telegramă de felicitare Papei.

*

Privitoră la Congresulu serbescă se 
telegrafieză din Carlovăță următârele cu 
data de 3 Martie : Comisiunea de 15 a 
Congresului și-a sfîrșită ajl ședințele. 
Desbaterile oe se continuă de doi ani, și 
cari au avută de școpă, oa biserica ser- 
besoă din Ungaria să se organiseze în- 
tr’o nouă constituțiune, de-astădată s’au 
încurcată. In sensulă legii, pentru a se 
pută modifica statutulă actuală sereoere
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Briganții din Sonnino.
Nuvelă de Otto Rose.

(4) (Urmare.)

II
Deodată ou păpara, oare a fostă 

•mântuită de cucerirea lui Cesar, sosi și 
■liniștea în sooietate. Intre savanțl părea, 
că cârta s’a delaturată.

Filologii se bucurau de liniștea ar
mistițiului. Disousiunea prinoipiară încă 
nu se aplanase, dâr 6re pe acestă terenă 
nu era posibilă o împăcare ? Dâr nu se 
putea aplana vechia cârtă prin toleranță 
și prevenire, așa că oei doi amici de 
studiu'să se împreune din nou. Acestă 
ideiă se ivi deodată în ambii savanțl, 
când spărgeau nuol. Pentru ce să nu 
spargă odja tare a dușmăniei și să guste 
iniecfîilă duloe ală amioiției? O dorință 
comună și sinceră însufleți pe amândoi.

Orbiții! Antica Ate, fatalitatea în 
forma unui optimismă de mistuire, trase 
ună vălă pe dinaintea priviriloră loră 

și-i făcea, ca să nu vâdă prăpastie, care 
îi despărțea. Ei uitară, că între filologii 
germani nu se face oompromisă, oi esistă 
numai dreptate și nedreptate și că fiă- 
care polemiă este dusă pănă la estremă.

Oonsilierulă școlară nu cunosoea a- 
oâsta și când deschise pertractările, es- 
clamâ: „Ce ndpte minunată de primă
veri ! Credl, că ești în toiulă verei! Ei, 
iubite colega, ce ? Păte aiel în țeră 
să fiă zăpadă în calendele lui Aprilie 
seu am avută dreptate, oând am susți
nută, că aceste, este invențiunea unui oă- 
lugărtt din nordă?“

Elă cfi8e aoeste provocâDdu-se la ună 
punctă din certa loră, căci oonsilierulă 
deolarase de apocrifă o strofă a lui Ho- 
rațiu, dedrece în acesta era vorba dezăpadă 
și gbiață în calendele lui Aprilie, ceea 
ce în Italia e lucru ne mai pomenită. 
Profesorulă însă ’lă combătuse, cjieândă, 
că strofa e adevărată. Ore ndptea aoâsta 
mdle din luna lui Martie era ună mo
tivă pentru aserțiunea consilierului? Pro
fesorală nu o credea. Dâr fiiud-oă nu 
voia să reînoâpă certa, răspunse numai 
cu „hm, hm! Așa, așa!" și apoi ridi- 
câudă paharulă <fise: „Prosit, d-le co

lega! Să bemă pentru o revedere veselă 
în Italia sudioă!“

AoăBta însă consilierului nu-i fu de 
ajunsă : elă bău și <jise apoi: „Vecjl nu
mai, ce verdâță e jură împrejură.“

„Da, dăr pănă la calendele lui Apri
lie se mai păte schimba vremea.“

Gonsilierulă olătinâ din oapă, ridică 
degetulă și-i răspunse liniștită: „Chiar 
și atunol strofa ar fi adevărată.“ Apoi 
elă, fără ca să se gândesoă, oă prin ar
gumentarea părerei sale supără pe oon- 
trarulă său, începu să esplice construe 
ția versuriloră clasice și neolasice. Pro- 
fesorultt curățea portocale și la părere, 
asoulta ou luare aminte. Tînăra părechiă 
nu ținea sâmă de oei bătrâni. Aurelian 
conversa cu limbuțiă ; elă era veselă și 
cu spiritfi, deși cam stângaoiu și distrasă. 
Decă Lidia îi cerea apă, elă îi turna 
vină, er oând observa, oă e distrasă, în 
graba sa răsturna pahare și sticle și se 
scusa atâtă de comică, înoâtă Lidia tre- 
buea să pufnâscă de rîsă. Ei îi plăoeau 
năsdrăvăniile lui Aureliană; scia oausa 
zăpăcelei sale. Conversația între ei trecu 
dela amintiri vechi la vieța din orașele 
mari, la teatre, literatură, musioă și apoi 

trecea repede la Italia, țâra făgăduinței; 
peste totă looulă se înteițiiau în comu
nitate de gusturi și de dorințe. Nu era 
deci minune, că nu observareă disousiu
nea filologioă a părințiloră loră, pănă 
oând vooile loră luară ună tonă amenin- 
țătoră. De trei ori îșl înoepuse oonsilierulă 
argumentarea sa și totdeuna la aoelașă 
punotă îlă întrerupse profesorulă ou ună 
ouventă saroastice, care tăia firulă argu- 
mentărei. Consilierulă se jurase, că va 
fi liniștită. Resolută îșl înoepu pentru a 
patra 6ră deducațiunea sa, oa și înaintea 
unui școlară lipsită de talentă.

Profesorulă, care numai în silă as
culta repețirile aoeste, îșl descăroase nă- 
oazulă asupra nuoiloră și mereloră și mai 
udându-șl gâtulă ou vinulă de Marino. 
Apoi întrerupse pe consilieră :

„Nu te mai strădui, d-le oolega“,
„Nu voesol să asoulțl?“ întrebă oon

silierulă în tonă amenințătoră.
„Aceea ce păcătuesce în oontra lo

gicei, nu se pote argumenta".
„Numai cine n’are sentimentă pen

tru frumsețea poetioă păte să nege teo
ria mea" fu răspunsulă consilierului.

Profesorulă voi să răspundă vehe- 
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o majoritate de 2/3. Constituția biseri- 
oescă primită de partida autonomă, oa 
basă a desbateriloră speciale în oongresO, 
cuprinde în sine și modificarea sistemu
lui electoralii, oa adeoă preotimea să a- 
legă deosebită 25 deputațl oongresuall. 
Dreptulă acesta l’a eseroitată neîmpie
decată preoțimeasârbesoă, îucepândă dela 
1870. Contra aoesta a luată posițiă par
tida liberală a Congresului și niol ună 
mijlocă n’a folosită, oa preoțimea să 
cedeze din dreptulă său electorală. In 
zadară s’a nisuită Dr. N. Maximovid să 
faoă a să primi o propunere mijloci- 
târe în oare se cjicea, că la compunerea 
Congresului să se păstreze caracterulă 
conservativă ală bisericei, oăol n’a folo
sită nimioă. La sterșită patriarohulă 
Brankovid îșl esprimâ regretele p.eutru 
zădărnicirea luorăriloră și ședința s’a 
înohisă.

*

Căpitanulă francesă I. Molard, din 
statulă majoră, a soosă la lumină ună 
opă întitulată: „Puissance militaire des 
âtats de l’Europe“. In aoestă opă se 
oere pentru Franoia „granița Rinului44. 
Etă câteva pasage caracteristice din a- 
oestă opă: „Rinulă nu e ună fluviu ger
mană, oi e ună fluviu de graniță. Elă 
împarte Europa vestică în două ținuturi: 
ținutulă franoesă dela Oceanulă atlan
tică și pănă la Rină, regiunea germană 
dela Rină pănă la Elba. Pe ambele 
părți ale aoestei granițe loouesoă Galii și 
G-ermanii, de 2000 ani adversari cum 
suntă și astădl Franoesii și Germanii. Noi 
amă fostă, suntemă și vomă fi pănă la 
diua finală de răfuială: dușmani seou 
lari! Aoesta nu e numai o frasă golă oi 
este constatarea pură a unui adevără is- 
torioă“. Opulă se îucheiă cu dorința, oa 
drapelulă triooloră ală Franoiei să fiă 
împlântată la țîntă: la Riniil“

*
Pe biuroulă Senatului belgiană s’a 

depusă ună curiosă proiectă in contra 
duelului, de senatorulă clericală baronă 
de Coninck. Pedepsele, pe cari le pro
pune baronulă suntă următdrele: Pentru 
provocarea la duela seu aoeeptarea pro
vocării, 3 luni închisore și 3000 de frc. 
amendă. Pentru ofense de natură a pro
voca ună duelă, 6 luni și 3000 de franci. 
Pentru duela, fără rănire a adversariloră, 
ună ană și 2000 de fraud ; decă a re- 
sultată rănire, 3 ani și 6000 de franci, 
er dâcă a resultată morte de omă, 5 ani 
și 10,000 de franci amendă. Pedepsele 
pentru martori voră fi întoomai aceleași 
ca și pentru oombatanți. Redactorulă 
răspundătoră ală unei gazete, care va 
publioa prooesulă verbală ală unui duelă, 
seu va anunța măcară duelulă, va fi pe 
depsită cu-o lună închisdre și 1000 de 
franol amendă. In casă de recidivă, pe- 
depsa se îndoiesoe întotdeuna. — Nu s’a 

mentă; Lidia, care abia acum observase, 
că cârta luase o direcțiune periculosă, 
îlă apuca de brață și ceroâ, prin cuvinte 
rugătore să-lă. domolescă. Elă o respinse 
ou asprime: „Taci, pănă când te voiu 
întreba. Și d ta, d le oonsilieră școlară, 
nu vei face din Y ună U“.

„Lucru înspăimentătoră este, oând 
într’ună spirită cuprinsă de întunereculă 
medievală nu întră vre-o radă luminosă 
a estetioei 1“ răspunse cu indignare con- 
silierulă.

Profesorulă, a cărui față se roșise 
în oursulă certei, audindă cuvintele 
aoeste se făcu galbenă oa pergamentulă. 
„Sciu unde vrei să ajungi44, esclamâelă, 
cu o vooe, care trăda marea sa iritare, 

„M’ai înțelesă pe mine cu „vir obscurusu 
din ultimulă tratată ală d-tale. Da, sciu! 
Dâr ai greșită ținta. Insă ceea ce am 
disă eu în polemia mea pag. 395, în 
alinea a treia, se potrivesoe pentru d-ta: 
Gine eliminâză după oaprițiu strofele ola- 
siciloră, este ună șarlatană filologică!"

Profesorulă se ridioase în pioiore 
și’șl întinse mâna sa osdsă, ca și oând 
ar blestema — „da, ună șarlatană filo
logică !“ d'se otl Putere- 

terminată încă: Cei condamnați pentru 
duelă voră fi esolușl pentru ună ană 
dela ori ce funoțiuul civile său militare; 
ei nu voră fi nici eligibili în deoursulă 
acestui ană. Proiectulă se va discuta în 
ședința Senatului belgiană dela 9 Martie.

SCIKILE Q1LE1.
— 22 Februarie.

Terorisările continuă. Sub titlulo acesta 
sorie „Luminătorulă14 : Din nou avemt 
soiri, cari ne întăresoă în credința, că și 
în comitatulă Timișului, sub oonducerea 
aotuală, bărbații de oarte români, mai 
alesă însă aceia, cari nu’șl renegă sim
țămintele și au inimă pentru binele po
porului suntă espușl oeloră mai mârșave 
persecuțiunl și terorisărl sistematioe. 
După ce au oam ourățită tâte satele ro- 
mâuescl de notari români și au băgată 
terbrea în oei vr’o doi, trei, oarl au ră
masă, ca prin minune au luată la gonă pe 
altl fruntași ai poporului. Ună bărbat de 
dep ină încredere ală partidului nostru 
națională ne scriă, că cji* 6!® aoeste s’a 
întâmplată oălcare de oasă judecătorescă 
la preotulă din Chiseteu, la protopres- 
biterulă din Belinți și la alții, oăutândă 
și investigândă după „Replică11 și „Ro- 
mănische Revueu.

—x —
Peichisițiune domiciliară. Ni se co

munică, că în 4'ua de 26 Februarie n. 
o. s’a făcută o perohisițiă domiciliară la 
loouința d-lui paroohă Puiană din Do- 
boli incerioră, în comitatulă Treisoauue- 
loră. Perchisiția s’a făoută în timpă de 
nâpte. După oe înserase bine, primăria 
comunală năvăli asupra casei preotului 
deolarândă, că e trimisă să faoă perohi- 
sițiă îu causa Memorandului și a Repli- 
cei. eventuală și în causa altoră scrieri 
de feliulă aoestora. Au ceroetată pretu- 
tindenea, der n'au aflată nimici'. Se dice, 
oă la urnirea acestei ticălâse și misera- 
bile manevre ungurescl ar fi oontribuită 
însu-șl învățătorulă dela soola română 
din Doboli, oare înaintea dușmaniloră 
noștri ar juca rolulă de trădătoră față de 
școla și biserica română. — Asemeni 
unelte miserabile n’ar trebui suferite nici 
ună momenta. In nisoe comune atâtă de 
espuse și maghiarisate, precum este Do
boli inferioră, ar trebui mai multă ca 
ori unde, să fiă pusă învățămentulă nos
tru oonfesională în mâna unoră învăță
tori câtă se pbte de bravi și forte de 
caraoteră, oăol la casă oontrară popo
rală îșl pbte perde fbrte ușoră și carao- 
terulă confesională, preourn și-a perdută 
limba.

—x—
Ministerulii românii de instrucțiune, 

voindă să exerciteze ună controla mai 
seriosă asupra tineriloră români, cari îșl 
faoă studiile în străinătate, și mai cu 
semă asupra bursieriloră statului, a in
tervenită la ministerulă de externe, oa 
acesta, prin intermediulă legațiuniloră 
române, să obțină dela reotoratele și de
canatele facultățiloră din străinătate ou-

Consilierulă sări în susă ca mușcată 
de viperă. Ună momentă se părea, ca 
și când ar fi voită să arunoe prisosulă 
de mâniă în fața oontrarului său, der să 
ohibzui, smulse servieta dela gâtă, luă 
brațulă fiiului său și fără să cjioă vre-o 
vorbă eși ou elă afară. Ca și Achile sub 
oortiulă său, așa se retrase măniosulă 
consilieră în oamera sa de culcare.

Profesorulă rămase stăpână pe câm- 
pulă de luptă și măsura ou pași mari 
lunga terasă. „Necazulă44 ! ? se tânguia elă 
și oa și când s’ar fi înăbușită îșl puse 
mâna la cravată „năoazulă mă îmbol 
năvesoe !“.

Lidia înzadară îlă ruga cu vorbe 
blânde; profesorulă rămase într’o iritare 
de nedescrisă.

Pe când Oesar se strecura erășl în 
buoătăriă și se îcnpăoa cu ospătăresa 
din oausa păpărei, răsboiulă se aprinse 
mai orânoenă, ca nici odată, din oausa 
unei strofe latine. După scimbulă de cu
vinte din timpolă din urmă, răsboiulă era 
pănă la cuțită.

(Va urma.) 

nosoiuțe esacte asupra modului freouen- 
tărei cursuriloră și treoerii exameneloră. 

!Legațiunea română din Parisă a și tri
misă raportulă său, coprincjendă adre
sele vioe rectorului Aoademiei din Pa
rish, d. Octave Greard, a deoanului fa- 
oultăței de medicină din Montpellier și 
a provisoriloră diferiteloră licee din 
Parisă.

—x—
Ședința publică a studențiloră ro

mâni, oe s’a dată erl în sala oea mare 
a gimnasiului nostru de aid, a fostă 
oeroetată de ună publică fdrte numerosă, 
atâtă dame, oâtă și bărbați. In looulă 
conducătorului societății de lectură, care 
era bolnavă, ședința a fostă deschisă de 
d-lă direotoră gimnasială Ip. Uasifvid. 
Urmă apoi eseoutarea programului. D-nii
I. Maximă și Oct. Vasă, studențl în cl. 
VIII gimnasială, deolamară câte-o poesiă, 
cu multă vervă și ou efectă. Interesantă 
a fostă studiulă d-lui 1. Pricu, studentă 
de ol. III oomeroială, asupra poesiei „Ana 
D6mna“, de V. Alexandri, pe oare o 
analisâ ou minuțiositate. Interpretarea 
poesiei a fostă forte nimerită. Multă 
aplaudați au fostă și d-nii: A. Lemenyi 
și N. Dima. stud, de ol. VII gimn., oarl 
esecutară pe violină frumosa idilă „Vi- 
sulă păstoriței14, de Labitzky, aoompa 
niațl la piană de d-lă A. Popă, stud, de 
ol. VIII gimnas. Afară de acestea se ese- 
outară și trei oorurl bărbătesol, sub des
toinica conducere a d-lui profesoră de 
musică N. Popoviciu. In totală, suooe- 
sulă morală ală produoțiunei a fostă 
mulțămitoră și nu mai puțină mulțămi- 
toră a fostă, de sigură, și oelă mate
rială

— x—
In contra alegerei de membri comita- 

tensl, ce s’a săvîrșită la 20 Febr. n. o. 
în ceroulă electorală ală Sângeorgiului 
română, și care s’a terminată ou o fru- 
mâsă isbândă pe partea Româniloră, 
după oum ni-se scrie aoum, Ungurii din 
Rodna vechiă din nou au înaintată pro
testă, oerendă anularea ei pe temeiulă 
ridiculă, oă în unele bilete de votare 
ale Româniloră s’a însemnată numai nu
mele și poreola, er nu și loouința can
didatului. Deoă și aoestă pretextă ridi- 
oulă și nedemnă va fi luată în conside
rația, va trebui să se faoă o a treia ale
gere. Nu ne îndoimă însă, oă Românii 
și în aoestă oasă îșl voră dovedi superio
ritatea loră față de lipitcrile jidano-ma- 
ghiare.

—x—
Ministru la Roma. D. Esarou, minis- 

trulă României pe lângă guvernulă Ita 
liei, și-a dată dimisia din acâstă funo- 
țiune. D. Al. Em. Lnhovari, aotuală se
cretară generală ală ministerului de aș
terne, a fostă numită ministru în loculă 
d-lui Exarcu,

—x—
In contra proiectului Home rule. Se 

telegrafiază din Londra, că în Belfast 
s’a ținută în 3 Martie ună mare mee- 
tingă oonvooată de francmasoni oran- 
giBti, la oare au luată parte peste 5000 
persone. Kane, într’o vorbire înfocată, 
a cjisâ, oă proiectulă home-rule este 
o oapitulațiă și o amăgire. Adu
narea a făcută jurămentă sărbătorescă, 
ca nicl-odată nu se va supune unui par
lamentă din Dublină. Kane îșl sfîrși 
astfelă cuvântarea: „In numele bărbați- 
loră lui Ulster și a libertății, âtă oă sfîr- 
tioă în buoățl proieotulă home-rule14. 
Mulțimea privea ou buouriă aoesta, er 
mai târcjiu a arsă în looă publioă por
tretele lui Gladstone și Morley.

—x—
D-lă. Vintilă Rosetti, aotualulă direo- 

toră ală cjiarului „Românulă14 din Buou- 
resol, se va retrage dela direoțiunea 
aocstui cjiarâj—<jice „Timpulă14 —pen
tru a se oousaora ou totulă publioărei 
sorieriloră părintelui său C. A. Rosetti, 
mamei sale Maria Rosetti și fratelui său 
Miroea Rosetti. ț)iaralu va fioondusă de 
actualii săi oolaboratorl.

—x—
Distincțiune. Regele Carolă a con

ferită oardinalului Rampolla, ministru- 
seoretară de Stată ală Papei, marea oruee 
a ordinului „Steaua României.14

—x—
Sericicultura în România. In dorința 

de a vede răspândita câtă de multă în 
țâră cresoerea gândaoiloră de mătase, I 

ministerulă română de agricultură, in
dustria, oomerță și domenii, în anulă 
acesta oa și în anii treoutl, a oomandată 
în Italia o oantitate de 1500 grame să- 
mentă de gândaci de mătase de o oali- 
tate superioră, care produoe gogoși de 
varietăți albe Sămânța se va primi pe 
la sfirșitulă lunei Februarie și se va dis
tribui oulti^atoriloră gratuită în urma 
unei oererl și ou obligațiune numai de 
a restitui la înoeputulă lunei Iulie a. o. 
aoeeașl cantitate din aceea oe va obține- 
prin oultura celei oe primesoe, arătândă 
și resultatele, ce au obținută.

—x—
f Madame Grevy, văduva fostului 

președinte ală republioei francese, Iules. 
Grevy, a răposată în (jilele trecute la 
Parisă, lăsâudă o avere de 6 miliâne. 
Răposata a fostă fiioa unui tăbăoară și 
veni la 1848 în Parisă, unde făcu ou- 
nosciință ou Iules Grevy. Sărăcia amân
durora nu le permise, oa să se oasăto- 
reșcă îndată. Aoesta se întâmplă după 
10 ani, oând Grevy devenise ună poli
tică cunoscută. In Elisee d-na Grevy 
trăia fârte retrasă. Se vorbesoe, că nu 
ounosoea numele oâtorva miniștri.

—x —
Baccilultt colericii ia ghiațâ. „Neue 

Freie Presse14 sorie următârele: „Gazeta 
Germaniei de Nordă14- sorie: In ultimulă 
timpă e’a discutată de oătră mulțl în
trebarea decă ghiața din apele infiltrate 
de germenele oholerei trebua considerată 
oa molipsitori și decă s*  pâte între
buința fără grije pentru usulă menagiu- 
lui? La aoesta se pote răspunde, oă cor 
misiunea de ooleră, formată din sînulă 
oonsiliului sanitară imperială, s’a ooupată 
deja de aoestă cestiune în Ootomvre 
anulă trecută și, bssatâ pe esperiențele 
științifioe de pănă aoum, după oarl bao- 
cilulă oolerică no mâre în apă pe dată 
oe înghiață, ci din contră viețuesoe înoă 
mai multă timpă în gbiața, s’a esprimată 
în 8ensul0, oă să reoomandă multă bă
gare de semă la întrebuințarea gheței 
scose din ape infecte seu suspeote oa 
infectate! După părerea oomisiunei tre- 
bue să ne ferimă mai ou semă de a o 
pune îd coutaotă direotă ou alimente și 
beuturl.

Ni-se trimite spre publicare urmă
tor ea

Convocare. Subscrișii oonvocămă 
prin acesta pe toți alegătorii dietall ro
mâni din oeroulă eleotorală ală S. Se
beșului la o Adunare publică, oe se va 
ține Joi în 25 Februarie v. (9 Martie 
n.) a. o. la 5 ore p. m. în localulă la 
„Leulă de aură44.

Ordinea de cji:
1. Deschiderea și constituirea adu- 

nărei.
2. Disousiunea asupra proiecteloră 

de lege bisericesci: reoepțiunea Evrei- 
loră, introducerea matriouleloră de stată 
și a căsătoriei oivile.

3. Alegerea comitetului oerouală 
eleotorală pe ună dou periodă.

4. Inohiderea adunării.
5. -Sebeșă în 18 Februarie v. (2 Mar

tie n.) 1893.
I. Drocu, 

protop.
Isidoru Blaga,

preotă.
Dr. Ioană Elelceșiu. Z Murâșanu.

Alesandru Dobrescu, 
v.-protop.

Dr. Pompiliu Isacu.

Adunarea din Sibiiu.
Sibiiu, 3 Martie st. n.

(Cor. part, a „Gaz. Trans.“)

Onorată Redaoțiune ! Findoă mișca
rea pornită la noi contra programului 
bisericesoă politioă ală stăpânirei ungu- 
rescă s’a începută în aoestă oeroă, so- 
ootă, oă este de însemnătate oa publi- 
oulă mare să cunoscă resoluțiunile aduse 
în meetiDgulă nostru oeroetată de peste 
700 de alegători din oercurile eleotorale 
ale Sibiiului și Nooriohului.

Pănă a nu le reproduce aceste vă 
sohițeză în scurtă deoursulă adunărei, 
care s’a înoepută cu o vorbire de desohi- 
dere a păr. protopopă 1 Papiu, oare a 
recapitulată pe scurtă considerațiunile, oe 
ni-se impună față cu viitdrele proiecte 
de lege referitore la reoepțiunea Evrei- 
loră, căsătoria oivilă și întroduoerea ma- 
triculeloră de stată. In legătură a ară- 
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tatfl conivența ce esistă între Talmudă și 
Evangeliă, n’a întrelăsată însă a aocentua 
punotulă de vedere ală creștinismului, 
care chiar și pe dușmanii îl# iubesce și 
punctulă de vedere ală programelor^ 
ndstre politice, cari tote au mânecată din 
principiile: egalitate, libertate și frăție
tate. Câtft pentru căsătoria civilă și ma- 
trioule a aocentuată tendența șovinismu
lui, ce vrea să folosesoă aoeste mijldoe 
pentru a delătura caracterul^ poliglota 
alft statului nostru și pentru aoesto soopă 
înoeroă pe aoestă cale a nulifica influ
ența clerului asupra mireniloră și încre
derea reciprocă între poporă și fireștii săi 
conducători. Vorbirea a fostă viu și desă 
aplaudată, mai alesă, când a resuscitată 
persecuțiunea oriminală ce o suferise în 
Deva din incidentulă unui asemenea 
meetingă.

După vorbirea de deschidere a ur
mată constituirea și s’au proclamată pre
ședinți : protopîi I. Papiu șz I. V. Russu, 
er Dotări: Dr. 1. Grecu și Dr. Amos 
Frăncu. Cuventulă întâiu l’a luată d lă 
prof. D. Comșa pentru a presenta ună 
esposeu ținută în stilă populară asupra 
obiecteloră puse la ordinea cțilei, care a 
culminată în deducțiunea, că resumândă 
tdte persecuțiunile, ce le îndurămă de 
când ou era poreolită constituțională, a- 
oeste proiecte de legi suntă o nouă în
cercare, pentru a ne demoralisa popo
rală, a desmoșteni preoțimea și a mâna 
națiunea română în mrejele șovinismu
lui ungurescă. O înoercare aoesta, oare 
ne impune, ca să protestămă în contra 
acestoră proiecte.

Abia sfirșită discursulă, între apro
bările mulțimii, a rostită ounoscutulă nos
tru oratoră bisericescă d-lă Z. Boiu ună 
discursă, în care a lămurită cesiiwmZe ma- 
triculeloră și a cesetoriei civile din puno- 
tulă de vedere ală dogmei și moralei 
creștinescl și a atrasă atențiunea stăpâ- 
nitoriloră noștri la axioma: „InohidețI 
bisericele și se voră umplea temnițele11.

Sub impresiunea acestei vorbiri s’a 
ridicată d lă I. Cloaje din Boița, care a 
reconsiderată proiectele pentru matri- 
oule și căsătoria diu punctulă de vedere 
financiară, arătândă, oă bugetulă statu
lui se va îngreuna în detrimentulă țerii 
și cu cheltuelile acestoră instituțiunl pă 
gubitore adevăratului interesă ală pa 
triei și națiunei românesol și a trasă 
conclusiunea, că în mânile sfinteloră 
ndstre biserici voră fi mai bine conser
vate și interesele statului și ale contri- 
buențiloră și a sfîrșită prin a recomanda 
protestulă.

După aceste d-lă I. Moldovană, pa- 
rochă ală Moohrichului a reconsiderată 
cestiunea din punctă de vedere specială 
politică și a ridicată deplină vălulă ce a- 
oopere tendințele politicei de stată de a 
paralisa prin matrioule și oăsătoria ci
vilă, influența bisericiloră ndstre națio
nale asupra vieții familiare și a o faoe 
accesibilă utopiei maghiarismului. Și în 
consecință a propusă,vși adunarea a vo
tată în unanimitate următorea:

RESOLUȚIUNE :
„C'onsiderândă, că prin Introducerea 

matriculeloru civile să intenționeză nu a- 
tâtă îmbunătățiri în purtarea respecți- 
veloră registre, ci mai alesă schimono
sirea și maghiarisarea numeloră, reduce 
rea venituriloră stolare și a influenței 
preoțescl, cum și vădita tendență*  de-a 
potența ingerința stăpânirei maghiare a 
supra clerului și a poporului nostru peste 
totă ;

*) piarele române suntă rugate a reproduce a- 
cestă mulțămită dilnică.

Considerâudă în fine, oă căsătoria ci
vilă este de natură a sgudui aședămu- 
tele și ohiar dogmele bisericei nostre, 
jionindă moravurile străbune și senti
mentele evlaviei înăscute poporului nos
tru, înlesnindu conviețuirile nelegiuite și 
în desfreu, dărăpănândă vacja clerului 
noștru și cășuoându-i pagube materiale 
însemnate, eto. — :

alegătorii dietall români din oerou- 
rile administrative Sibdu și Noorich a co
mitatului Sibiiu, întruniți la Sibiiu în A- 
dunarea publică din 19 Februarie st. v.,

protesteză sărbătoresca și unanimă în 
contra proieoteloră de lege religionare“.

Enuntându-se primirea acestei re- 
soluțiunl a cerută cuventulă țăranulă din 
Noohvichă, Dionisiu Ganea și a cjisă, că 
alegătorii români suntă gata să urmeze 
vocea conducătoriloră, a preoțiloră și a 
inteligenței mirene românescl, apoi aao- 
centuată lealitatea față cu MajestateaSa 
Domnitorulă nostru.

La aucjulă numelui Monarchului nos
tru, președintele a propusă trimiterea u- 
nei depeșe la adresa Maj. Sale, prin care 
se aocentueză omagiile și supunerea ne
clintită a alegătoriloră întruniți pentru 
apărarea intereseloră loră primejduite.

După oe acăstă telegramă s’a espe- 
dată imediată, președintele I. Papiu, în 
numele oonvocatoriloră și a biroului, mul- 
țumesce pentru prrfeota ordine și ar- 
moniă observată în totă decursulă adu
nării.

Ședința s’a ridicată la 12y2 a. m. 
Raportorul#.

In cestiunea răscumpărării regaliilor.
Deva, 6 Mărțișoră 1893.

D-le Redaotoră ! Precum v’am ra
portată, Congregațiunea comitatului Hu- 
niădorei, ținută în Deva la 20 și 21 Oo- 
tomvre a. tr., a respinsă petițiunea in 
causa despăgubirei regaliiloru (dreptulo 
trei-lurară) a foștiloră urbanaliștl și a 
foștiloră grănițerl, din mai multe comune 
din com'tată, cjioendă, că nu administra- 
țiunea este competentă a decide în causa 
acesta.

Decisiunea administratoriloră noștri 
sună astfeliu :

ESTRASt
din protocolul# ședinței generale ordinare de 
tomna a comisiunei administrative a corni 
tatului Hunedârei, ținută în 20 și 21 Oc- 

tomvre 1892, în Deva.
213 

11369 și 11381

S’a pertactath petiția foștiloră urba- 
rialiștl din oomunele Birseu, Ilia-mure- 
șiană, Șiaulesol, Biscarea, Vormaga, Gura 
Dobra și a foștiloră grănițerl din Vețelă, 
predată prin advocatuiă Francisoă Hossu, 
îu cestiunea despăgubirii regaliiloră, și 
în legătură ou aoăsta propunerea a lui 
Francisoă Hossu, totă în aoestă afaoere.

După ce au vorbită mai mulțl și 
după o desbatere mai îndelungată, aven- 
du-se în vedere, oă petiția așternută pre
cum și propunerea oe este în legătură 
esențială și dependentă de aoestă, pe
tiția, se potă considera ca resolvate pe 
basa decisiunei judeoătoresci valabilă, er 
de altă parte, traotândă o cestiune cu
rată de dre^tă, oare stă sub decisiune 
judecătoresoă — adunarea generală a oo- 
misiunei administrative nu pdte să se 
amesteoe, ou atâtă mai puțină este în
dreptățită, în eeroulă său de oompetență, 
a lua disposițiunl în acăstă afacere; 
fiind-oă în înțelesulă § 26 a art. de lege 
XXII din 1886 autoritatea administra
tivă numai atunci se pdte amesteoa în 
afacerile interne oomunale, oând însăși 
representanța comunală oere și are lipsă 
de întrevenirea ei, său oând interesele si
guranței publioe pretmdă acesta.

Abstragendă dela acesta, după oe, 
pe basa decisiunei de sub Nr. 51 adusă 
în ședința dela 13 Ianuarie 1891 a Curiei 
regesol, s’a enunțată, că despre sumele 
de despăgubire după dreptulă de orâș- 
mărită ală foștiloră jobagl trebue să se 
facă obligațiuni și aoestea nu se potă 
da decâtă comuneloră politice organi- 
sate de e <jl, fața ou aoeBtă deoisiune a 
Curiei, adunarea generală nu pdte să-și 
pună de țintă si problemă, oa pe comu
nele de sub inspecțiunea și controla sa 
să le îndrumeze a’șl preda, ori a renunța 
la averea și drepturile loră câștigate pe 
cale legală. (??—Red.)

In urma aoesta adunarea generală 
deoide, oa să treoă la ordinea cjilei peste 
petiția și propunerea lui Francisoă Hossu 
și să i-le dea îndărătă.

Contra aoestei deoisiunl, d-nulă F. 
Hossu Longinu, advooatulă pretențiloră, 
a insinuata următdrea apelațiune, care

în limbjj română s’a înaintată ministrului 
ungurescă de interne :

Onorabile Domnule Vice-comite! Ne- 
mulțămițl ou decisulă Onorab. CoDgre- 
gațiunl din 20 și 21 Octomvre a. o. nr. 
213 din 1893 oong., adusă în urma pe- 
tițiunei ndstre de sub nr. 11,369 din 
1892 v. c., alăturată aiol ou tote aneo- 
sele sub •/., în termină legală însi- 
nuămă

Apelațiune
și o motivămă ou următdrele:

Este nemotivată deoisiunea Onor. 
CongregaliunI, prin care se declară de 
neoompetentă a pertraota în merită pe
tițiunea ndstră, pentru-oă:

Spiritulă și intențiunea legei de mu
nicipalitate, preoum și nenumăratele or- 
dinațiunl ministerial și pracsa îndelun
gată pe terenulă vieței nostre publioe, 
pe terenulă administrațiunei nudovedescă 
alta; deoâtă oă Congregațiunea are în 
prima liniă dreptulă și datorința de a 
supraveghia și a vindeoa tdte relele, 
nedreptățile și greșelile, oe se observă în 
vidța publioă a unui oomitată.

Congregațiunea este etăpânulă celă 
prudentă și dreptă, care oontroleză fără 
patimă și ou părintescă îngrijire întregă 
crganismulă administrativă, și totă ea 
este chiămată și datdre a întinde mâna 
de ajutoră aoelora, cari în cașuri de ne- 
voiă și când li-ee face vădită nedreptate, 
se adresdză oătră densa.

Congregațiunea, ca ună foră ma
tură, este oohiulă de Argus ală vieții 
nostre publioe, și prin urmare nu-i este 
iertată a nu oăuta la cei oe-i oeră aju- 
torulă.

Au nu Congregațiunea este înterme- 
diatorulă organeloră constituționale cu 
guvernulă? și nu ea portă tdtă răspun
derea pentru cele mai esențiale, preoum 
și pentru cele mai neînsemnate acte pu
blice în sfera administrațiunei? Au nu 
ea este controlorulă tuturora organeloră 
administrative? și nu ea este răspuncjă- 
tdre de tote pagubele și inoorectitățile, 
oe se potă ivi pe terenulă administra
țiunei? Au nu Congregațiunea ține în 
evidență tote averile publice comune din 
oomitată și nu ea dre deoide asupra ve
nituriloră și a saroineloră publioe din 
întregă comitatulă?

Și deoă tdte acestea suntă adevă
rate, ore nu Congregațiuneaeste compe
tentă a scruta, deoă plânsdrea a sute și 
mii de oetățenl ai comitatului este fundată 
său ba, mai alesă atunci, oând înși-șl 
conducătorii comitatului vădă bine, că 
petențiloră li-s’a făcută mare nedreptate?

(Va urma.)

EVSulțămîtă publică).
Ne ținemă de plăoută datoriă a 

aduoe la ounosoința publioului, pe lângă 
cele mai căldurose mulțămite, numele 
generoșiloră domni și domne, cari au 
suprasolvită și respective răsoumpărată 
biletele de onore ou ooaeiuuea „ Concer
tului românuîmpreunatucubalua din Clușiu, 
arangiată în 9 Februarie n., pentru aju- 
tararea tineriloră universitari lipsiți de 
mijlooe.

In sdra balului au suprasolvită d-nii 
Dr. Greg. Silași prof, de univ. emer. 1 
fl. Stef. Calea seor. 2 fl. D-na Livia 
Șandoră 1 fl. Ioană Mezei jude de tablă 
2 fl. Ioană Bereșă funoț. 1 fl. N. N. 1 
fl. Alesiu Popp. adv. 1 fl. Emerioă Popă 
adv. 1 fl. Dr. G. Ilea adv. 1 fl. D-șdra 
Elena Mica 1 fl. Ioană Laslo protopopă 
1 fl. Emilă Popă stud. med. 1 fl. Ioană 
Doliauă stud. jur. 2 fl. Vasile Poddba 
preotă 1 fl. Vasile Dumbravă not. oomit. 
1 fl. Danilă Moldovană 3 fl. Aug. Mun- 
teauă adv. Deșă 1 fl- Ioană R. Chere- 
cheșă can. de adv. Deșă 2 fl. Petru 
Keoskeșă teol. abs. 1 fl. D-na Ludovică 
Ciato advocătesă 2 fl. — (Blașă)

— Biletele de ondreși-leau resoum- 
părată Ilustritatea sa d-lă Ioană Mețiană 
episcopă ou 8 fl. Ilustr. sa d-lă I. Szabo 

episo. 5 fl. II. D. Iosifă Popă jude d 
curiă 5 fl. George Popă de Băsescl 
18 fl. Dr. Teodoră Mihali adv. 17 fl. 
Eug. de Berczelli preș. tabl. reg. 5 fl. 
Vas. Hosszu jude de tabl. 5 fl. 
Dr. A. Koch prof, de univ. 2 fl. Dr. A. 
Genersich 5 fl. Brteniu Sarkadi canonică 
5 fl. Emanuilă Unguriană adv. 5 fl.

Am primită oferte marinimdse pentru 
soopulă umană dela D-nii:

Ioană Cioeană direct. 2 fl. Simeonă 
Popelea 3 fl. Ioană Baciu 2 fl. B. Ro
senberger de Gyalu 2 fl. Teofilă Dra- 
gomiră 1 fl. Ioană Ch. Dragomiră 1 fl. 
Ioană Petrică protopopă 2 fl. Voicu 
Hamsea protopopă 3 fl. Dr. Ioană Ni- 
ohita adv. 3 fl.

Din ooleotele espedate am primită 
următorele:

Cu lista nr. 170, colectantă dlă Si
meonă Tanco preotă în Monoră, au con
tribuită D-nii, Petru Tanoo 2 fl. Isidoră 
Titieni 1 fl. leremie Tahisă 1 fl. Ignațiă 
Seni 1 fl. Vas. Onigașă 1 fl. George To- 
dorană 1 fl. Simionă Tanoo 1 fl. Mihailă 
Puntea 50 er., Dumitru Moldovană 1 fi. 
Teodoră Tanco 1 fl. Besană Simionă 1 
fl. Ootaviană Harșană 1 fl. Elie Ciuoea 
50 or., Romulă Ciucea 3Oor., A. Deacă 
1 fl. Suma 14 fl. 30 or.

(Va urma.)

Sciri telegrafice.
Budapesta, 5 Martie. In ședința 

de ieri a dietei, deputatulu Toma 
Fechy, vorbindu la cestiunea liber
tății cetățenesc! cjise, că Maghiarii, 
cari trăiescG între familii de po- 
pdre streine și mari, nu
trebue se se credă capabili de a sus
ține Ungaria, contându numai la nu- 
merulu loru. MaghiarilorO, continuă 
Pechy, le trebuescu alțl factori 
pentru acesta, er unG astfelu de 
factorii este, când fiă-cine recu- 
nbsce despre Ungaria, că în ea 
esistă adevărata libertate. Acesta 
înse nu esistă, căci Maghiarii, ca 
și alte popore, nu sciu se fîă ade
vărate modele de libertate și ei 
progreseză în direcția doctrinaris- 
mului.

Budapesta 5 Martie. Iu clubulfi 
partidei guvernamentale s’a discu
tată cestiunea autonomiei catolice 
și s’a decișii, ca guvernulu se fîă 
însărcinată a dobândi dela Maies
tatea Sa, ca pentru înființarea au
tonomiei catolice, să dea învoirea 
de a se întruni câtă mai curendu 
comitetulu de organisare.

DIVERSE.
întrecerea în sborfl între albine și 

porumbei. Ună agricultoră din West- 
falia a pusă rămășagă, oă 12 albine, că
rora li-s’ar da drumulă la o depărtare 
de 5 ohilometri de stupii loră, ară sosi 
îndărătă în aoelașl timpă, oa și 12 po
rumbei lăsațl dela aceeași distanță. Oea 
dinteiu albină s’a întorsă la stupă ou 
ună sfertă de minută mai ourendă de- 
oâtă primulă porumbelă la oăsulia lui. 
Trei alte albine sosiră înaintea po
rumbelului ală doilea și restulă oeloră 
două grupuri urmară alternativă. Albi
nele bătuseră pe porumbei.

Unu mare distrugătoru de șerpi. 
La Soranton, în Pensilvania, trăesoe ună 
bătrână de 65 ani, înaltă de 6 urme, 
anume Goodrih, oare a uoisă în vieța 
lui nu mai puțină de 3000 șerpi ou olo- 
poței. Vooațiunea de distrugătoră de 
șerpi ou olopoței i-a venită așa că ma- 
mă-sa suferea de ună oanceră la față 
oare, după spusele unui bătrână medioă 
indiană, putea să se vindeoe numai ou 
uleiu estrasă din reptilele de care e 
vorba. Der aoestă uleiu costă enormă și 
de altfelă nu se pdte găsi decâtă ou 
mare greutate la specialiști; Goodrih a 
oredută mai praotioă să-și procure di
rectă materia primă, și astfelă s’a fă
cută omorâtoră de șerpi din dragoste 
firesoă.

TOprletirH Dr. Aurel Mureși anu. 
lâlSCtOril rtSPOHSHllilil Gregorlu jVIaioru.
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Cffis’ftMiu gsfiețeS ras®vii
din 6 Februarie st. n 1893.

Discbntulii 6—8°/0 pe anii.

Bancnote .fomânescl Camp. 953 Vend; 9.55
Argintă romăneacă 0 : 9.4.7 M 9.48
Napoleon-d’ori • - h 9.60 n 9.64
Lire turcescl n —.—
Seris. fonc. „Albina“ 6°/0 —.— H

n n 5“/o — n
Imoflriall . - • . n
G.albinI -■ ■ ■ r 5 58 ti 5 63
Ruble rusescl . - ■ n —.— n —.—
Mărci germane >» 58.80 H 59.10

Napoleon-d’ori ....... 9.62
Mărci 1U0 împ. germane 59.20
Londra 10 Livres sterlings 12110

Casă de vânzare.
0 ABONAMENTE

Gnrsulu la bnrsa din Viena
din 4 Februarie st. n. 1893.

Renta de aură 4u/0 • • 115.95
Renta de hârtiă &u/n ..... — -
Imprumutulă căiloră ferate ungare

aurii 123.—
dto argintii 102.10

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostft ungare [prima emisune- - 120 20

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
osta ungare [2-â emisiune] —.—

Âmort,isarea datoriei căiloră ferate de
osta ungare (3-a emisiune) ■ • —. —

Bonuri croato-slavone - - - - - .—

Casa W. 4 de sul> 
sirulu cetăfuie.> j *
cu o grădină mare, este de vânzare.

Priveliștea cea mai frumbsă 
spre oraș 5 și giurQ.

Informațiuni: Strada lungă
49,1 — 3. Nr. 22 etagiu I.

O O O O O O O

„GAZETA TRANSILVANIEI1'
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
trei luni 
șese luni 
unu anu

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni............................................
ună anu.......................................

§
Ps
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

fi. 

fi.

fi.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Bonuri rurale-nngare .... 95.70
Despăgubirea pentru dijma de vina 

ungurescă - • 97 60
Imprumutuia cu premiuia ungurescă 152 75 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e- 

ghedinului ... 145
Renta de arginta austriacă .... 98 95 
Renta de hărtiă austriacă 1 98.55
Renta de aura austriacă • • 117.45
Losuri din 1.860 .... 148.50
Acțiunile băncej austro-ungare 991.—
Acțiunile băncei de credita austr. 402 —
Acțiunile băncei de credita ungar. 341.75
Galbeni împărătesei ■ 5.68:

Anuiiciun
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscri
sei administrat suni. In casulu 
publicării unui anunciu mai 
mult de odată se face scă^e- 
mentă, care cr'esce cu câtă 
publicarea se fece mai de 
multe-ori.

Administrațiunea
„GAZETEI TRANSILVANIEI/

© o o © o © o

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
• • • ■ • • • «

; * •

Pe 
. Pe
Pe

2
1

fi

I
ănu. .
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate: 
. 8 
. 4 
. 2

11. -
11. -

50 cr.
Pe
Pe
Pe 
Abonamentele se făcu mai ușorii și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, să

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

ană. . .
șese luni . 
trei luni ,

franci, 
franci, 
franci, 

repede prin

binevoiescă
a

'CMÎOOOCOOCXMMJOO

XzCersixlvL trezxxirilorTă.
pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Octomvre 1892.

^Budapesta—l*redealu Predealu—budapesta

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
aooole-

Trenă
____ de 
rată persdn.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
aooele- 

rată

Trenă 
de . 

persdn.

Trenă 
de

Trenii 
acoolo-

rntu persdn,

s
<1

«<m9

i
|S3.-g»e8ta-Aradti-Teiuș Teiuș-Aradti-».-Pesta Copșa-mica-Sibiiu

Viena
Budapesta
Szolnok
P, Ladăny
Oradea-mare

Mezd-Telegd 
R6v 
Bratca
Bucia 
Oiuoia 
Huedin
Stana
A ghiriș 
Gârbău 
Nădășel

Clușiu
4. .

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uidra 
Vințul de 
Aiudfi

sus

Teiușă

Orăoiunelii 
Blașiu 
Mjoăsasa
Copșa mică j

Mediaști 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodtt 
Augustinii 
Apața 
Feldiora
Brașovu

Timișh
Predealtt
Bucuresoî

1

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 
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

Bucure80l
Predealu
TimișQ

Brașovu

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

6.42
5.55
6.18
6.34
7.34
7.57

Feldidra 
Apața 
Augustină 
Homorodfi 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
MediașG '
Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciuuelti

Teiușfi

8.22 
( 8.38 
( 8.43

5.15
5.57
6.29

12.10

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
9.15

Kffurești-Iuud.oști—SBistrita

Murăști-Ludoștt . . .
Țagu-Budateleoft . . .
Bistrița .....................

e

It

I
1

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

AiudQ 
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirișfi 
Apahida

Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghirișâ 
Stana • 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 

Oradeamare j 

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

4.—
6.48
9.59

sus

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.23
7.30
1.55

4.20
4.48
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57 
12.28'

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

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
3.00

8.50
5.16
5.57
6.58

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

Tr. a c.
4.45 

"9Ă2
9.41

10.17
7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.34

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradu

Glogovațft 
Gyorok 
Paulișâ 
RadnaLipova 
Conop 
Berzova 
Soborșină 
Zamti 
Gurasada 
Ilia 
Braniolca 
Deva
Simeria (Plskî) 
Or ăștia 
Șibotâ
Vinț. de josfl 
Alba-Iulia 
Teiușă

6.07

6.39
7.08

7.47

8.13
8.38
8.43

10.05
11.46

1.50
7.20

Tronu 
do 

persdn.

Trenă 
aooele-

rută persdn.

Trenă 
do

10.00
8.10

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

10.00
10.25
10.44
11.58
11.29
11.56

8.05
1.56
4.02
6.57

T. d. per.
2.34
2.54
3.34
3.58
4.20

7.05
7.40

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

10.19
10.50
11.16
11.44]
12.06
12.38

1 Teiușfl 
i Alba-Iulia
1 Vinț. de josG 
ȘibotG

j Orăștia
' Simeria ^iskî) 
Deva
Branioloa
Ilia
Gurasada 
Zamh 
Soborșină 
Berzova 
Conopfl 
RadnaLipova 
PaulișQ 
Gyorok 
Glogovațh

Aradă |
Szolnok 
Budapesta 

Viena

Trenă 
de 

porsân. 
r==

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

Tronă Trenă 
accele-
ratfi persdn

5.28
5.50
6.20
7.01
7.20
8.20

11.15
1.20

6.20 7.20

de

1..
2.
2.;
3J
3.:

.-săs. -

Copșa mică 3.- 10.57 7.10
Șeica-mare 3.31 12.22 7.43
Loamneș 4.15 12.40 8.27
Ocna 4.46 12.50 8.59
Sibiiu 5.10 2.26 9.23
Sihfiiu—-</O|»șa-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
Cucerdea- Oșorheiu - R. -săs.

Cucerdea 2.35 8.20 2.41
Ludoș 3 26 9.11 3.27

( 5.07 11.39 5.14Oșorheiu • 5.50 12.20 5.3
Regh.-să8. 7.15 1.15 7.15

ShBteria (PlșM) Petroșeni || Petroșeni-Sianeria (Piski)

6.52 Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50 6.20
7.40 Streiu 6.35 11.23 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
8.50 Hațegd 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
8.05 Pui 8.06 1.21 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
8.19 Crivadia 8.47 2.23 7.24 HațegC. 8.36 1.54 8.25
8.43 Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
9.12 Petroșeni 9.45 4.- 8;36 Simeria 9.52 3.27 9.35
9.51
9.56 

10.2!
10.4!
11.1
11.5
12.0
2.24
4.47
8.40
6.20

.-Cucerdea—
Regh.-săs.
Oșorheiu J

3.44
5 14 9.35

3.22
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
Oerna 11.13 5.03 10.08
Hunedora 11.48 5.38 10.32

Hunedora--Simeria (Pi-ski).

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

JEBistrița—Ifâurești-lLudoști

Bistrița.....................
Țagu-Budatelectt . .
Murfișîi-Ludoșîi . .

I

Aradu—Timiș6i*a | Timișora—Aradti

Gh ir iști—Turda,

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

1.111 8.15
2.46 9.46
3.50 10.55

Tur da—Ghirișu

H50
9.10

fitraso v—Cernești

8.35
10.28

Brașov 
Zernești

4.5o
6.36

Eternesti—JBrașov
Ghirișu
Turda

7.48 10.35 3.40^
8.08 10.55 4.-1

10.241 Turda
10.44| Ghirișu

4.50l 9.30 2.30
5.10] 9.50 2.50

Zernesci
Brașov

5.00
6.29

12.20
1.44

Brașov—Cii.-Ușorii» eiu.

1.16
4.15
7.21

Sighișora—Gdorheiu || Odorheiu—Sighișora

Careii-mari—Xieltiu || Keltiu—Careii-mari

Sighișdra. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . , 8.15 3.15
Odorheiu. . . 7.21 2.11 Sighișâra. . . 10.52 6.10

Brașovu
Uzonă 
S.-Georgiu
C.-Oșorheiu

8.50
9.43

10.32
12.54

3.10
4.23
5.03
7.26J

Careii-marI. 
Zelău. . ,

5.4s| Zelău ???,
Careii-marI . , . .11.-

1.56,
7.03

Cii.-OșorBneiu—Brașov,

Wota i Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnâză drele de năpte.

Ch.Oșorheiu 
S.-Georgiu 
Uzond 
Brașovil

4.30
6.53
7.00
8.25

2^5
5.30
5.45
7.26

/

Tipografia A. MUREȘIANU.


