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Brașovd, 12 Iulie v.
Monotonia desbateriJorG fără 

sfîrșitfl asupra cestiunei reformei 
comitatense a fostfi întreruptă a- 
lalta-eri de o discusiune asupra 
triplei alianțe.

Seim, că deputatul Ugron, despre 
care se vorbesce acuma atâtti de 
multă, în urma conflictului seu cu 
oficerii regimentului croatu Jela- 
cicl, a interpelată pe ministru-pre- 
ședinte cu privire la tripla alianță. 
MinistrulQ a respunsu cum a pu
tută mai bine, ca sS nu 4i°ă ni- 
mică nou, ce nu s’ar fi sciută, și 
e fbrte probabilă, că, și se fi voită, 
n’ar fi putută spune ceva nou, 
pentru ca se satisfacă curiosității 
celoră din stânga estremă.

S’a mărginită der d-lă Szapary 
de a constata, că și Italia s’a ală
turată la prelungirea pe mai mulțl 
ani a tractatului de alianță, care 
are ună caracteră defensivă și pa- 
cinică, și a adausă, că nu p6te 
presenta ună proiectă de lege 
pentru înarticularea acestei alianțe.

Cu acestă răspunsă n’a fostă 
nici-decum mulțămită deputatulă 
Ugron și în replica sa, arătândă 
căușele nemulțămirei sale, a con
statată și elă la rendulă seu, că 
Ungurii se simtă fdrte neliniștiți 
prin faptulă, că Germania se inte 
reseză prea peste măsură de 
Germanii, cari trăescă în Ungaria 
și vre să fiă protectorulă și ape- 
rătorulă loră.

Atacurile necurmate, ce se în 
drepteză în contra națiunei ma
ghiare tocmai din cercurile con
servative ale Germaniei, suntă de 
Latură, după Ugronă, de a face 
nepopulară între Maghiari alianța 
cu Germania.

Caracteristică este esclamarea 
matadorului partidei koșuthiste, 
ca Germania să caute a fi ger
mană la ea acasă, der să lase, ca 
în schimbă și Ungaria să fiă acasă 
la ea maghiară și să nu mai apere 

pe Germanii din Ungaria, căci la 
din contră s’ar nasce bănuiala în 
fiă-care Maghiară, că Germania 
vre să pregătescă tăremulă pentru 
anexarea stateloră dunărene.

Se cere der dela tripla alianță 
de-a dreptulu, ca să ocrotescă 
planurile de desnaționalisare ale 
Maghiariloră și să sprijinescă des- 
potismulă loră față cu celelate na
ționalități. Se pretinde, ca Ger
mania să se lapede de solidarita
tea firescă, ce o legă de conațio 
nalii ei din Ungaria, și să nu mai 
vre să scie de ceea ce se va în
tâmpla cu ei.

Și nu numai cei din stânga es 
tremă o ceră acesta, ci și Ungurii 
dela putere, dovadă însu-și răspun- 
sulu ministrului Szapary, care n’a 
observată nimica asupra părerei 
emise de Ugron, ci a voită să 
arate numai, că acesta este în ră
tăcire, căci atacurile vină numai 
dela câteva cjiare din Germania, 
cari nu stau în legătură cu gu- 
vernulă germană, care a fost și este 
celă mai bună prietină ală Un- 
guriloră.

Așa cerea și Tisza pe la 1«83 
—1884 dela guvernulu română, 
să nu sufere, ca în România să 
fiă luată în apărare causa Români- 
loră ardeleni, căci altfelă se strică 
prietinia cu elă.

Triplei alianțe ’i se dă astfelă 
în Ungaria unu înțelesă iârte fa
tală, care vine în confiictă vrăș- 
mășescă cu marile principii de li
bertate și de dreptate, cari trebue 
să formeze basa ordinei de stată 
europene.

Cum se pâte uni îngâmfata și 
nerușinata pretensiune ungurescă, 
ca tripla alianță să ia sub scu- 
tulă său maghiarisarea violentă a 
..rasseloră străine11 (idegen nep- 
fajâk) adecă să protegeze pe față 
răsboiulă în contra esisteuței na
ționalitățile ră nemaghiare dm re- 
gatulu Ungariei, cu declararea, ce 

o făcu acum contele Szapary și 
ce au făcut’o mai înainte d nii 
Kalnoky, Caprivi și Rudini, că 
tripla alianță urmăresce numai și 
numai scopuri pacinice?

Studenții din Roma cătră studenții 
români.

Comitetulu studențiloru români 
trămițendă și colegiloră loră din 
Roma memoriulă cunoscută, a pri
mită din partea Asociațiunei uni
versitare din capitala Italiei, ur- 
mătbrea scrisâre de răspunsă.

Colegi și frați prea iubiți,
Ceră sousă dela voi pentru întârzie

rea răspunsului, der sorisorea vdstră a 
ajunsa bei mai curândă decâtă memo
riale, pe cari ni le-ați promisa în acea 
epistolă, ca să ne face ți cunoscută ces- 
tiuuea națională a vâstră, care se agită 
atâtă de nobilă. De aceea înainte de 
tâte am voită să așteptămă sosirea fas- 
oiculeloră, pe oarl le amă și citită cu a- 
tențiune și le-am distribuită la oâțl mai 
mulțl studențl am nutută, fiindcă toți 
voiau să iee cunosoință de starea causei 
vostre și de confițiunile vdstre și ale 
frațilorO vo?tri, atâtă de aspru tratați 
(cosi duramente trattati).

Causa vostră, atâtă de nobilă și de 
justă, care e oausa comună a culturei 
gintei latine, e aoi cu atâtă mai simpa 
tică, cu câtă și noi Italienii avemă forte 
mulțl frați de-ai noștri supuși încă stră 
inului și deja de multă obosiți și slăbiți 
și dânșii de lucrarea continuă și ostilă 
(as. unss) de ai desnațiOnalisa. Ne încu- 
ragezâ însă ougetulă, că resistența seîn- 
tăre-oe, cu câtă mai mare e violența, și 
în tradițiunile sale și în oonsciința sa 
găsesce celă debilă sprijină pentru a face 
frunte celui prepotent 1.

Și noi, șcițl de sigură, amă consti
tuită o societate, care portă numele pri 
mului poetă italiană, Dante Alighieri, 
care îșl propune acela șl scopă, la apa 
rență mică, der în realitate forte impor
tantă : de a apăra și de a lăți limba nos- 
tră și cultura nâstră în țările italiene 
despărțite încă dela mama patriei.

V’amă adusă aminte acestă luoru, 
nu pentru ca să vă dau o îmboldire, de 
care n’avețl de sigură nevoe, ci pentru 
ca să vă faoă cunoscută, câtă de intime 
suntă legăturile ndstre, și câtă de simile 
suntă condițiunile ndstre cu cele ale no
bilului poporă română (con quelle del 
nobile popolo Rumeno).

Vă esprimă deci, în numele tuturoră 
oamaraejiloră mei sinoerile și cordialele 
ndstre dorințe pentru completulă suooesă 
ală oausei vostre, deolarându-ne gata 
totdeuna a vă ajuta pe câtă putemă fi 
spre folosulă nisuințeloră vdstre. Și 
despre acâsta nu trebue să vă îndoiți 
ună singură momenta, oăcl noi vă vomă 
dovedi acesta în momentuiă când veți 
apela la noi, mândri de încrederea 
vdstră.

Și vă salută, o frați, în numele glo- 
riosă ală Romei, ală cărui nume strălu
cită îlă purtațl voi în numele chiar ală 
poporului vostru și care cu puterea tre- 
outelui său este divinitatea tutelară a 
gintei latine.

Pentru consiliulă directorii
Roberto Alessandri, presidentă.

Escadra francesă în Kronstadt.
țliarulă „Neue Fr. Presse“ scrie cu 

data de 21 1. o.: Mâne sosesce escadra 
francesă in Kronstadt. Două său trei co
răbii mai mici voră ancora la Neva a- 
piope de podulă Nicolai; corăbiile mari 
cuirasate din oausa volumului loră voră 
trebui să ancoreze într’o depărtare mai 
mare de portulă Kroustadt. Pregătirile 
de primire, pe cari le fare atâtă Rusia 
ofi dală câtă și oea neoficială, prietini- 
loră francesl, suntă de o natură estra- 
ordinară. Intregă orașulă Kronstadt și 
parte mare din Petersburg^ voră fi de 
față, pentru ca să aranjeze festivitățile 
în ondrea ospețiloră francesl. Portulă 
din Kronstadt e decorată cu stindarde 
rusescl și francese, precum și cu ver- 
deță și flori. Clubulă de marină, reu
niunea comercială din Kronstadt, pre
cum și oficerii corpului de gardă din 
Petersburg, orașulă Neva și oolonia fran
cesă din Petersburg, voră ține banchete
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După duelti.
Do Catulle Mendes.

— Da, e seriosă, e fdrte seriosă 1
— Doră nu l’am omorîtă?
Nu i mai d-teră nici ună răspunsă. 

Răsnflândă greu se pleca spre gura oe- 
loră patru secundanți și a celoră doi 
medici, fără a cuteza însă să facă încă 
ună pasă mai departe. I-se părea, că 
nu mai are dreptulă, ca să se convingă 
cu ochii săi proprii despre starea lucru
lui. Elă murmură încetă.

— Vă rogă, spuneți-ml, oum stă 
lucrulă ? Pote că e numai o ușdră 
rănire.

Totulă rămase în tăcere. In tăcerea 
acesta generală, chiar și din partea ce
loră doi amici ai săi, cari ’i serviseră 
ca secundanți, îșl cetia elă condamnarea 
sa. Ah, elă îșl aducea aminte, că a dată 
o lovitură înfricoșată, elă simțise cum 
pătrunse sabia sa în carne; dâr pote că 
vîrfulă acesteia a dată de vre-ună osă 
și s’a oprită în elă. Așa se sperase elă.

Der de ce nu mai vorbeau cu elă, 

pentru ce se îndesau cu o grabă febrilă 
pe lângă celă cădută, care da cu manile 
în aeră și întorcea ochii ?

Intr’aceea unulă dintre medici rosti 
vorba: „mortă !“ și grupa se împrasciâ, 
împmgendu-se unulă pe altulă cu cotulă, 
pentru oa să-și facă locă.

P’aci era să fiă trântită la pămentă 
de o împinsătură. Părea ca și când ar 
ave să lă gonescă pentru ca să nu-lă 
mai vedă. In tonuri, ce amintiau geme- 
tnlă ună animală turbată, elă repeți cu
vintele: „mortă! mortă! mortă“ și stră
bătu repede în grădină, care era plină 
de trandafiri și de liliacă, pe care ună 
amică i o puse la disposițiune pentru 
duelă ; se isbi cu fruntea de o tulpină 
de copacă și nu simți tăria isbiturei; 
elă îșl continua fuga, trecu prin porta 
de grilagiu și se afla fără de veste în 
stradă, cu sabia încă în mână.

*
Astfeliu alerga elă dealungulă rîului 

întoomai ca ună desertoră, care cercă să 
scape. Ce făcuse elă cu sabia? P6te că a 
aruncat’o după o tufă, seu pote în rîu, 
elă nu scia, fugea fără a ave o țintă ho- 
tărîtă, fugea mânată de necesitate, de

parte, departe, din ce în ce mai departe 
de looulă, unde ucisese ună omă. In 
fuga sa grabnică, în curândă abia mai 
răsufla. In fine, ne mai putândă merge 
mai departe se arunca josă pe erba, 
care se afla la ambele margini ale dru
mului. Aici i-se lămuriră ideile și înțe
lese lămurită, der plină de groză, aceea 
ce făcuse.

Acela, pe care l’a ucisă în duelă, 
fusese amiculă său, fusese celă mai bună 
și celă mai vechiu amică ală său. Ca 
copii se jucară împreună în aleele unui 
orașă din provincia, unde se născuseră 
amândoi; apoi amândoi se regăsiră în 
colegiu ; lucraseră și se jucară împreună 
nici odată nu lă vedeau pe unulă fără 
celălaltă. Apoi se întâlniră erășl ca stu
dențl în Parisă, unde petrecură împreună, 
vieța de studentă cu amorulă ei, care 
nu cundsce Ziua de mâne și sărăoia ei, 
care nu cunosce nici o tristeță ; împreună 
gustară escursiunile plăcute în păduricea 
dela Clamait, în societatea feteloră ti
nere și frumose, oarl tdtă după prânda 
rîdă și nu le pasă, decă sera se întor ă 
pe josă la Parisă, când tinerii n’au bani 
ca să plătescă o trăsură. Apoi erau Zile, 

în cari după ce dejunaseră sărăcăciosă, 
nici nu prândiau, și erau nopți, în cari 
fără ca să se scie, unde să șl pună ca- 
pulă pentru odihnă, cinau în câte ună 
birtă, ală cărui proprietară da pe 
credită.

Dâr nu pote rămânea cineva totdeu
na ună nebună; veniră anii de lucrări 
pacinice, ai ideiloră seriose și ca băr- 
b iți maturi se iubeau, după o« m se iu
biseră și ca tineri. Aceea ce fusese la ei 
numai cameraZiă, se forma a mm în a- 
micițiă trainică. Ambițiunea loră urmă
rea aceeași țîntă, întocmai ca mai îna
inte chiămările loră ; ei munceau, ajun
seră la avere, triumfară asupra pedeci- 
loră, pe cari le pusese sortea în dru- 
mulă loră și fiă-care din ei se simția cu 
atâtă mai fericită, când scia, că celălaltă 
e totă atâtă de fericită ca elă însuși.

Der fără de veste apăru ea în vieța 
loră.

Ea adorata, demna de adorare! 
Chiar și în momentuiă acesta de spaimă 
grozavă, elă îș’ aducea aminte de mi- 
nuta în căre a văZut’o pentru prima-oră 
ca fata tînâră, când ea repede trase per
delele dela ferestră, der totuși nu atâtă 
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festive. Soldații escadrei rusesol pregă- 
tescă escadrei francese ună oonductă de 
torțe. Musica națională Slajanskij a ple
cată deja la Kronstadt pentru ca să pri- 
mâscă pe FrancesI ou cântece rusesol. So
cietatea întregă din Kronstadt va în- 
timpina cu musică escadra francesă. Din 
Petersburg^ se mai anunță următdrele 
festivități: Prânză la admiralulă gene
rală marele duce Alexis; prântjă la pă- 
rechia împerătdscă în Peterhof, care va fi 
împreunată ou ună bală, iluminațiune 
și artificiu, pe bordulă vapdreloră de 
răsboiu din portă. Se mai cjioe, oă ofi- 
oerii esoadrei francese voră merge și la 
Moscva, unde voră fi primiți de guver- 
norulă Mosovei, marele duoe Sergie, 
apoi dâcă timpulă va permite se va face 
și o escursiune la oascadele Imatra din 
Finlanda. Se (ji00) °ă escadra fran- 
oesă va sta în Kronstadt până în 6 Au
gustă.

Foile rusesol se ocupă multă ou pri
mirea escadrei franoese în Kopenhaga și 
în Stokholm, cjicendă, că toastulă re
gelui Oscară a fostă mai amicabilă de- 
câtă ală regelui Christianu, și ca prin 
urmare speranțele ofioioșiloră din Ber
lină au fostă risipite. ț)iarulă „Pet. 
Gaz." dioe, că Franoia ârășl se afla în 
oulmea puterei sale și că oălătoria es
cadrei franoese la Kronstadt e privită 
oa „ună evenimentă de oea mai mare 
importanță politică". „înțelegerea in
timă între Franoia și Rusia", sorie nu 
mita foiă „și aoum a întunecată aprope 
ou totulă tdte combinațiunile alianței 
triple, și nu fără 6re-oare causă oei din 
Berlină, Viena și Londra vădă ou mare 
iritare și cu o mare nemulțămire întă
rirea legăturiloră ruso-franoese, a căroră 
„formalisare" în scrisă, de unii e privită 
oa o cestiune a viitorului". Franoia re
înviată pdte privi ou mândriă și cu dis- 
preță pe dușmanii săi, atâtă pe cei fă
țiși câtă și pe cei în secretă. Primirea, 
de oare au fostă împărtășiți glorioșii 
marinari francesl în Stokholm și în Ko
penhaga, și acum și în Kronstadt, au do
vedită și voră dovedi și pe viitoră, că 
Franoia are și va ave în Europa așa a- 
miol credinoioșl și sinceri, ca cum nu 
are niol ună aliată ală militarismului din 
Europa centrală... — țliarulă „Novoie 
Vremia" dice, oă primirea din Kron
stadt va fi o adevărată serbare de în
frățire.

CRONICA POLITICĂ.
— 12 (24) Iulie.

— In ședința dela 22 Iulie a dietei 
ungurescl s’a votată titlulă proieotului 
de lege asupra reformei administrațiu- 
nei și s’au înoepută desbaterile speciale 
asupra § lui 1, la care s’au insinuată pănă 
aoum 22 de oratori.

In aoestă ședință, ministru-președinte 

Szapary, oa ministru de interne, a răs
punsă la doue interpelări, ce i-le adre
sase Ugron, în causa echipărei artile
riei și cu privire la tripla alianță. Câtă 
pentru artileria ministru președinte răs
punse, oă aptitudinile de răsboiu ale a- 
oesteia corăspundă pe deplină oerințeloră 
actuale și în privința aoesta guvernulă 
pdte să ia asupră șl răspundevea. Pen
tru tunuri s’a introdusă noulă prafă fără 
fumă, care s’a dovedită oă e mai prac
tică și despre care se orede, că se pdte 
conserva și cjeol de ani, deorece e com
pusă totă din aoeleașl substanțe, ca șl 
prafu ă comună. Introducerea aoestui 
prafă n’a reoerută o schimbare asențială 
a tunuriloră și de aoeea n’a fostă îm
preunată cu spese mari.

In privința triplei alianțe, ministrulă 
răspunse, că în timpulă mai nou, Italia 
din a sa parte a prolungită pactulă de 
alianță pentru mai mulțl ani și astfelă 
tripla alianță este asigurată și pentru 
viitoră.

Ugron se declara nemulțumită ou 
aoestă răspunsă, dedreoe cu ocasiunea 
reînoirei triplei alianțe, elă ar fi dorită 
oa politicii și bărbații de stată ai Un
gariei să stărue, ca tripla alianță să-și 
ia oa problemă aplanarea cestiuniloră 
din Peninsula balcanică, căol e de ne
suferită, cjis0 Ugron, ca în decursă de 
c}eol de ani să fiă socotite, ca nelegale 
stările de luorurl din Peninsula balcanică și 
prin acăsta să se dea ooasiune la atâtea a- 
tentate și turburărl, fiă pe teritorul statului 
propriu, fiă pe teritoriu stateloră vecine.

De altă parte ar fi dorită Ugron, 
ca Germaniei să i-se pună condiția, de-a 
nu se mai face protectora și aperătorea 
germaniloru din Ungaria, oi să nisudscă, 
ca Germania acolo a^asă la ea să fiă 
germană, der se lase ca și Ungaria s£ fiă 
Ungurescă.

După ce însă Szapary asigura, că 
germania are cea mai mare bonă-vo- 
ință și bună intențiune față cu Austro- 
Ungaria și în specialii față cu Ungaria, 
majoritatea îi luâ răspunsulă la cunos- 
cință.

țliarele din străinătate ca și cele 
din România aducă soirea, oă proiectulu 
de căsetoriă ală principelui Ferdinand 
moștenitorulă tronului română ou dom- 
nișora de onore a reginei, Flena Văcă
rescu, se pote considera ca definitivă de- 
lăturată, deorece principele a renunțată 
la aoestă căsătoria, țliarulă „La Paix" 
primesce o telegramă lungă din Viena, 
care dă asupra proiectului de căsătoria 
amintită, următdrea versiune, a căreia 
răsponsabilitate o lăsămă în sarcina (Ța 
rului francesă.

„Cu puțină timpă înainte de inoi- 
dentulă romantică cu d-ra Văcărescu, 
prințulă Ferdinand era vorba șă ia de 
soțiă pe fiica unui prință protestantă.

Căsătoria nu s’a făcută din causa unei 
neînțelegeri asupra zestrei. Tatălă prin
țesei nu era bogată și prințulă Leopold 
de Hohenzollern refusa să înzestreze pe 
fiulă său, zicândă, că regele României 
trebuia să supdrte cheltuelile oăsătorei 
moștenitorului Cordnei. Intr’aoeea Re
gina României, după sfatulă ducelui de 
Nassau, căuta o soțiă pentru prințulă 
Ferdinand printre prințesele înrudite ou 
familia imperială rusesoă. Viitdrea logod
nică n’avea încă vîrsta și prințulă Fer
dinand, care părea deja înamorată de 
d-ra Văcărescu, nu s’a arătată nici de- 
cum dispusă să aștepte majorenitatea ti
nerei prinoese. Nimică nu l’a putută ho
tărî să primdscă proieotulă mătușei sale, 
nici ohlară speranța de a deveni prote- 
jatulă specială ală Țarului. După pla- 
nulă reginei, Țarulă avea să asiste în 
personă la nunta princiară î i BuourescI 
și să înzestreze pe prințulă ereditară ală 
României. Acesta, după căsătoria sa, a- 
vea să reușescă a suplanta pe prințulă 
Ferdinand de Coburg; Bulgaria și Ro
mânia aveau să se unesoă sub persdna 
unui suverană comună. Regele Carol 
însă se împotrivise tuturora aoestoră 
proiecte, nevoindă să creeze nici o nouă 
legătură între dinastiile Hohenzoilern și 
Romanoff. Elă încuraja pe prință în re 
sistența sa. Regina vădândă primulă ei 
proiectă distrusă, se arătă de-odată păr- 
tinitore a căsătoriei prințului ou d-șdra 
Văcărescu.

SOIRILE QILEI.
— 12 (24) Iulie.

Consistoriulii archidiecesanii din Sibiiu 
face cunoscută, oă tinerii, cari doresoă a 
6 primiți ca elevi noi ai seminariului ar- 
ohidiecesană în secțiunea teologică ori 
pedagogică, aua-șl înainta cererile la Con- 
sistoră prin oficiile protopopescl negreșită 
pănă la 1 Augustă v. o. cei primiți voră ave 
a se presenta în institută la 31 Augustă 
v. c. pentru a se supune la o visitare 
medicală. La imatriculare fiă care elevă 
are să depună taxa seminarială de 100 
fl. pentru anulă întregă și 2 fl. pentru 
bibliotecă. Eleviloră mai săraol li-se con
cede a plăti taxa seminarială în 2 rate 
de câte 50 fl.

** sfc
Deputatulă N. Ceaur Aslan îndată după 

deschiderea sesiunei parlamentare dintom- 
nă va așterne din nou moțiunea cu privire la 
cestiunea Evreiloră și va cere votare 
nominală.

** ♦
înfrățire serbo-grecescă. Din Belgrad 

se anunță cu data de 20 Iulie: Profeso- 
rulă universitară Antonovici (care a fostă 
de față și la înfrățirea între studenții 
Români și Șerbi din Turnu-Severină) 
a invitată pe studenții sârbi și greci ca 

în Septemvre să facă împreună o călă- 
toriă la Atena.

* * *
La manevrele finale dela Bistrița 

voră lua parte 8460 honvezi infanteriști 
și 780 honvecfl-husarl.

* * *
Salonulă stereosoopii din strada por

ții Nr. 9 (unde a fostă prăvălia I. Dușoiu) 
merită tdtă atențiunea publicului. As- 
peotulă orașeloră celoră mai frumdse, 
regiunile și loourile renumite prin va- 
lorea loră istorică și estetică, ni le presentă 
aoestă sterioscopă într’ună modă clară 
și oâtă se pote naturală. Intre punctele 
din programă amintimă : Francia, ou Pa- 
risulă etc. Esposițiunea universală din 
Parisă din 1889; Rusia; Italia cu dife
rite orașe ale ei; marele baletă dela o- 
pera din Parisă ; Orientulă, minunile ță- 
riloră răsăritului; viața și patimile lui Isusă 
Ohristosă ; Elveția cu vederea locuriloră 
și cascadeloră sale. Partea Alpiloră aus- 
triaol: Isvorulă Savei, Triglova, Velde- 
sulă și Abazzia. ErI și astăcjl se vede 
orașulă Muuchen și castelurile fantas
tice ale regelui Bavariei Ludovică ală 
Il-lea; mâne și duminecă se va vedâ „Es- 
posiția din Parisă". Salonulă stă des
chisă și sera pănă la 10 ore.

* * *
Invitare. încredințată din partea pre- 

sidiului senatului școl. gr. cat. din Re- 
ghinulă săsescă, subsorisulă prin acesta 
am onore a învita tinerimea română din 
Reghină și jură pre diua de 30 Iulie st. 
n. la 2 ore p. m. în localitatea șcdlei 
române din locă, în causa îndatinatei 
petreceri de vâră, ce se va ține aoi la 9 
Augustă st. n. — Reghinulil-săsescu, 21 
Iulie 1891. P. Gora olerică abs.—N. B. 
Celelalte cjiare române încă suntă rugate 
a publica aoestă invitare.

Afacerea Ugron-Uzelac.
Soimă din raportulă telegrafică, ce 

l’amă primită, că deputatulă Ugron, fii jdă 
provocată la duelă de cătră căpitanulă 
din regimentulă de infateriă croată 79 
Uzelac, din causă, că în disoursulă său 
cu ocasiunea interpelărei asupra demons- 
trațiuniloră dinFiume l’arfi vătămată îm
preună ou întreg Regimentul,—a răspunsă, 
că nu se simte obligată a da satifacțiă, 
pentru oeea ce a vorbită în dietă.

înainte de a faoe d-lă Ugron decla
rația sa, s’a ținută o conferență de de- 
putațl, la care luară parte 20 de repre- 
sentanțl ai tuturoră partideloră, în care 
cu unanimitate s’a luată decisiunea, că 
deputatulă Ugron n’are să primescă pro
vocarea căpitanului Uzelac. Pe basa a- 
cestei decisiunl D-nii deputa’I Rohonczy 
și Horvath Tholdy secundanții lui Ugron 
în afaoerea sa cu căpitanulă Uzelac de
clarară în diua de 21 Iulie c. n. re- 
presentanțiloră (martoriloră) căpitanului,

de repede încâtă să-lă împedece pe elă 
de-a admira uniculă ceră, ce-lă purta în 
ochii ei.

Cu ocasiunea unei călătorii într’ună 
orașă, în care elă nu ounoscea pe ni
menea, se întâmplă, că elă o vădu pen
tru prima dată în dosulă ferestrei ei. 
Elă găsi mijlooe, să se recomande îna
intea bătrâniloră, la cari locuia ea, și 
cari o luaseră oa orfană. Ea era săracă, 
dâr ce importă acesta, când era atâtă 
de frumosâ, atâtă de virtudsă, și când 
te aflai lângă ea simțiai, că respiri aroma 
unei florării apropiate și nevăzute. Ea 
îlă iubea, o luâ în căsătoriă și în cu- 
rândă, ea fata de provincia, de pănă 
aoum, prin farmeculă ce’lă dau toaletele 
și arta, se metamorfosâ într’o parisiană 
splendidă, care provoca sensațiune. Multă 
vreme gustă elă fericirea neasemănată, 
de a ave ca soțiă pe cea mai drăgălașă 
dintre femei, er ca amică de casă pe 
celă mai sinoeră amică. Da, așa a fostă 
acesta, până în sera înfricoșată, în care 
elă deschidândă fără de veste ușa, o 
găsi în brațele amicului său, oare-i aco- 
peria fața cu sărutări.

De ce n’a năvălită asupra loră ? Pen

tru-ce nu i-a scrobită, ruptă în bucăți 
său omorită cu dinții, ori cu unghiile ? 
— Pentru-că nenorocirea acesta atâtă 
de neașteptată, îlă împetrise și i răpise 
puterea, oa să-și răsbune. Elă lăsa pe a- 
mantă să fugă în graba ridioolă a ru
șinai seu a fricei; elă se uită cu priviri 
tâmpite la necredincidsa, care’șl smulgea 
părulă despletită și o aucjia suspinândă, 
și când voi elă să facă ună pasă înainte, 
cădu la pamântă ca o bucată de lemnă 
fără vieță. Abia a doua di dimineța veni 
la cunoscința nenorocirei sale. Mănia 
îlă cuprinse din nou; scose strigăte de 
o sălbatică geldsă și dedre-ce nerușina- 
tulă nu era aici ș< nu lă putea sugruma, 
trimise martorii săi trădătorului, oare’i 
răpise fericirea și onorea.

Ceea ce privesce pe adultera, care 
nu o mai revădu, nu simția nici o măniă 
față de ea. O iubise prea multă, pentru 
ca acuma să o potă urî. Elă căuta și 
afla motive de scusă. Decă ea s’a în
străinată de elă, acesta s’a întâmplată 
fără îndoelă, de aceea, pentru-că elă nu 
înțelesese, să întărescă iubirea loră ; și 
decă a vădut’o petrecându’șl cu altulă, 
acâsta s’a întâmplată de sigură din oausă, 

că pe acesta îlă iubea cu nebuniă. Ea 
nu făcea parte din acele femei, cari din 
causa unui caprițiu fugitivă, pentru vo
luptatea unei sărutări, tradeză datorin- 
țele ei. Numai ună amoră mare și ade
vărată a putut’o duce la cădere. Nici
odată nu va mai săruta elă buzele a- 
celea, pe cari le-a sărutată o altă gură; 
ei se despărțiră pentru tot-deuna; dâr 
elă nu o desprețuia, ea căduse victimă 
fatalității unei patimi irresistibile.

Der pe elă, pe falsulă amică, pe ne- 
credinciosulă dspe, îlă ura cu o furiă 
sălbatică. Tdtă cjiua premergătore due
lului visa numai de plăcerea, de a simți 
sabia sa străbătândă prin corpulă trădă
torului, de a înfige sabia totă mai adâncă 
în corpulă său. Ce buouriă fără sâmănă 
trebuea să simtă elă, când la scoterea 
săbiei va vede țișnindă din rană o racjă 
de sânge roșu. Când se aflară ambii 
față în față pe câmpulă de luptă, elă 
simți, că mâna îi tremură, nu de frică, 
ci de furiă. Uitase totă oe învățase în 
sala de scrimă. Elă îșl oferi întregă pep- 
tulă, nu se gândia să pareze, ci să ni- 
merescă, să străpungă, să ucidă. Chiar 
și sabia sa îlă molesta. I-se părea, oa și

cum s’ar termina mai curândă, decă se 
va servi numai de mâni, și ar sugruma, 
sufoca, și..................... Și cu ună strigătă
sălbatică năvăli asupra adversarului său 
și-i înfipse sabia în inimă...’.

Ah, acum rătăcea încoce și în oolo 
pe drumulă de țeră. După ce-șl satis- 
făouse urei sale, rămase in elă o oste- 
nelă înăbușită și îngrozitore. Omorîse 
ună omă! îndărătul său se afla lucrulă aoela 
misterios și îngrozitor, care se numesce ca
davru, ună cadavru, pe care elă îlă făcuse 
și corpulă acesta mortă era ală unui 
bărbată, pe oare-lă iubise fdrte tare. 
Elu uita ticăloșia, care-lă prăvălise într’o 
desperare fără margini, pentru ca să șl 
aducă aminte de copilăria petrecută îm
preună, de joourile loră, de tinerețea loră 
veselă din păduri și din strade, la sin
cera loră strîngere de mână, când se 
despărțiau sera în consciință, ca dimi
neța se revădă ârășl. Și fără de veste 
pătrunseră lacrimi ferbințl printre de
getele sale, cu cari îșl acoperise fața; 
der sgomotulă roteloră unei trăsuri 
de pe petrișulă drumului îlă făcu să-și 
întdrcă capulă.
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porulă românii e tractate egală ou ce
lelalte înaintea legei, tinerii români potă 
să ocupe posturi câtă de multe fără a șl 
mai cere titlulă de nobilitate ungurâscă.

După aceste espunerl contra memo- 
riulă studențiloră maghiari ajunge la 
oonolusiunea, că totă ce s’a sorisă în 
memoriulă studențiloră români, s’a sorisă 
numai din ură >i cu rea voință.

Don Pedro despre republică.
Ex-împăratula Brasiliei, Don Pedro, 

a avut un interviev cu un corespondentă 
ală carului New-York Herald, asupra 
părerei sale despre republica brasiliană 
și despre republioanl. Impăratulă 4*se 
următdrele: In Brasilia nimioă nu e sta
tornică, caracterulă braziliană e șovăi- 
toră, neconstantă și iubesoe totă ce e 
nou. Am avută deplina convingere des
pre sosirea stăriloră republioane, tot 
deuna am crecjută, că acâsta se va în ■ 
tâmpla abia după mortea mea , deorece 
eramă iubită de toți Brasilianii și nu me 
opuneamă la nici o reformă demooratică, 
decă era cerută de poporă. Dâr eramă 
de părere, că republioa trebuia necon
diționată să vină, după cum suntă con
vinsă, că în 50 do ani nu va mai fi nici 
o monarchiă pe suprafața pământului. 
Nu oredă la restaurarea monarchiei în 
Brasilia, niol nu o dorescă, fiind-că a- 
cesta ar aduce cu sine ună răsboiu ci
vilă și ar împedeca pentru ună seoolă 
progresulă ei. E adevărată, că în acestă 
secolă s’au întâmplată în Europa trei
sprezece restaurări, acestea însă numai 
atunci oând seiința și democrația nu era 
atâtă de puternică. In Francia nu mai 
e posibilă, cu tdtă puterea vechei par- 
tinde monarchiste și a tradițiuniloră ei, 
ca să aduoă la cădere republioa parla
mentară.

Puterea lumâscă a papei e delătu- 
rată, cu tdte că iau rămasă puternici par- 
tisani, der niminea nu se gândesce la 
restabilirea ei. Monarchiile absolute în 
Italia, Spania și Țerile de josu au că- 
(jută și nimănuia nu-i trece prin minte 
ca să le restaureze. Monarchiile vechi 
Anglia, Austria și Germania facă 4^’ 
nică concesiuni radicalismului, până când 
voră fi înghițite de acesta, ceea oe de 
sigură se va întâmpla. Mișoarea repu
blicană în Brasilia nu a fostă îndrep
tată personală în oontra mea, ci în contra 
așetjăminteloră de stată, cari se perso
nificau în mine44.

Cestiunea Evreiloră în România.
N. Ceaur Aslan încheie interpelația 

sa astfelă:
Cum deol să ridicămă stavile în con

tra unui asemenea rău!
Să i asimilămă ?
Câtă vreme încercare nu a fostă fă

cută, ideia mai putea avea vre-o valdre. 
Persecuțiunile din trecutulă oelă maiîn-

nu potă veni la noi. Der cine ești tu ?u 
întreba copilulă naivă.

— „Sunt o sărmană femeiă, care 
te iubesce pe tine. Vrei să’ml întindl 
mâna ?“

— „Nu, nu44, dise mioulă Hurt spă- 
riată. „Vălulă tău e așa de desă, încâtă 
nici nu te potă vedd„.

— „Uite înodce!44 Străina îșl ridica 
vălulă. „Așa că aoum îmi vei întinde 
mâna ?“

Gopilulă îi întinse mâna. Cu o pa
sionată căldură își apăsa ea buzele pe 
mâna curată a copilului, apoi îngenunchiâ, 
îșl deschise brațele și voi să strângă la 
pieptă pe micuțulă. Elă însă se retrase 
c’ună sbierătă. „Tu-ml faol ceva44, 4ise 
elă înfricată. Atunci apăru din tufișă 
figura unei fete ou peră roșu“. Co- 
pilulă alergă spre ea arunoându-i-se în 
brațe.

— „Scusațl", c}ise acâsta amabilă. 
„Copilulă nu e dedată ou desmerdărl

.-străine14.
— „Am voită să-lă sărută,“ 4’80

dama, apoi îșl înclină fruntea și părăsi
.ou pași grabnici oimiterulă.....................  

depărtată; escluderea loră de la partici
parea drepturiloră, concedate altoră na
țiuni oontra loră, mai puteau fi invocate 
pentru a sousa esclusivismulă în care ei 
însuși se cerouise pentru a făuri arme 
în contra persecutoriloră loră. Der es 
periențe hotărîtdre au fostă făcute și ele 
ne permită astăcj.1 a ne pronunța ou si 
guranță asupra valorei încercăriloră de 
pretinsă asimilare.

In franța precum soițl, evreii au 
fostă emanicipațl ou desăvîrșire în o me
morabilă ședință de a constituantei la 
anulă 1791.

După ună șecolă de bucurare a drep
turiloră celoră mai întinse oe vedemă 
în Franța, în Franța luminată dela fine
le seoolului 19?

Cestiunea Evreescă este mai vioi 
agitată, deoâtă ori când! O mișcare pa
sionată este răspâudită pe întregulă te 
ritoră ală Franoiei și coborîtorii eroici 
loră luptători din 1790 blastămă momen- 
tulă, când nefasta emancipare fu pro
clamată în ultima ședință a oonstituan- 
tei și prin o meșteșugită surprindere !

0 voce: ce facă în Austria?
Ce facă în Austria? Etă ce facă; 

La 1848 nici ună imobilă din oapitala 
Austriei nu era în mâna Evreiloră. La 
anulă 1889 4O°/0 erau proprietățile loră 
și alte 4O°/o le aveau ca hipotecă. In
dustria, comerțulă, vieța intelectuală, po
litics precum și întrâga presă este în 
mâna loră. La universitatea din Viena, 
uni din instituțiunile oele mai bătrâne 
din lume,după destinațiunea ei catolică, 
majoritatea profesoriloră este compusă 
de profesori Evrei. MagistrațI, corpulă 
medioală, peste totă loculă ei domnescă 
în majoritate.

Grațiă dreptului de a poseda pro 
prietățl rurale, 63 de preoți eparhioțl 
suntă nevoițl să ceră autorisarea dela 
Evrei pentru a pută oficia, din causă, că 
cătră aceste proprietăți se află alipită 
ună dreptă de patronată eclesiaticu.

Termină.
V’am espusă faptele; am invocată 

mărturisirea unora din omeni — fără a 
vă pută cita pe toți — cari s’au gân
dită la acestă rău și în cugetulă cărora 
priveliștea ce o aveau înaintea ochiloră 
loră, reflecsiunl seriose, și pline de pre
vederi îngrijitdre au fostă trecjite.

Pericolulă, de care întrega nostră 
naționalitate este amenințată, acelă pe- 
rioolă este evidentă și elă este mare, 
mare în deajunsă pentru a solicita din 
parte-ne încordările cele mai energice și 
patriotice.

Mă adreseză mai ou osebire la Românii 
din Muntenia, ei cari nu au fostă încă 
atâtă de adâncă atinși de flagelulă, de 
care suferă frații loră din Moldova, mă 
adreseză la ei, la toți Domniele vostre 
spre a ne veni în ajutoră. Elementulă 
Română din Moldova se mai svîrcoleșce 
în ultimele sale încercări de a arunca 
răulă, ce a năpădită, și care este pe 
cale a mai năpădi încă asupra lui. Ora 
îngenunchiării și pote chiar a dispari 
țiunei lui este matematică constatată, 
decă patriotismul ă și luminele nostre nu 
se voră grăbi a-i veni în ajutoră!

Vă propună în consecință următorea 
moțiune: (Aplause prelungite).

Moțiune-
„Asoultândă interpelarea d-lui N. 

Ceaur Aslan și desvoltările făcute de in-

— „Dragă Ruth, ave-vei puțină 
timpă ?“

— „Pentru tine tot-dâuna, soumpule, 
sigură totdeuna.44

— „Mă lași întâiu să culoă copilulă? 
Ana înoă n’a venită din pădure.44 Alden- 
hofen luă oopilulă în brațe, îlă săruta 
fierbinte și-lă duse în pată.

— „Mama să rămână aiol,“ se ruga 
îniouțulă. Elă apoi prinse cu îndestulire 
mâna mamei sale și închise obosiții lui 
ochișori.

O lumină feerică domnia în aparta
mentele de durmită, țesândă ună vălă 
de aură delicată în jurulă fericitei 
mame, oare cufundată ou totulă în con
templarea micului ei ângeră, uitase, că 
soțulă ei o așteptă.

—- „Scumpă Ruth!44
— „Sousă Lothar, tu soii, că mă des

partă cu greu când mioulă nosru Kurt 
dorme.44

— „Am primit o sorisdre. Vrei 
să gâoescl de la cine-i?44

— „ De la Helda!44
Inspectorul^ o privi zîmbindă: „Da 

Ruth! Elă e la Rină, undeîșl împlinesce 
neobosită nobila-i chiămare de vînătoră.

terpelatoră, ou privire la consecințele 
grave, la oare a dată și dă looă lipsa 
de măsuri eficace contra sporirei și in- 
vasiunei elementului evreesoă, consecințe, 
oe se presimtă într’ună modă îngrozitoră, 
mai alesă în partea României de dinoolo 
de Milcovă.

„Asoultândă și răspunsulă d-lui Mi
nistru de Interne.

„Camera,
„Invită pi guvernă a da ordinele 

oele mai severe pentru pacja fruntăriiloră 
și respingerea Evreiloră străini, ori și 
cure ar fi pretextulă ce ei ară căuta 
pentru a se furișa în țeră, său a justifica 
presența loră, când intrarea și stabilirea 
loră ar fi fostă săvârșită cu disprețulă 
formeloră presorise întru acesta; ordine 
severe se voră da asemenea și celoră în 
dreptă, pentru striota aplicare a art. 10 
din legea poliției rurale și a disposiți- 
iloră edificate prin legea oe reguleză e- 
seroitarea comerțului ambulantă, și re- 
ounosoândă în același timpă, că guver- 
nulă du este în deajuusă înarmată față 
cu uneltirile culpabile și cu tendințele 
manifeste, grațiă cărora marea masă a 
elementeloră evreeșcl amenință pe di ce 
trece de a deveni în România, ună 
elementă de zdruncină periculosă pentru | 
desvoltarea economică, socială și na
țională.

„Camera mai decide.
„A se numi imediată din sîuulă ei 

o comisiune de 7 membri ou însărcina
rea de a elabora și a aduce înaintea 
Corpuiiloră Legiuitore păuă la sesiunea 
de tomnă.

„a) Ună proiectă de lege oare să 
reguleze într’ună modă mai eficace, oon- 
trolulă pașapârteloră pe la fruntării și 
să prevadă augmentarea personalului de 
oontrolă acolo, unde trebuința va oere ;

„b) Ună proieotă de lege, oare să 
prevadă aspre penalități pentru toți a- 
genții, cari ar contraveni la disposițiile 
legei, fiă în privirea legei pentru controlulă 
pașaportelor, fiă în privirea legei poliței ru
rale; aceeași lege va cuprinde și aspre pe
nalități pentru împegații respeotivl su
periori, în a oăroră cădere ar pica con
trolulă strictei aplioărl a legiloră mai 
susă menționate.

„c) 0 lege pentru înființarea mono
polului beuturiloră spirtâse.

„d) O lege în puterea oăreia să fiă 
interzisă Evreiloră străini de a țină moșii 
în arendă.

„e) O lege cu misiune de a provoca 
și încuraja de cătră Stată, înființarea 
de bazaruri, unde trebuința va oere, și 
în numără suficientă pentru a pune la 
disposițiunea mai alesă a populației ru
rale, tote obieotele necesare traiului și 
ooupațiunei ou prețuri pe câtă e po
sibilă de eftine.

„f) O lege pentru organisarea unui 
serviciu sanitară specială pentru fiă-care 
plasă din țeră.

„Aceeași oomisiune va mai avea mi
siunea de a face constată)! looale și a 
culege tote datele, ce ar fi de natură a 
lumina parlamentulă și țera despre reala 
stare a luoruriloră cu privire la traiulă, 
la agismentele și la adevăratulă numără 
ală Evreiloră în România; în acâsta 
privire puterile ei suntă nelimitate, pre
cum nelimitată este și competența ei 
de a complecta seria mă3uriloră de mai 
susă, prin propunerea și de alte mă-

A fostă de curendă la patulă morții ta
tălui său, unde s’a întâlnită cu sora-sa.44

— „Mai departe... te rogă,44 4lse 
Ruth, punendu-și capulă pe umărulă lui.

— „Dânsa i-a mărturisită totulă.44
— „Și Kurt?!44
— „Elă i-a iertată!44
— „De asta am fostă sigură.44
— Și de-odată ou aoestă împărtă

șire; Helda vre să se râge de ceva.44
— „Anume?44
— „Elă lasă totă averea lui fores- 

tierulă Dolling și mă rogă să stăruescă, 
ca să o primescă. La oasă, oând fores- 
tierulă nu s’ar învoi, atunci să o între- 
buințeză spre scopuri binefăcătore.44

— „Kurt nu și-a reținută nimică, 
elă și-a dată totulă?44 întrebă Ruth miș
cată.

— „Da, are elă totuși ceva scumpă44. 
Aldenhofen privi surîdendă la tînăra lui 
soțiă, ai cărui oohl se umplură de la
crimi.

— „Da!44 șopti ea suspinândă și ou 
timiditate neesprimabilă „Elă are o inimă 
de auruC

suri, ce patriotismulă și înțelepoiunea 
membriloră ei ar crede oomandate pen
tru apărarea intereseloră naționale ro
mâne.

Am 4ish- (Aplause prelungite)

Corespondența „Gaz. Trans. “
Oradea mare, iulie 1891,

Multă stimate domnule redactoră! 
Tinerimea teologioă română din Beiușă 
și jură, însuflețită de faptele anteceso- 
riloră loră, încercă și în acestă ană a 
arangia ună ooncertă împreunată cu dans, 
a cărui programă s’a publicată deja în 
oolonele „Gazetei44.

Este utilă, este frumosă lucru dela 
tinerii teologi, că spiritulă loră nu etă 
pe locă nici în decursulă feriiloră, oi lu
cră neobosită. In acești doi ani din urmă 
tinerii teologi n’au arangiată o astfelă 
de serată în Beiușă, din causă, că n’au 
avută puteri suficiente, preoumă au 
astă4l.

După informațiunile mele, tinerii teo
logi se pregă esoă pentru acestă serată 
de vre-o 3 luni, și se nisuescă în tdte 
privințele a îndestuli publiculă partioi- 
pătoră. Eu oredă, și sunt pe deplină 
convinsă, că li va și suocede.

Venitulă este destinată pentru șoola 
română de fetițe din Aradă, înființată 
numai în tdmna anului trecută, și pentru 
șcdla oonfesională română ort. din Beiușă. 
Ge și era mai frumosă, mai nobilă, 
decâtă acesta?

Cultura națională este mijloculă, prin 
care se pote ferici o națiune, și mai alesă 
multă oeroata, și scumpa nostră națiune. 
Tinerii teologi, arangiatorii seratei, cari 
de toți abia suntă la numără vre-o 25, 
toți Români unulă ca altuia, au sciută și 
sciu simți așa cum trebue, așa cum le 
dictă memoria străbuniloră loră.

Eu, după observațiunile mele, câș
tigate și păn’acuma, oredă, că onor, pu
blică română îșl va arăta și cu ocasiunea 
acesta zelulă și interesarea față de acestă 
mișcare culturală națională a tineriloră 
noștri, și nu va întâr4ia de a’i sprijini 
atâtă în reușirea morală, câtă și cea ma
terială.

Vomă reveni! Oradanulu.

DIVERSE.
Câtfi timpii trebue pentru înaintarea 

unei telegrame și pentru primirea răs
punsului. Noulă oficiu telegrafică din San- 
Franoisco numită „Paoifie Postal Tele
graph Company44 a invitată 4'1®!® aces- 
tea mai mulțl dspețl pentru ca să vâdă 
noulă oficiu telegrafioă. Mai mulțl din
tre ospețl au dorită să scie adeoă, câtă 
timpă trebue pănă oe ajunge o tele
gramă undeva, și pănă primimă și răs
punsulă. Șefulă voindă a satisface dorin
ței ospețiloră săi, a telegrafată la Port
land, New York, Washington, Seatle, 
Taooma, Causo, Nova Sootia, și la Lon
dra următdrele cuvinte : In San-Fran- 
cisoo ospeții acuma visitâză noulă oficiu 
telegrafică Postal Telegraph and Com
mercial Cable Com. Aiol suntă 9 ore 
30 minute sera. Câte dre și ce timpă e 
acolo?44 Primula răspunsă a sosită din 
Portland după 3 minute: „suflă ventulă44; 
ală doilea dela New York după 3 mi
nute 10 secunde: „norosă și caldă;44 din 
Washington după 3 minute 11 seo: 
„norosă și vântă;44 din Seattle după 3 m. 
21 sec: „norosă și cald";din Taooma după 3 
și 28 sec: „norosă, rece și ventă u- 
șora din Causo și Nova-Sootia după 4 m. 
20 sec: „frigă și norosă44, er din Londra 
după 6 m. 22 seo: „negurosa și rece.44

In institutulu de băețl „Cultura1,1, 
din orașulă Buzeu (România) Hindu 
vacantă

unii posti de jrofesm-jeilwg, 
se aduce la cunoscința doritoriloră 
de a ocupa unu asemenea postu. 
Condițiunlavantagidse. Ase adresa 
la Direcțiunea Institutului.

Directoră, I. Bogațianu.

Proprietară:
Dr. Aurelă Mureșlanu.

Redactoră responsabilă interimală’
Gregoriu Maiorii.
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< ursnlu pieței Sirașoiit
din 23 Iulie st. n. ,• 1

sancnote românescl Cump. 29 Vend,. 9 32
Argintă romănescă n 9 22 z? 9.27
Napoleon-d’orI - - n 9.30 n 9.34
Lire turcescl n lt 50 10 55
Imperiali - - n 9.48 n 9 53
(ialbinl H 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina11' 6»/o 101.- n —.—

n n >•> 5°/o „ 9h.5O 100,—
Ruble rusescl n 132.— 183—
Mărci germane 57.— n 57.50
Discontulă 6 8°/0 p e anti

ostii ungare [1-ma emisiune] .
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostii ungare [2-a emisiune] —.
Amor! isarea datoriei căilorii ferate de

ostii ungare (3-a emisiune) 113 21
Bonuri rurale ungare ... 2 —
Bonuri croato-slavone ... 104.71
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungur escă ... —.—
Imprumutulii cu premiulii ungurescii 142.25 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ABONAMENTE
TKAHSILVAHIEr*
abonamentului este:

§

Cursulu la bursa din Viena.
din 22 Iulie a. c. ms

tineta de aurii 4°/0 105 05
Senta de hârtii 6% 102 10
mprumutulă căiloră ferate ungare

aură...................... ■ 117.—
dto argintii 19.50

ghedinului 131.40
Renta de argintii austriacă - - - - 92.50
Renta de hârtiă austriacă 92 80
Renta de aurii austriacă • ill 65
LosurI din 1860 139.80
Acțiunile bănceiaustro-ungare ;028
Acțiunile băncei de credită ungar. - 41.—
Acțiunile băncei de credită austr , 294.75
Galbeni împărătesei- - - - - .59
Napoleon-d’orI ... 9.35’/,
Mărci luO împ. germane 57 85
Londra 10 Livres sterlings - ■ 117 70

„GAZETA
Prețulu

Pentru Austro-Ungaria:
3
6

12

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei» luni.................................................
șese luni............................................
unu anu.................................................

luni 
luni 
anu

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

X 
X

A mortisarea dator ei căilorii ferate de

Avisl d-lorl abonați!
itugâm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s«. 

tniievoiască a scrie pe cuponulfi mandatului poștalii și numerii de 
ue fășia sub care au primită ^iarulu nostru până acuma

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 bmevoiască a scrie adresa 
lămurită și si5 arate și posta ultimă.

Totodată facemii cunoscută tuturoru D-loru abonați, că mai 
ivemtî din anii trecuțl numeri pentru complectarea colecțiunilorti 
.Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunl, pentru cari se pută 
a tresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Administrat, „Gaz. Traos.“

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu...........................................................2
șese luni........................, . . . . 1
trei luni............................................

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

8
Pe 
Pe
Pe

11. -
fi. -

50 cr. w
Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai

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

scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/1

franci, 
franci, 
franci, 

repede prin

§

vrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx»

a
binevoiescă

‘tx'exn.u.rilor'TjL
pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilă din 20 Iulie 1891

ISudapesta— -Predealii Predeal u — ESwdaiBesta EE.-E®esta-AB,adBl-TeflBBȘ||’H,eiB6Ș-Ai*adia-12.-E®esta Ctopșa-mică—Sibiiu
Trenu 

de 
persdn.

Trenu 
accele-
ratu persdn.

Trenu 
de

Trenu 
accele
rații

Trenu I Trenu 
accele-, do 
ratu ipersdn.

Trenu 
accele
rată persdn.

Trenu 
de

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele
rații

Trenii 
de 

persdn.

Trenii 
de 

person.

Trenu 
accele
rații

Trenii 
do 

•persdn.

Viena
Budapesta
Szclnok
P Ladâny
Oi adea mart

Mezo Telegd
Rev
Bratca
Buci a
C>ucia
Huedin
Stana
A ghiriș 
Ghirbău
Nădășel

Clușiu

I 
i

10.50 8.-
1.50
3 57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9 07
9 37

3.25|

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
U’Ora 
Vințul de 
Aiudâ

sus

Teiușu

Crăciuuelil 
Blașiu 
Mr ăsasa

I
1

Copșa mică j 
Mediașfl
Ebs; batopole 
Sighișora 
Hețfalău'
Homorodâ
Augu -ținu 
Apața 
b'eldidra
Brașovu

TiuiișO
PredealO
BimurescI

I 
I

10.37
11 10
11.28
12 38

1.14
1 21
1.29
1,54
2.13

Tren de
porsâno

12.20
141
2.26 

”850

5.50
9 22 !

11.53
1.50
2.24
3 03
3.46
3.57
4.29
4.55
5 34
5 51
6.12
6.25
6.39'.
6.56
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

9.15
11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47

Bucur-scI 
Predealu 
Timișu

Brașovu

F«ldi6ra 
Ap ața 
Augustinb 
Homcrodu 
Hașfaiău 
Sighișora 
Eiisabetopt le 
Mediașâ 
Copșa mică j

7.35
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

6 —
6 18
6.34
7 34
7.57

Mic ăsasa
Blașiu
Crăciunelti

Teiușft

8 22
8 38
8.43

9.14

A i ud ti 
Vințul de 
Ui ora 
Cucerdea 
GhirișQ 
Apahida

Clușiu

9 48
9.50

10.06
10 28
11.04
11.19
12.27
12 58

1.15
1.35
2.09
2 19
3.01
3 31
9 30

niuresu-liiidosii—ISistrita•> » ,
Murășh Ludoștt 
Țagu-Budatelică . 
Bistrița . . . .

sus

J
1

Nădășelt 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stena' 
B Huiedin 
Ciucia 
Buci a 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mare)

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
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.C8
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
445
5.14 

"KoF
6.29
6 47

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7B0
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8 51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
140

4.—
6.48!
9.59

8.50
5.16
5 57
6 58

Viena
Budapesta 
Szoim k

1 25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4 53 
5.3(
5 47

6 11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.C9
11.51

1.55
7.20

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
6 52
7.4C
8—
8.1c
8.21
8.5E
9 li
9.5)

10 0(
10.21
10.45

■ U.lr
; 11 5i
■ 12.09
I 2.24

Aradîi
GlogovațO 
Gyorok
Pnl llțtl 
Radna L'pova 
Ci.nop
Berzava 
SoborșmQ
Zamfl 
Gurasada
Ilia 
BraDicica
Deva
Simeria (Piski) 
O ățtia
Ș botU
Vinț. de josî 
Alba lulia 
Teiușu

i

10.50
8.15

11.14
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
9.50

10.16
10.36
11.-
11.26
11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2 20
2.34
3 Oo
3.23
3.39

3.251 Teiușu
9 50 Alba lulia

Și bota
Orățtia
Simeria (Piski) 
Deva
Brauicica 
llia
iGui asada 
iZamO 
SoborșimA 
Eerzava 
Conopa 
R»dnH Lipova

Gyorok

Szolnok
(Budapesta

Vioria

3.09
3.50
4.09
4 52
4 55
5.23
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 20

”605'

5 14 
Koî 
6.20 
6.49

8.24
11.51

1 55
7.20

1.39
2 19
2 36
3 03
3.30
4 17
4.33
4.55
517
5.28
5 53|
6 24
7.02
7.17
7 46
7.57
8 08
8 30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

Copșa mică
Șeica-mart 
Loamneș
Ocna
Sibiiu

7.10
7.43
8.27
8.59
9 23

3.- 10.47
3.31 11.27
415 12.08
4.46 12 38
5.10 1.-

Sibiiu—Copșa-anică

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica mare
Copșa mică

7.35 4 34 10.17
8 02 4.58 10 43
8.30 5 25 11.09
9 05 5 55 11.40
9.34 6.20 12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R. săs.

Cucerdea 
Ludoș 
Oșorheiu £ 

Regh.-săs.

2.50 8.20 2.41
3 34 9.11 3 27
5.20 11.17 5.14
5 35 5.36
7.10 7 15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

-SEBRWB’ia (PiskiSisB&eB’ia (Piski. B^cIb^scbbb | Peti’o

Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10 50 6.20
Sueiu 6.35 11.26 4.5b Banița 6.41 11.40 6.54
hLațegă 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
Pni 8.06 12.- 6.30IPA 7.57 1.05 7.51

) Crivadia 8.47 2.23 7.24 Haț* gO 8 36 1.54 8 25
Banița 9.21 3.19 8.04 St.i eiu 9.18 2.49 9.01
PetroșenY
— .. -  -

9.45 4.— 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

5 AiraflEEB- TBMEisâra—Airadfa
\ Aradu 6.15 11.30 7.15|Timișora 6 20 1.11 5.05

Viuga 7.32 12.47 8.04 V nga 7.21 2 46 6.40
Timișora 8 42 2.04 8.57 Ara du 8.03 3 50 7.50

<EBbbb*bsbb—TiBB’da Turda—GBbbb’bsbb______________ .1________________________________ !!__________________________________________ 3____

8.40
6.05

Turda 8.08 10.55 4.—
4.50 9 30 2.30 8 50

EEistrita—MBUB’esaa-IjiHeSosEi
5 •> •)

Bistrița . . . .
Țagu-Budctelicu . 
MurSșă-Ludoșă .

l.lfi
4.15^ 

prsr
Nota : Numerii încuadrațl cu linii grose însemn6ză orele de nopte.

Regh.-săs.
Oșorheiu '

Ludoș 
Cucerdea

5.21
6 58
7 47

8 -
9 35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Simeria (Piski) —Hunedora

Simeria (Piski)
Cerua
Hunedora

9.16
9.34
9.58

10.50
11.13
11.48

4.40
5 03
5.38

Hunedora—Simeria (Piski)

7.22
7 50
8.10

Hunedora 4 46 2.32
C^rtia 5 11 3 -
Simeria 5 28 3.20

Iffirasov—EcB’iBescă

Sigbișora— ©afioB’laeiw || Od®a*beiu—Sighișoara

Sghișora. . . 4 30 1125 Odorheiu. 8 15 3.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 S'ghlșdra. 10.52 6.10,

eiău—Caa*ci i-niae’îCareâii-BBBajri—

Careii mari .
Zelău. .

5.5o| ZMău . . .
11.—1| Careii-marI .

1.56
6.4.8

Tipografia A. MUREȘJIANU. Brașovu

Brașov 
Zernesci

5.45
7.26

4 55
6 36

Eefi’Eicscîi —ESa’asov

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44


