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Nr. 22, etagiulu I.: pe una ani 
10 fl., pe ș6so luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusUli în 
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ZSTovi atcnamentii

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu fi Octomvre stilîi rechin
se deschide nou abonamentu la care în- 
vitămâ pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Anstro-Ungaria: pe trei luni 3 fl. 

pe șese luni (> fl., pe unu ană 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unii 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Anstro-Ungaria: pe anii 2 fl. pe 
șese luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe anii 8 
franci., pe șese luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Admiiiistratniiiea „Gazetei Transilvaniei".
Brașovu, ‘28 Septemvre v.

Pe lângă dările de seină ale 
corifei lorii partideloru unguresc! 
din dietă, se publică acum și o 
dare de semă a unui deputată 
sasă din Ardelu, și precum vedemă, 
biroulu de pressă din Pesta s’a 
silită a-i da și acestei dări de 
semă o publicitate câtă mai es- 
tinsă.

Scimă, că în dieta ungară din 
parteanaționalitățiloră nemaghiare 
mai figureză numai câțiva de- 
putaț! sași ardeleni. Românii, Slo
vacii și Serbii nu mai au acolo 
nici ună representantă națională.

In nisce împrejurări atâtă de 
anormale era, credem u, justă 
așteptarea, ca representații națio
nali sași, fiindă singuri în dietă 
din partea naționalitățiloră, se ac

centueze la tote ocasiunile princi- 
piulă egalei îndreptățiri naționale, 
teremă pe care se potă desfășura 
și postulatele loră naționale.

Ca se fimă bine înțeleși adau- 
gemă, că nimeni n’a așteptată 
dela deputății naționali sași se ia 
în apărare pe Români ori pe Slo
vaci ori pe Șerbi. Der este ună 
punctă, care unesce nisuințele 
tuturoră poporeloru asuprite ne
maghiare, și asupra acestui punctă 
amă așteptată ca deputății sași 
naționali sg se pronunțe fără re- 
servă în conformitate cu' aspira- 
țiunile tuturora, căci decă și ei 
luptă pentru asigurarea esistenței 
și a culturei loră naționale, atunci 
nu înțelegemă cum s'ar pute isola 
de celelalte naționalități pănă în- 
tr’atâta, ca se-șl formeze o altă 
basă principiară separată în lupta 
loiă națională.

Se pare înse, că în enunciațiu- 
nile loră din timpulă din urmă 
deputății partidei naționale săsesci 
se depărteză totă mai multă de 
principiulă, care trebue sS unescă 
pe tote poporele asuprite din acestă 
stată, și că ei își destășură dorin
țele și gravaminele loră într’ună 
modă neînțelesă pentru celelalte 
naționalități nemaghiare.

Acestă impresiuue ni-o face și 
darea de semă a deputatului Cis- 
nădiei baronu Salmen, ce o ce- 
timă în organulă partidei naționale 
săsesci din Sibiu.

Br. Salmen este urmașulă lui 
Steinacker, care tocmai pentru ac
centuarea principiului comună de 
luptă ală naționalitățiloră, a fostă 
insultată și adusă în situațiunea 
tristă de a trece prin furcile cau
dine ‘ale terorismului ungurescă. 
Br. Salmen face parte din partida 
națională săsescă. Era der în

dreptățită așteptarea, că densulu 
va apera cu sinceritate princi
pială libertății naționale față cu 
despotismulă de rassă maghiară.

Der ce vedemă din darea de 
semă a baronului Salmen?

— Vedemă că se închină îna
intea celoră dela putere, punendă 
postulatele națiunei săsesci nu pe 
teremulu dreptului, ci ală grației, 
ce-o așteptă dela „rassa condu- 
cetore maghiară.“ Ilă vedemă 
luândă în aperare simțămintele 
patriotice ale Sasiloră prin aceea, 
că asigură necurmată, că ei se si- 
lescă a învăța limba maghiară și 
că au trebuință de ea. Ilă vedem, 
în fine, declarândă, că curentulă 
de maghiarisare, deși nu e înte
meiată pe dreptu, este totuși „o 
urmare naturală1,1' a caracterului ras- 
sei domnitore.

Văcjendă tote acestea, nu ne 
mai putemă mira, că biroulă de 
pressă ungurescă telegrafeză cătră 
„Neue freie Presse“ din Viena, că 
după opiniunea baronului Salmen, 
„când e vorba de împlinirea da
toriei cetățenesc! din partea Sa- 
șiloră, nu mai e nevoia de-a se ține 
semă de limba maternă11.

Bine că d-lă Salmen declară 
de naturale și nisuințele Sașiloră 
de a’și conserva limba; der etă ce 
consecințe tragă „conducătorii 
ideei de stată“ din vorbirea d-lui 
Salmen: că limba maternă e o 
cestiune secundară.

Noi nu scimă, ca partida na
țională săsescă să fi luptată pănă 
acum spre a crea limbei germane 
o asemenea posiția tristă. De aceea 
suntemă curioși a vede cum voră 
interpreta foile naționale săsesci 
enunciațiunea cea mai nouă a ur
mașului deputatului Steinacker.

In contra politicei lui Crispi.
Nu numai jurnalele radicale și iri- 

dentiste condamnă politica din afară a 
primului ministru italiană, der și cele 
moderate, după cum dovedesce ună ar
ticole ce a apărută în „Perseveranza“ 
din Milană, organe ale fracțiunei celei 
mai conservatore din partidulă mo
derate.

Aceste articole e atribuite d-lui 
Visconti-Venesca, foste ministru ale afa- 
cerilore străine, care împărtășesce vede
rile lui Cavour.

Critica ce o face politicei lui Crispi 
lovesce cu atâtă mai tare, cu câtă vine 
dela une omă ca Visconti și e înse
rată în organule devotată dinastiei de 
Savoia și care înainte de tote doresce 
a vedea o Italiă puternică și res
pectată.

Autorulă acestui articole nu con
testă, că Italia trebue să se sforțeze să 
trăiască în bune relațiunl cu Austria și 
G-ermania, der găsesce că Crispi a fă
cută o mare greșală încheiândă o ali
anță formală cu cele două puteri , 
alianță care va putea atrage pe Italia 
într’ună răsboiu contra Franciei și 
Rusiei.

Politica cea mai înțeleptă ar fi fostă 
d’a păstra o atitudine neutră; acesta ar 
fi permisă Italiei d’a putea juca rolulă 
de arbitră.

După cum se vede, Crispi nu trebue 
de locă să compteze pe sprijinulă ele
mentului moderată, ceea ce ar fi mic
șorată sorții săi de isbendă în casulă 
când ar fi fostă silită să disolve parla- 
mentulă.

Bismarck despre situația generală.
O telegramă trimesă din Berlină 

jurnalului „Debats“ spune, că Principele 
de Bismarck primindă pe președintele 
congresului industriei forestiere din Ham- 
burgă, în cursulă audienței cancelarulă 
a clisă președintelui: „Situația exterioră
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după 7>. ile. Thiseau.

Forte desă are cineva ocasiune să 
cetescă pe pagina a patra a unoră diare 
câte ună anunță hieroglifică cam de 
felulă acestuia, pe care-lă reproducă 
aici, împreună cu întrega lui istorioră.

Cetii: „Domniș. de prov. frum., dist. 
„300,000 fr. măr. domnă. 35 a. milit., 
„magist., loc. Parisă f. agent. Răsp. p. 
„rest. Madeleine T. T. 333“.

Mă cugetam, câtă va fi adevărată 
din acestă avisă!...

Elena R., partia anunțată aci, era în 
faptă domnișoră și este încă și astădl, 
spre nefericirea ei! Din provincia încă 
este, deorece tatălă ei fusese cine mai 
scie ce funcționară civilă într’ună cătună 
uitată S.-O. în Fr.

Der să fiă vorba între noi: l-o ea 
nu e frumosă; 2-o îi lipsesce cu totulă 
distincțiunea : 3-o cele 300,000 fres., amin
tite mai susă, suută cu deosebire spe
ranțe basate pe moștenirea unei rudenii, 
ce e dreptă fără de copii, dăr abia în 
etate de 40 de ani și sănătosă ca petra. 
In ce privesce intervenirea agentului, încă 
este o înșelătoria odiosă.

* . x *• 1
D-lă Ț. T. 333, în realitate Teodor 

Tardivei, se ocupă cu mijlocirea căsă-

toriiloră, nici mai multă nici mai puțină 
decâtă D-na C. S. de discretă memoriă.

Der acesta agentă a simțită, că unii 
cliențl au o ură grozavă și fugă câtă 
potă de astfelă de agențl ca densulu. 
Totă din acestă causă esistă omeni, cari 
nici morțl nu s’ară pune într’o trăsură 
cu numără roșu și, pentru a satisface va
nității loră, își iau refugiulă la alte mij- 
loce forte c-ostisitdre, numai lumea să 
nu vedă, că D. S. umblă într’o trăsură 
cu numără roșu, lipsesce agenția'... Tar
divei n’are locală de întrevedere și face 
totulă numai prin corespondință.

într’o dimineță de Augustă tatălă 
R. clise cătră soția sa:

— Nevastă, am să’țl resumeză o e- 
pistolă lungă, ce am primit’o acum dela 
Tardivei. E tare îndemânatică omulă 
nostru! Etă cum stă lucrulă: Peste 8 
dile se începă manevrele și S.-O. a fostă 
designată să încuartireze o companiă de 
infanteria. Căpitanulă Lecorate este co- 
mandantulă. Acestă căpitană voesce să 
se însore în provincia. Vecii așa cleră 
situațiunea?

— De sigură! Der tu’ml spuseșl, 
că acestă oficeră voesce să locuiască în 
provinciă și noi voimă să măritămă pe 
Elena în Parisă, ca să avemă unde să 
ne retragemă și noi? Aci se nâsce (fre
care greutate.

— Tu vecii totdeuna greutăți. Mai 
ântâi să’i căsătorimă. După aceea voiu 
face cu ajutorulă deputatului nostru, ca 
ginerile să fiă transferată la fortulă 
Vincennes. Noi ne vomă muta aprope 
de Bastille și totulă va merge bine. De- 
astădată grija dintâiu să’țl fiă ca să dai 
casei o altă și mai frumosă înfățișare. 
Mâne va trebui să mergi cu Elena la 
Châteaudun să’i comandl o roche nouă. 
Totdeodată voiu îngriji să vină să acor
deze pianulu. Va trebui să tocmescl și 
o a doua servitore, ca bucătăresă, să nu 
fiă silită a aduce însăși bucatele pe mesă.

— Pentru Dumnedeu ! oftă D-na R., 
ce de chel tui elă!

— Eu încă dică totă așa ceva. Der 
vorba este, voiescl seu nu voiescl să 
măriți pe Elena? Ca mâne e de ‘27 de 
ani. De optă ani totă îmbiămă cu ea 
pe toți flăcăii tineri și mai copțl de prin- 
prejură, fără să mai spună de văduvi. 
Acum ni-se dă ocasiune, să ne folosimă 
de ea. Iute, draga mea, mișcă-te. ' Eu 
mă ducă să mă înțelegu cu primarulă 
ca să ne aducă în cvartiră pe căpitanulă.

*
In prima Septemvre desă de dimi

neță. pănă la prândă tunurile și puscile 
bubuiră împrejurulă S.-O-ei prin văile 
cele întinse. Cătră patru ore p. m. apro
pierea companiei comandate în S-O. se 
signala prin tobe și trâmbițe. Casa lui 

R. din podă pănă în pivniță era sub 
arme. Odaia căpitanului era împodobită, 
îngrijită, confortabilă, ca la ună episcopă 
când face o călătoriă pentru confirma- 
țiune. In grajdă era pentru cai ună cul- 
cușă de paie de ună metru. Și ferestruia 
de sîrmă, care era la bucătăriă, nu îm- 
pedeca, ca mirosurile pline de promi
siuni să nu le facă poftă de mâncare la 
toți trecătorii. îndată căpitanulă apăru 
la grilaj ulă de scânduri, care încunjura 
acestă paradisă pămentescă în miniatură. 
Punerea în scenă fusese regulată mai 
dinainte. R. sub acații tăețl în coronă 
cetia „Hernie des Deux-Mondes.“ Soția 
sa, nu departe de elă, culegea strugurii 
dațl în coptă și după perdelele de mou
sseline albe dela ferestra salonului Elena, 
prevenită prin ună signală statorită de 
mai’nainte, scotea cu energia desperării 
acestă frasă.

AșU vre aici ca se trăescU!
Iubinclfi, se morii, ori se trăescă!

î*c

La sgomotulă copiteloră calului, R. 
lăsă Revista die mână și nevastă-sa pă
răsi strugurii.

Căpitanulă era deja înaintea loră 
cu mâna la chipiu:

— Domnă, începu elă salutândă, 
permiteți’ml să me presintă eu însumi. 
Numele meu.......

— Oh! deja am norocirea a vă cu-
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e atâtă de pacinic-ă, încâtă puteți să vă 
puneți pe lucru fără cea mai mică temă. 
N’a fostă totdeuna astfelă și epoca nu 
e prea depărtată, când Englitera esîta 
încă asupra cestiunii de a sci, decă ea 
ar juca rolulu unui taură furiosă seu ală 
unui bou grasă în timpulă digestiunii. 
Adi ea s'a hotărîtă și potă să vă garan- 
teză ca sigură menținerea păcii".

Măsuri militare rusesci.
Bataliduele reservei Caucasului și 

drujinele (astfelă se numescă batalionele 
locale) voră fi transformate în două 
batalione ce fortăreță, în șese regimente 
de reservăcu două batalione, în patru ba
talione de reservă cu șese compănii, 
în două batalione de reservă cu cinci com
panii și în șese batalione de reservă cu 
patru companii. Ună oficeră superioră 
de stată-majoră va fi atașată coman
damentului celoră cinci brigade de vâ
nători.

Planurile principelui Bulgariei.
Din Sofia se scrie cătra „Pester 

Correspondenz", că principele Ferdinand 
se pregătesce pentru ună pasă decisivă 
Călătoria ce a întreprins’o de curendă, 
prin Bulgaria a avută ca scopă ună felu 
de plebicistă, a vrută elu să se convingă 
personală și câtă se pote nepreocupată 
despre aceea, decă ar afla pretutindenea 
în țeră, la soldați și la poporațiune, de- 
votamentulu gata de jertfă, când ar sosi 
ora celei mai grele încercări. Principele 
e deplină mulțămită cu resultatele cer- 
cetăriloră sale, și-a câștigată convin
gerea, că în ora decisivă întrega Bul
garia va fi cu elă, er Zankov cu ceilalți 
servitori ai Rusiei n'ar pute să dispună 
nici măcară de ună unică sată în contra 
principelui și pentru scopurile loră as
cunse. Basată pe aceste observări per
sonale, principele va cere energicii dela 
Portă săTil recunoscă ca principe atu Bul
gariei și guvernatorii atu Rumelici orientale, 
dându’i a înțelege, că elă n ar pute să 
împedece mai departe pe poporală său 
d’a se scote însuși din starea nesuferită 
de provisoratu și d’a proclama țera regată 
independentă. Bulgaria își împlinesce cin
stită datorințale sal9 cătră suverană, în 
schimbă să recunoscă acesta celă puțină 
pe principele ei.

SC1R1LK V1JLEÎ.
GrupulU Rothschild in Ungaria. Pentru 

a se pune bețe.’n rdte plănuitei întemeieri 
a unei nouă bănci industriale în Pesta 
pentru promovarea industriei ungare, 
grupulă Rothschild a decisă, să înfiin-

GAZETA TRANSILVANIEI.

pe lângă despărțământulă băncii 
dng. de credită, ună despățămentă deo
sebită industrială â.U- ună directoră in- 
dustrială, pentru ca astfelă se asigure 
lui Rothschild și în ac ăst ă țdirijjEți.une 
monopolulă baniloră. In aceliașu 'timpă. 
banca ung. de credită ar intenționa să 
desfășure mai vii afaceri de cereale șî 
spre acestă scopă să înființeze filiale în- 
Berlină și în Miinchen. Rău i-a încleștată 
jidovii în ghiarele loru pe șoviniștl.

Nevalabilitatea absolutoriilorii, Pănă 
acum aven valore egală absolutoriile dela 
școlele înalte technice cu diploma de ingi
neri. Acum însă ministeriulă ung, de in
terne s’a esprimată într’ună casă -con
cretă, că absolutoriulă nu pote fi privită 
ca o diplomă,- și anula alegerea unui in
gineră orășenăscă, pentru că respectivulu 
a presentată numai absolutoriu, care arăta 
că a absolvată studiile la Politechniculă 
din Viena.

$ 
A #

Teatru germanii in Ungaria. In Tata 
a zidită contele Nicolau Eszterhazy ună 
teatru., care costă 100.000 fl. și în care 
dă acum representațiuni o societate de 
actori, gerhlani. Din caușa acesta mare 
larmă și „patriotică" consternați una? în 
foile maghiare. Voră reinâtfS însă cu 
consternarea.

T- 
A *

Grindină. In 3 Octomvre o ploiă vio
lentă cu grindină a stricată vr’o 10 — 15 
jugăre vie din prejurulă comunei Am- 
nașă. Iu aceeași di s’a descărcată o fur
tună cu grindină și asupra comunei 
Basna, nimicindă o parte însemnată de 
vii. Bieții țărani ’și-au perdută ori-ce 
speranță, după ce secerișulă câmpului a 
fostă forte slabă, de a ’și pute ușura 
nevoile.

* . 
Șc *

Paguba pricinuită de foculu din 
Avrigă se socotesce la 15.157 fl.

A* $
Furtu. Servitorului orașului Thoma 

Hubbes, care locuesce în Brașovulă ve- 
chiu la No. 164, îi fură alaltaerl dimi- 
neța servitorea sa Idzsa Rebi din Alma- 
șulă Homorodului suma de 300 fl. Ser
vitorea, c-are după săvârșirea furtului a 
fugită, este urmărită.

* *

Curcubeu pe iună. Unii fenomenă 
naturală din' cele mai caracteristice s’a 
întâmplată în 2 Octomvre n. sera la 
ore în regiunea nordostică a comunei 
Amnașu. Pe când apăra în sudă luna pe 
cerulă în parte înorată și peste comună 
ploua încetișoră, în regiunea nordostică

beu în colori mai slăbuțe.

cam în intervală de 5 minate, câtiț 
timpă lumina luna, se vădii ui^’^ijrcu- 
beu în colori mai slăbuțe. 1 •

—
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Continuarea abstinenței ! Acesta este 
hotătîreâ 'ce ajr feat'p nO.iți, aleșii re- 
presentanți --ai ;pop^uțui.v!^prmanu din 
Boemia în adunarea>floră din 6 Octom
vre. „Germanii Boemiei .— scrie'..N. fr. 
Presse" — n’au fostă dispuși,, de a jupa 
rolulă Ruteniloră în dieta galițiaUă, și 
de aceea au întorsă spatele dietei boeme, 
cu declararea categorică, că numai 
atunci voră întră erăși în acestă dietă, 
decă li-se voră da garanții, că le voră 
lua în considerare gravaminele și li se 
voră împlini postulatele loru. Garanțiile 
nu li s’au dat, acțiunea de împăcare a 
rămasă fără resultată și de aceea depu- 
tațiloru germani nu le-a rămasă alta, 
decâtă a continua abstinența cu pericu- 
lulă chiar ca mandatele loră să fiă 
anulate".

In ce privesce acțiunea de împăcare, 
pănă acum s’a disă, că ea, este treba 
celoră două naționalități, și' că guvernul 
nu-.se va amesteca pănă ce nu vă fi în
cheiată împăcarea. Acum pentru prima 
oră s’a vorbită de-o conferință conche- 
mată de guvernă și cu intervențiunea 
ministrului-președinte. Situațiunea însă 
s’a schimbată prin numirea guver
natorului Tliun și prin aceea, că s’a pus 
la ordinea dilei disensiunea asupra ces- 
tiunei dreptului publică boemă și a în
coronării boeme. Germanii susțină acum, 
că guvernulă printr’asta a paralisată în
suși acțiunea de împăcare, și că prin nu
mirea contelui Thun a dovedită, că nu 
voiesce împăcarea.

Cu tote acestea, dice „N. fr. Presse." 
Germanii Boemiei n’au refusată propu
nerea de împăcare, ei au cerută însă ca 
să se clasifice situația și ca să fiă liniș
tiți Germanii, că nu se voră face espe- 
rimente de dreptă publică. Decă uuă 
deputată cehă a disă, că încoronarea nu 
este decâtă ună simplu actu bisericescă, 
a răspunsă deputatulă germană Plener, 
că „o încoronare nu este o procesiune 
de Joia verde". încoronarea nu se pote 
cugeta fără diplomă inaugurală și fără 
jurămentă de încoronare , care în sine, 
fără considerația la cuprinsulă său, este 
eschisă prin constituția, care nu cuuosce 
de câtă votulă pe constituția.

Contele Taaffe însă n’a dată Ger- 
maniloră deslușirea dorită. D-lă de Ple
ner dise, că guvernele luiPotocki și Ilohen- 
wart au procedată altfelă, când s’au ni-
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■rfgjtă- a împăca pe ■ Cehi. Ei au tractată 
iSjEJ jșersonă cu ei.
jAswpltf s’a’terminată și ulțima episodă 
^.^păcare, și jn fanțilfi „(Slă Il-lea, de 
cand'-sla’ jțfoclamăță politica de împă
care'‘întrebarea dice, „N. fr. Pr. este:
Gine va îjnpăca pe Germani?

Concertulii Irena de Viadaia.
Acjl suntem fi în posițiune de 

a publica, precum amu promisfi, 
. interesanta programă a concertului, 
ce-lfi va da distinsa cântăreță, d-na 
Irena de Viadaia, Lunea viitore în 
.2 (14) Octomvre a. c. în sala hote
lului Nr. 1. cu concursulfi d-lorfi 
Max Krause, Franz Kling, Albert 
Bergelt și Leopold Frank. Ea 
este de următorulu cuprinsa:

1. Verdi: Cavatina din Traviata. D-na 
Irena de Viadaia.

2. Sivendsen J.: Romanță pentru vio- 
lină. D-lu Max Krause.

3. Rubinstein A.: „Le reve du Pri- 
sonnier. (Visulă prisonierului). D-nalrewa 
de. Viadaia.

4. Popper D.: a) Arlequin, b) Ga
votte, pentru Violoncello. D-lă Albert 
Bergelt.

5. Thomas A.: Polonesă din „Mig
non". D-na Irena de Viadaia.

6. Densa: „Si tu m’aimais", romanță. 
D-na Irena de Viadaia.

i. Kiel Tried: Adagio și Scherzo 
din primulă Quartett pentru piano, vio- 
lină, violă- și violoncello. Domnii Frâul:, 
Krause, ILling și Bergelt.

8. Gounod- Valsă din „Romeo și 
Julietta", D-na Irena de Viadaia.

Precum se pote vede din pro
grama de mai susu piesele suntu 
fbrte bine alese de d-na de Via
daia și suntu cunoscute ca forte 
dificile de esecutatu. D-sa oferă 
publicului iubitorfi de musică alu 
orașului nostru o adevărată sSrbă- 
tore musicală.

Inceputulfi precisă la 8 ore 
sera. Bilete se vendu în librăria 
d-lui H. Zeidner și sera la cassă. 
Prețulu locuriloru: Cercle 1 fl. 50 
cr. Stalfi 1 fl. Intrare parterre 50. 
Stalfi-Galeriă 70 cr. Intrarea în 
galeria 40 cr.

Mulțămită publică.
In 29 Septemvre st. n. a. c. s’a 

sfințită biserica greco-catolică din Bo- 
gaciu de cătră comisarii Uustrității Sale 
d-lui Episcopă, adecă de cătră Magnifi- 
culă Domnă Demetriu Coroiană și Cla- 
risimulă Domnă Dr. Ioană Popă profe-

nosce după, nume, D-le Lecomte. Noi 
tocmai vă așteptamă.

Oficerulă se înclină cu ună surîsă 
și strînse mâna D-nei R. După acesta 
ea îla conduse în salonă spre marea 
confusiune a Elenei, care își întrerupse 
bruscă cântarea, înroșindu-se cu totulă, 
ca și cum ar fi fostă de o sută de mi- 
lurl departe de gândulă, că ună că- 
pitană va intra adi în cătunulu loră.

Oficerulă, ca omă discretă, voi să 
mănânce la hotelă; der îi deteră să în- 
țelegă, că acesta ar fi o injuriă, care 
nu s’ar pute erta niciodată.

— Veți fi ospele nostru la masa 
nostră modestă, îi dise D-na R. Pentru 
D-vostră doră nu vomă pune la focu 
ună bou mai multă!

Inzadară v’așă mai spune, că prân- 
dulă a fostă ună banchetă. La dessertiî 
aceste patru persone părea că se cunos- 
ceau de clece ani, și căpitanulă triumfa 
pe totă linia. In faptă rară ai fi putută 
întâlni ună omă mai plăcută.

Avea totă ce’i trebue. Bărbată forte 
frumosă, bine cultivată, instruită, inte
ligentă; ună martoră desinteresată i-ar 
fi putută imputa ună singură lucru: că 
adecă era mai ridicată decâtă mediulă în 
care se afla. Der „mediula1 nu judeca nici
decum astfelă, ceea ce e lesne de înțelesă.

La dece ore își ceru permisiunea să 
se depărteze.

— Oh, mâ rogă, D-le Lecomte, dise 
D-na R., după o di atâtă de obositore! 
Speră, că veți dormi bine sub modestulă 
nostru coperișă.

Când părinții se aflară numai sin
guri în odaia de dormită, începură a’și 
espuue impresiunile loru.

— Ar fi ca ună visă ! declară Domna. 
Are o înfățișare atâtu de blândă și ma
niere atâtă de fine! N’ai crede câtă e 
lumea, că portă sabiă. Și suntă sigură, 
că posede și ceva avere. A dată doi franci 
păzitorului, care i-a arătată drumul la noi.

— Ei, draga mea, nici nu e lucru 
de mirare. Se pote cunosce dintr’o sută 
ună oficeră eșită din șcdla Polyteclinică. 
Ei suntă serioși, aședați, liniștiți. Ai ob
servată, că a avută tactulu, de a nu face 
nici cea mai mică alusiune la proiectele 
sale de căsătoriă?

D-lui R. i-s’ar fi putută răspunde, că 
acesta ’și avea causa sa binecuvântată, 
mesenii vorbiseră fără țncetare.

Dimineța -la 4 ore, ^cândr oficerulă 
eși din odaiă ca . să plece la manevră, 
d-lă R. îlă aștepta să-lă îuvite la dejună. 
— Sera fu o nouă edițiune 'a nebunii- 
loră lui Balthazar. Lecomte ruga cu po-, 
liteță pe Elena cea frumosă să cânte- 
ceva la pianu. Ea cânta :

Sboră acum gliemti de lână...
La rândulă său tînărulă fu învitatfr- 

se cânte ceva. Elă ascultă fără să-i di că

de două ori. Avea o voce superbă. După 
aceea cânta la piană cu unu adevărată 
talentă o romanță fără cuvinte de Men
delssohn. Tatălă și mama Elenei răma
seră încântați. Elena păreă că simte că’i 
crescă aripile, atâtă era de fericită. După 
două cjile, R. aduse pe tapetă cu o di- 
băciă rară cestiunea căsătoriei oficeriloră 
și se făcu că o combate. Lecomte avu 
ună surîsă signficativă și se cam indignă 
puțintelă de teoriile stăpânului casei. 
Elă adause, că în timpulu resbelului ofi- 
cerii însurați și-au făcută mai bine da
toria decâtă ceilalți, după cum se spune.

In noptea următdre nici unulă din fa- 
miliănu putu închide ochii. Elena mai pu
țin decât ceilalți, ceeace se pote și închipui.

— Cu atâtă mai bine, decă „se va 
face odată'1, dise d-na R. cătră bărbatulă 
său, deorece după socotela mea, aceste 

' opt dile ne vor costa cel puțin 400 franci.
Bărbatu-său îi răspunse sentențiosă: 

^Pancopută -nu se face fără să spargi oue1.
, Elă scrisese lui Tardivei în secretă, 

dicendu-i: „D-lă Lecomte este forte plă
cută. E tocmai omulă, care- ne trebue 
nouă..Nu cumva trebue se punemă lu- 
crulă la cale deadreptulă ?“

Tardivei răspunse: „Faceți-vă că 
nu sciți nimică. Când se -va întdree, mă 
voiu duce la elă. Iau eu totul asupra mea".

Intr’aceea sosise ultima di de manevră.

In sera aceea bucătăresa lui R. își 
dase o silință forte mare, care după totă 
aparența avea să fiă încoronată de suc
cess. Der, vai! la ora ordinară calulă 
căpitanului fii adusă de freu la grajdu de 
cătră ordonanță. Elena, care pândia după 
perdele reîntdreerea fidanțatului seu (așa 
îlă numiau îu casă), alerga în grădină 
ca o desperată scoțândă ună țipetă de 
înfiorare.

— Dumnedeule! Doră va fi rănită?
— Nu, domnișoră, răspunse ordo- 

nanțulu suridendă cu o față curiosă. Să
nătatea d-lui căpitană este în status quo. 
Numai trebue să spună tatălui d-tale să 
nu-lă aștepte la prândă.

— Nu vine adî să mănânce la noi?
— Nu, domnișoră, va prândi la 

„Calulă albă'1 și mi-se pare că acolo va 
și durmi. Mi-a poruncită să-i ducă acolo 
rufele îndată ce-i voiu fi aședată și des- 
șeuată pe Cocotte.

Elena, palidă ca mortea, merse să 
spună mamei sale.

— Ceriule! strigă acesta. Ce neno
rocire! Ună liomard*) cu optă franci, doi 
curcani cu 25 franci! Der ce,s’a întâm
plată ? Să întrebămă pe ordonanțulă.

— Ba să ne vedemă de trebă, răs
punse d-lă R. Mulțămită obiceiului'-'1 dis
ciplinei și școlei de polițiăy acești .servi- 

a -■

*) Ună soiu mare de xanl de mare.
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soră de teologiă, cu asistența a 2 prot^iiDeșiu 
popi și a mai multoră preoți, cu 6 șdlg 
lemnitate rarăv cu care , ocasiune M* QiL! 
D-nă. Georgiu"Popa, profesoră emeriți^ 
de teologiă, a oinevoită a dărui pp s^rh-a 
bisericei ună rendă de vestaințe' blseri-. 
cescl frumose. ■ /''

De aceea poporulă greco-catolică 
din Bogaciu îșl ține de plăcăfcă'chatQrință'’ 
a’șl esprima pe calea publicității since- 
rile sale mulțămite atâtă mărinimosului 
donatară, care și cu acestă ocasiune șl-a 
sciută dovedi devotamentulă său față de' 
biserică, câtă și Magnificului domnă ca;' 
nonică, care cu tote..că- era ună drurnă' 
din cele mai rele din causa multoră 
ploi — și că numără la 75 ani—totuși nu 
a cruțată ostenelă și nu a întrelăsată ni- 
mică, ce numai a putută contribui la 
reușita solemnității, așa încâtă poporulă 
adunată și din satele vecine încă multă 
timpă îlă voră ține în aducere aminte. 
Asemenea se cuvine mulțămită și Clari- 
simului Domnu Dr. Ioană Popă, care 
deplină versată fiindă în ceremoniile 
bisericei, a sciută să conducă totă actul 
sfințirei cu o așa esactitate, încâtă toți 
au fostă încântați și pre deplină satisfă- 
cuți. Nu puțină a contribuită pentru 
reușirea câtă mai splendidă a actului 
sfințirei M. on. D-nă Ioană Farcașă pro- 
topopă și fiica D-sale, asemenea și Sp. 
d-nă Ioană Godolană notară cercuală, 
cărora pentru serviciulă prestată cu acea 
ocasiune asemenea le esprimămă since- 
rile ndstre mulțămite.

In numele poporului greco-catolică 
din Bogaciu:

Axentiu Mureșianu,
preoții.

Muițămiiă publică, 
înăriiiimoșiloru contribuitori pentru edificarea 

bisericei romunc din Deșiu.

Prea On. D. Nic. F. Negruțiu, pro
prietară și redactoră în Gherla 100 fl; 
Dr. Emiliu F. Negruțiu, medică în 
Gherla 10 fl; d. Dr. Teodoră Mihali, 
advocată în Deșiu 35 fl ; Ioană Sichi- 
șianu, zidară 10 fl ; Simionă Câmpană, 
sculptoră 3 fl ; Vasiliu Sesarmonă, sculp- 
toră 5 fl ; Alesandru Tohati, cancelistu 
2 | fl.; Gabrielu Cupșa, protocolistă 5 fl.; 
toți din Deșir.

Gavrilă Ciobotară, preotă gr. cat. 
ne-a trimisă următorea colectă : dela 
D-sa 1 fl ; Casa bisericescă din Csik-Gyi- 
mes 50 cr ; Gr. D. Gheorghiu și Ecate- 
rina, funcționară la gara Galați (Româ
nia) 1 fl ; Andreiu Rusu 20 cr ; George 
Suciu, gendarmă 50 cr; Moisa Olariu, 
gendarmă 50 cr; losifă Bederă, sergentă 
20 cr.; Daniel Szep, gendarmă 10 cr; 
Nagy Tamas, gendarmă 10 cr ; Ioană 
Marcu, docente 50 cr ; Georgiu Sianta 
10 cr ; toți din Csik-Gyimes. Suma 4.70.

Suma totală intrată 178.70.
Colecta ultimă a fostă însoțită de 

următorea scrisore, adresată d-lui Dr. 
Teodoră Mihali, președintele comitetului 
deîncassare: „Domnule advocatul primita 
listă, de a colecta oferte recerute la edi
ficarea bisericei române din orașulă

-GAZETA TRANSILVANIEI.
><

~ l, de »jinâ dată' cu mica sumă de 
tjp fl. TtLxfy' v. a. ce s’au putută coaduna 
ini'- â'O^Stă parpehiă miseră de lângă gra- 

.ygi^â Români«ț\ din Săcuime, reînapoindu- 
ro^ă f^ltittotp.uterniculă Dumnedeu 

>de. a vă ai# $7a realisarea mărețului 
seopă, spr#<măriifea lui. Cu cuvenita stimă 

‘rămână : Cic-ghimeșlu 18-Septemvre 1880 
Gavrilă Giobatoră, in. pr. parochă -gr. 
cat. locală." In monxentele ultime a mai 
sosită sub adresă! fl-jui protopopă dela 
Rev/ ,D. Alexiu B.efindea,- protop. în 
Seini 10 fl.

Primescă der toțf' suprasarișii Pr. 
'dd^'din partea subscrisei represen- 

tânțe bisericescl mulțămită cuviinciosă 
pentru mărinimosele oferte, și dee 
Dumnedeu, ca de unde au deșertată să 
li se suplinescă îndecită.

Er acei Onor. Domni, cărora li-s’au tri
mes liste de subscriere suntă încă rugați a 
ni-le retrimete cu ofertele cole'ctate câtă 
de curendă.

Din concrederea representanței bise
ricescl gr. cat. rom.

Deșiu, în 8 Oct. 1889.
Petru Mureșianu Sireganulii,

cassaru.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS.“
(Serviciulă biuroului de coresp. din. Pesta.)

Essek, 10 Octomvre. Adminis
trația păduriloru. domeniului epis- 
copescti de Djakovar a fostă pusă 
sub secvestru de comitetulă ad
ministrativii alu comitatului Ve- 
roeze în urma devastațiuniloru 
păduriloru de cătră Episcopului 
Strossmayer.

Berlinu, 10 Octomvre. Cance
larului imperiului a sosită aci. 
Țarulă sosesce Vineri înainte de 
amecți. piarele suntă cu prevedere 
în judecarea însemnătății politice 
a întrevederei. Marele principe 
Vladimir nu vine. — învoiala 
între Rusia și între Vaticană s’a 
subscrisă și probabilă că se voră 
numi cinci episcop! de cătră Pro
pagandă.

Sofia, 10 Octomvre. Prințulă 
Ferdinandu a plecată la Ebentlial. 
Cu conducerea țării a însărcinată 
într’o proclamațiune pe Stambulov.

BucurescT, 10 Octomvre. La a- 
legerile 
învinsă 
Buzeu, 
Ploescî!

co'munale și județene a 
oposițiunea în Călărașii și 
er partida guvernului în

DIVERSE.
Ordinea taxelorâ pentru esecutare în 

evulfl mediu. O privire în grozavele pro
ceduri ale tribunalului din evulă mediu 
ne arată următorea consignațiune despre 
taxele, cari le aveu călăii din Darmstadt-

A,
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Bessiugen pentru diferitele esecutărl • 
A turna uleiu ferbinte asupra unui făce- 
toră de rele, taxa de 24 fl. A îmbucătăți 
în patru pe ună omă viu, 15 fl. și 30 cr. 
Pentru tăierea unăi capă cu sabia, 10 fl. 
Punerea trupului pe rotă 5 fl. Totă ase
menea a-lă pune dela capă în țepă 
5 fl. Pentru spendurarea unui omă 
seu a unui deliquentă 10 fl. A îngropa 
corpulă 1 fl. A trage în țepă pe ună omă 
de viu 12 fl. A arde o vrăjitore de viă 
14 fl. A servi Ta 0 .tortură 2 fl. 30. A 
trage pe ună delicventă la tortură 5 fl. 
Pentru aplicarea cismei spaniole 2 fl. 30 
cr. A pune unei- persone fiarele la gâtă 
1 fl. .30 cr. A bate pe cineva cu vărgl 
3 fl.,'30'cr. A . imprima cu ferulă arsă 
semnulă furciloră pe spinarea, ..pe ■ fruntea 
ori pe obrazulă deliquenților 5 fl. A tăia 
nasulă și urechile unei persone 5 fl. A 
esila pe cineva 1 fl. 30 cr. Pe lângă 
acestea călăulă avea toăt întreținerea 
gratuită.

Prevedetorfl. Noulă primară ală unui 
orășelă hotărăsce în una din primele dile 
ale funcțiunei sale, se facă o paradă - cu 
pompierii voluntari de. acolo. Pentru ca 
petrecerea să decurgă în ordine, și ne- 
contilrbată, publica elă următoruflă anunț: 
Decă s’ar îutempla să plouă Marți îna
inte de-prâ’qdu, parada se va face după 
prândă. Decă va ploua după prândă, se 
va ține parada înainte de prândă.

Unu mire confusu. Se anunță din 
Beuthen, în Silesia superioră : Montanis- 
tulă de acolo V flkel se sătura de viața 
de holteiu și se hotărî așaderă să ducă 
la altară pe fata aceea, pe care și-o ale
sese deja de multă inima sa. In diua 
următore miresa gătită serbătoresce 
tepta svecnindu-i inima pe viitorulă 
soță, ospeții se adunară, însă mirele 
mai sosia. Ore ce putea fi causa la 
cesta ? Montanistulă Volkel se adân
cise în „gândurile1' lucrăriloră sale de 
tote dilele și se coborîse în mina de 
cărbuni. Câțiva ospețl de nuntă cautară 
pe sub pămentă pe uituculă mire, îi a- 
duseră aminte de miresă, îlă duseră de- 
supra în lume, și după ce s’a gătită de 
cununia, se începu în fine ceremonia.

Doi tovarăși. Din Parisă se anunță: 
Acum câteva săptămâni vend ură părechea 
Vetilart pe fiica loră de șese ani unei 
bande de baletiști, cu prețulă de 100 
franci. Ună cățelușă urîtă, care fusese 
în casă soțulă de jocă ală copilei, se 
duse după copilă. Trupa, în călătoria sa 
încoce și încolo, ajunse pănă la Strass- 
burgă . Atunci îi sosi lui Vetilart o de
peșe, că fiica sa a dispărută și că chiar că- 
țelușulă nu este nicăirea. In 28 Septemvre 

aș- 
ei 

nu 
a-

sosiră ambii într’o stare demnă de com
pătimită în casa lui Vetilart, copilulă așa 
de slabă și prăpădită, că cădu josă de 
oboselă, er cânele numai cu osele și pielea 
pe elă. Vecinii denunțară casulă acesta 
tribunalului, și părechea Vetilart fu 
îndată arestată. Fără îndoială cânele 
i-a servită fetei de călăuză. Medicii au 
speranță, că pe lângă o îngrijire cum 
se cuvine fata va fi mântuită.

Orcanu. In 6 Octomvre întrega pro
vincia Cagliari fu bântuită de ună or- 
cană puternică, care făcu mari pagube; 
în orașulă Cagli arii au fostă dărîmate 
peste 200 de case, și s’au scosă pănă 
acum de sub dărîmăturl 4ece cadavre; 
esistă temerea, că s’ar afla mai multe 
victime. In Quartcoio s’au dărîmată trei- 
decl de case și s’au găsită cinci cadavre. 
Autoritățile au luată măsuri de mântuire.

Cursul A pieței SSvașevfi
din 10 Octomvre st. n. 1889.

1 
I

Bancnote roinânesci Cump. 9.42 Vend. 9.47
Argintă românescă - »1 9.37 r 9.49
Napoleon-d'orI - - - n 9.45 n 9.47
Lire turcescl - - - r, 10.72 ii 10.75
Imperiali - . - - ii 9.72 ii 9.75
GlalbinI ii 5.57 ti 5.60
Scris, fonc. „Albina116u/0 ii 101.— n 102.-

n n îi io ii 9S.50 îî 99.—
Ruble rusescl - - - n 1.22 u 1.23
Mărci germane - - ii 58.20 ii 58.50
Discontulu 10—12% pe anu.

99.90

Cursulti la bursa de Viena
din 9 Octomvre st. n. 1889.

Renta de aură 4%...............................109.40
Renta de hârtiă5% - - - - - - 95.75
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 114.70 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - -
Amortisarea datoriei căiloră ferate da

ostu ungare (2-a emisiune) - -
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (3-a emis’une) - -
Bonuri rurale ungare......................
Bonuri croato-slavone - - - - -
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescii ................................
Imprumutulii cu premiulă ungurescii 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

113 —
87.—90

105.—

99.50
138.-

și Redactorii responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.

ghedinului - 127.50
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.95
Renta de argintă austriacă - - - - 84.90
Renta de aură austriacă - - - - - 110.70
Losurl din 1860 ........................... - 138.—
Acțiunile băncei austro-ungare - 922. -
Acțiunile băncei de credită ungar. - 316.50
Acțiunile băncei de credită austr. - 305.70
Galbeni împerătescl........................... 5.66
Napoleon-d’orI................................ 9.47
Mărci 100 împ. germane ... - 58.32'/,
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 119.40

tori militari suntă sufletele afurisite ale 
stăpâniloră loră. Dela elă nu vei pute 
afla nimică, ci din contră pote vei strica 
mai multă. Mâne mă voiu informa eu 
însumi.

Prândulă celcră trei fu lugubru.
♦

In diua următore desă de dimineță, 
R. întreba pe hotelierulă dela „Calulă 
albă", care nu mai scia unde-i stă ca- 
pulă, avendă la elă ca ospețl vr’o 12 
oficeri de tote gradele:

— Numi-ațI pute spune, decă căpita- 
nulă de infanteria, care locuia la mine....

— Poftiți la Nr. 8, d-le R., căpita- 
nulă e încă în odaia sa, dedrece mane
vrele s’au terminată de erl. Scusați-mă, 
că nu vă potă conduce însumi. Mă gră- 
bescă, nu sciu unde-mi stă capulă.

R. urcă scările de lemnă, întră în 
coridoră, în care se deșchideau uși albe, 
una ca alta, cu cifre mari de colore ne- 
gră. Trebuia să bată la Nr. 8, der deo
dată sări înapoi ca și cum ar fi zărită 
ană tigru în culcușă. Și cu tote acestea 
nu era tigru ceea ce văduse elă. Lângă 
o păreche de cisme încă cu pinteni la 
ele, erau aședate o păreche de ghete 
căptușite cu mătase roșa, mici ca o 
găoce de nucă, lustruite-, elegante și 
„■impertinente", ghete .cari te facă să 
did fără ca să te înșeli: „In curendă. 
voră întră îfi'^le piciorușele unei femei
fnittidseA

1. , V-aY * '

femeea cea 
Nenorocită 
Canalia de

Da, der de astădată 
frumosă era .... aievea. 
Elenă! Sîrmana D-na R.! 
Tardivei! Monstru nerușinată deLecomte!
Ah! da! să mai did ceva, ăștia suntă 
oficeri eșițl din șcăla politechnică!

In acelașă momentă cheia se înverti 
pe dinăuntru în ușa Nr. 8. Ușa se crepâ 
încetișoră, mai ântâiu o mână apăru, 
forte albă, mititică, mâna stăpânei ace- 
lorfi ghete. Apăru apoi brațulă celă ro
tundă și fină cu o brățară frumosă. După 
acea totă mâna roșă eși, eși mereu afară.... 
Nu, R. nu mai văduse nici odată ună 
brață ca acesta. După totă aparința, 
acestă miserabilă Lecomte era ună mi- 
serabilă forte fericită.

Der brațulă, mâna și ghetele se 
umplură în bună-regulă, ușa se închisese 
și R. rămase înțepenită în loch, găsin- 
du-se pe sine destulă de hăbăucă, der 
cu o necesitate mare de a lua ună pro
cesă verbală în contra cuiva, ,.că i-a 
furată ginerile.

De6re-ce însă casulă acesta nu e 
prevedută prin nici ună articolă din 
lege, -elă trebui să plece spre casă^, •

— Ei bine, ce noutate ? strigară, 
deodată ambele femei, eșindu’i înainte 
pănă în uliță.

— Acestă Lecomte este ună ștren- 
gară, dise elă între dinți. Mergi în odaia ta, 
Eleno. Trebue se vorbescă cu mamă-tâ.

esemplu pentru S-O.! Ce vomă 
Elenei ? Biata fată! Acestă mon- 
plăcea ei! Ah ! Poți să’i mulță- 
lui Tardivei! Der tocmai îmi

Atunci R. cu ochii încă seînteindă 
.— de mâniă, fără îndoială — istorisi 
credinciosei sale soții ceea ce văduse.

— Oh! făcu buna femee. Se pote 
închipui ună asemenea scandală? Fru- 
mosh 
spune 
stru îi 
mesei 
vine în gândă, a venită epistolă dela elă.

Și într’adevără pe masă găsi o 
epistolă. In ea era scrisă : „En nu în- 
țelegă de locă luciulă acesta. D-vostră 
dicetl, că aveți pe Lecomte la D-vostră. 
Elă îmi scrie, că și-a ruptă piciorulă și 
că la manevre l’a înlocuită ună cama
radă ală său. Vă rogă esplicați’ml, cum 
stă lucrulă".

— Curiosu lucru ! strigă mama 
Elenei. Eu i-am (fisă în continuu „d-le 
Lecomte" și elă n’a reclamată. In loculă 
d-tale, bărbate, eu așă scrie la ministe- 
riulă de răsboiu. . (

— Așa ceva pretinde multă reflec- 
siune, dise R. E ună lucru forte gravă 
a aduce pe ună oficeră înaintea consiliului 
de răsboiu 'pentru o estravaganță tine- 
reseă. Pe altcum credă că nu va pleca, 
fără să-și ia rămasă bună dela noi, și 
atunol vomă vede.

într’adevără după prândă falsulă 
Lăhfemte bătu la stoboră. 1 Der, o! cul- 
•meâ impertinențir! Elă ducea la brață 
X . ■ . < V 

pe o damă elegantă din clasa de susă, 
pe dama cu ghetele, fără îndoelă.

— lustino! striga D-na R. Nu deș- 
chide! Spune acestoră persone, printre 
stoboră, că nu e nimeni acasă.

Intorcendu-se apoi cătră bărbatu- 
său, dise:

— Nu’țl vine să turbezi de indig- 
națiune? Poți sta aci liniștită în fața 
acestei insulte? Eu, D-le R., decă așă fi 
bărbată, nu s’ară trece astfelă lucrurile!

— Der, draga mea, eu suntă ofi
ciantă bătrână, suntă de 67 de ani și 
mănuarea armeloră nu mie-e cunoscută.

In același momentă Iustina intră, 
aducendă o cartă de visită cu numele: 
Le Comte de Prebois, căpitanii de infanteria.

Pe dosulă ei era scrisă cu creio- 
nulă: „Regretele mele și mii de scuse, că 
erl nu v’am putută ține societate. D-na 
de Prebois m’a surprinsă cu sosirea sa 
și n’a voită să fiă indiscretă, mărindă 
deranjarea, ce Vă causa deja presența 
mea. Ea ar fi avută cea mai mare 
plăcere să facă cunoscință cu damele. 
Cele mai sincere mulțămite pentru es- 
celenta D-vostră ospitalitate".

D-na R. ceti și reciti carta, și apoi 
dise cu ună aeră descurajată :

Acum înțelegă pentru ce acestă 
militară nu se mira de locă, când îi 
diceamă: Domnule Lecomte. Biata Elena 
nostră n’a avută niciodată norocă!!

A. V.

< •• ’•
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PUBLICAȚIUNE.
Pentru statorirea definitivă, a listei 

■virilișțiloru pentru representanța orașului 
Brașdvu pe amilii 1890, subscrisa comi- 
siune — în înțelesulfi §-lui 33 alii art. 
de lege XXII din 1886 — va ține șe
dință publică în 16 Octomvrie 1889 la 4 
Ore postmeridiane în sala sfatului orășănesc.

Cei interesați se aviseză despre acesta.
Brașovu, în 9 Octomvrie 1889.

Iuonîi Lengeru, 
președintele comisiunei pentru con- 
scrierea viriliștiloru din orașulu 

Brașovă.

V

Numere singuratice 
din „Gazeta Transitvăn>i$j/‘ 

A 4
ă 5 cr. se potu cumpăra în 
tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu... . >

1 ft

• I

„ALBINA“,
88,17 ”

Institute de creditai și de economii 
jBZ£-Zk.ȘO A7""Cr 

primesce în comîsiune efectuirea de plăți și
încassărî atâtu în interiorulu țerei câtă și 
în străinătate.

Cumpără, vinde și amaneteză mohete, efecte 
și cupone, dă însăși seu îngrijește cecftrfy asig
nate etc. și se recomandă în deosebi pentru 
esecutarea în comisiune a orl-cărei transac
ts uni de bancă în România.

Informațiunl mai de aprope se potu lua dilnicu în 
biroulu institutului, piață No. 90, dela 8—2 bre d. a.

* •»

etorfiiviie st. cancelaria advocatului

,^'ios ptrșcÂâiu
. \se. află în

PIAȚĂ No >90, ETAGIULU I.
h. ■ ■

(l&n.g’ă, filiala, ,,-A-lt>in.a“-).

*

Avisii d-loru abonați!* ’
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primitil diarulil nostru până acuma.

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

Totodată facemu cunoscută tuturoru D-loru abonați, că mai 
avenul din anii trecut! numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„ Gazetei b precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potil 
adresa la subsemnata Administrațiune în casîî

Administrat.
de trebuință.î

„Gaz. Trans.“

Mersulu trenurilor^
pe liniele orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilă din 1 Octomvrie 1889.

Budapesta—Predealu Predea Iu—Budapesta
ii
,B.- Pesta-A radii-Teius Teius-Aradu-B.- Pesta]

ii ’
Copșa-micit—Sibiiu

TrenuI Trenu
jaccele- accele- 
| rată. rațiirații

Trenu 
omni
bus

Tren de 
per
son©

Trenu
Accele

rații I

Trenu 
omni
bus

I 4.40

Trenu Tren doi Trendaccele- por- omni-rații. sdne bus

Trenu 
de 

pers.

Viena
Budapesta
Szolnok

Trenu I
de | 

pers. |
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny - 

Oradea-mare j 

Vârad-Velencze 
Fugy i-V âsârheli 
Mezd-Telegd 
Rev
Bratca 
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana 
Aghiriș 
Ghirbeu 
Nădeșel

3.40
9.20

11.18
12.57
2.22
2.30

8.—
2.—
4.05
5.46
7.01
7.11

Clușiu

Apahida 
Gliiriș 
Cucerdea 
Uiora 
Vințulti de 
Aiud 
Tei ușii 
Crăciunelu 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașu 
Elisabetopole 
Sigliișora 
Hașfaleu 
Homorodii 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

susu

Brașovu

Timișă
Predealu

BucurescI

3.-
3.31

7.41
8.16

4.24
4.52

5.49
6.02
6.14

9.05
9.35

Tren de 
per
son e

7.28
7.52

8.21
8.38

9.18

10.08
10.32
11.07

10.35
11.02
11 23
12.44

1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.11
5.45

8.-
3.10
7.22
5.52

8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

I
12.311

6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45

j BucurescI
6. U)I*re<leali«
9/28

11.38
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12

=■6.24
1 ’6.38
176.56

:-7.15
(7.48
Î9.13
10.04
10.12
10.19

: 10.45
11.34
12.11
12.29

1.10
1.30
2.14
2.54
3.35
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

Ti miști

Brașovu

Feldidra
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodti 
Hașfalău 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașii

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunehi
Teiușii
Aiudii
Vințulti de 
Uiora
Cucerdea
Gliirișu
Apahida

Clușiu

sus ii

Nădășelfi 
Gîhrbău 
Aghirești 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsărheli 
Vârad-Velencze 
Oradea-mare j 

P. Ladiiny 
Szolnok
Budapesta

11.50 i Viena''-

7.35
12.50
1.19
1.55
2.15
2.47

3.56

5.28
5.57
6.19

7.09

7.42
8.05

8.32
9.-

10.21
10.41

11.54
12.24

4.54
5.37

L43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45

1.13
2.28
2.48
2.56
3.14
4.01
5.2S
5.56

?6.45
Î7.06
77.22
'7.37
18.03
18.24
£9.04
9.20 12.50
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19 
' 1.19
3.31

1.03
1.29

1.54
2.04
3.20
5.—
V. 1

9.12
9.41

10.17

Trenu 
mixtu.

8.—
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16

1.19
2.-;
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30

11.51
7.15 6.30
1.40 1.40

9.55

7a7
7.44
8.09
8.29
9.07

10.34
10.20
11.09
11.35
12.19
11.59
12.15
12.43
12.55

1.07
2.11
2.33
2.40
2.46
3.27
4.47
5.08

Aradu

Glogovațti
Gyorok
Paulișu 
Radna-Lipova 
Conop
Berzava
Soborșinu 
Zamti
GurasacU
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia
Șibottk 
Vințulti de
Alba-lulia
Teiușii

Teiușii
Alba-lulia
Vințulti de josu 
Șiboth
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva 
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamu 
Soborșină 
Berzava 
Conopu 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradu

Szolnok

5.32

=6.11

j6.43
=■7.1.2

7.51!
8.17

iBurSșfi-Fudo^fi-Bistrița ii Bistrița*-l>Iui*eșu-ljudoșu

Mureșu-Ludoșii 
Țagii-Budatelecti 
Bistrița

i------ 'iI 4.30| Bistrița
ț 27 Țagii-Budatelecu

j | _ il Mură.ști-Ludoșii
* l

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

1.42
2.32

Copșa-mică
Șeica mare 
Lomnești 
Ocna
Sibiiu

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

8.55
9.54

12.45; BiKlnpestM
1.24; Viena

.joșii

Simeria (Piski)-Petro
1

seni Petroseni-Siiiiicria(Piski)!

Simeria 6.47 11.54 Petroșenl 9.36 4.26
Streiu 7.40 12.37 Banița 10.17 5.12
Hațegu 8.51 1.28 Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 2.23; Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 3.11 Hațegu 12.23 7.26
Banița 11.50 3.53 Streiu 1.12 8.14Petroșenl 12.30 4.25 Simeria 1.51 8.50

i -

Aradu—Timisora■ Timișora—Aradu

Aradu 6.12 4.12 Timișdra 6.25 1.151
Aradulu nou 6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
Nemeth-Sâgh 7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26
Vinga 7.30 5.29 Vinga 8.15 2.56
Orczifalva 7.55 5.47 Nemeth-Sâgh 8.36 3.13
Merczifalva 8.13 6.04 Aradulu nou 9.11 3.51Timișdra 9.04 6.50 Aradfl 9.27 4.05
1 ■ v

<■ Ii i riști—Turda Turda—Crhirișft

Ghirișu i 1i 9.33; 4.19 li1 Turda 8.29 3.19Turda 9.541 4.40,1 Ghirișii 8.50 3.40

Sighișora—Odorlieiu
- -- * 1 • - —-- ----------- .----

Odorheiu—Sighișora
/

I

6.—
8.56

Keghinulfi săsescib 
Oșorheiu-Cucerdea

Sighișora
Odpriieiu

.

I 6.05|Odorheiu
I 9.12‘Sighișdră

5.35
6".O1
6.44
7.25
7.44

Sihiiu-Capșa-mieă

Sibiiu 9.10 9.50
Ocna 9.37 10.14
iLdmneșu 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-mică ;11.09 11.35

Cucerdea -Osorlieiu-5
Beghinulu1[i

sâseșeii

Cucerdea 3.05 10.20 3.25
iCheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșii 3.51 11.11 4.15
M.-Bogata 4.06 11.20 4.41
temută 4.43 11.57 5.28
Sânpaulti 4.58 12.12 5.44
Mirasteu 5.21 12.36 6.08

I 1 5.40 12.55 6 271 Oșorneiu ’ 6.- 4.58
Reghinul-săs. 7.35 7.—

9.30
9.56

10.15

Reghinul-săs. 8.25 8.-
n u • 1 10.— 9.49Oșorheiu

1 6.45 12.15 10.20
’Mirașteu 7.05 12.35 10.39

' Sanpaulti 7.28 12.58 11.02
ilernutii 7.50 1.19 11.23
'M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludoșh 8.31 2.02 12.06
Chera 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

Simeria (Piski)-ljnied.

Simeria (Piski) 2.18
Cerna 2.39
Unieddra 3.08

Unied.-Simeria (Piski).

L'niedora
^erna

^Simeria

1 
I

I

,1

I

1

I

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


