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Nr. 157. Brașovă, Luni, Marți 16 (28) Iulie.
Brașovu, 15 Iulie v.

Marele Napoleonu Bonaparte 
prezisese, când se afla prinsu pe 
insula St. Helena, că în cincicjeci 
de anî Europa va fi seu căzăcescă 
seu republicană.

De atunci au trecută cincifleci 
de ani și alțî douecfeol și cinci pe 
de-asupra, fără ca se se fi împli
nită proteția marelui împeratore.

Der lupta între ideile republi
cane și monarchice nu a încetată 
nici ună momentă și astăcfl ea 
este multă mai înverșunată de- 
câtă s’ar pute crede în fața fap
tului, că încă totă sistemulă mo- 
narchică prepondereză în condu
cerea destineloră Europei.

De altă parte n’a încetată nici 
pericululă năvălirei căzăcescl asu
pra Europei, pe care ’lu vedea 
Napoleon apropiându-se. Celă pu
țină așa cetimă cjfinich în 4iarel0> 
cari apără politica triplei alianțe, 
că acestă alianță trebue se esiste, 
pentru ca Europa se fiă scutită în 
contra panslavismului rusescă cu- 
tropitoră.

Este prin urmare încă deschisă 
cestiunea, că cine va învinge în 
cele din urmă în Europa. După 
Napoleon Bonaparte au mai pro
fețită și alții, că în cele din urmă 
va învinge principiulă republicană.

La 1843, când în urma revo- 
luțiunei din Parisă, s’au produsă 
marea mișcare revoluționară în 
Germania și s’a inaugurată reforma 
constituției stateloră confederației 
germane de cătră adunarea națio 
nală germană din Frankfurt, șe- 
fulă statului alesă de acesta adu
nare, Archiducele Ioan de Austria, 
care purta titlulă de „Reichsver- 
weser“ și avea ună rolă echivalentă 
cu ală unui președinte de repu
blică, fiindă salutată pe atunci de 
o deputațiune a parlamentului, 
a respunsă în dilectulă vienesă 
între altele: „Ich glaube halt auch 

dass die Welt einmal eine Republik 
werden wird“ (Și eu credă, că 
lumea va deveni odată republi
cană.)

Și nu de multă raportorulă u- 
nui mare 4iara americană a publi
cată o convorbire, ce a avut’o 
cu înțeleptulă ex-împerată ală Bra- 
siliei, Don Pedro, în care acesta 
a 4i3h> precum scimă, că se aș
tepta la proclamarea republicei 
în Brasilia, precum este convinsă 
că în 50 de ani nu va mai fi 
nici o monarchiă pe fața pămân
tului.

Eată der că prevestirea lui Na- 
poleonă I în privința viitorului e- 
ventuală ală sistemului republicană 
a fostă și este sprijinită și de alții, 
chiar și de capete încoronate și 
din familiile domnitore cele mai 
vechi.

Intr’o privință profeția lui Na- 
poleonă I s’a împlinită pe deplină 
și încât se referă la terminulă ce l’a 
pusă elă. Francia a devenită erășl 
republică, ridicându-se pe ruinele 
împărăției Napoleoni4iloru.

Cum s’ar mira înse Bonaparte 
când ar trăi și ar ceti raporturile 
ce sosescă din capitala Rusiei des
pre înfrățirea republicei francese 
cu împărăția moscovită-căzăcescă, 
ce se serbeză a4î în portulă dela 
Kronstadt și în Petersburg?

Ce ar 4i°e Napoleon I, care 
privea în imperiulă căzăcescă pe 
celă mai mare dușmană ală Fran- 
ciei și care între acesta și repu
blică găsea o deosebire ca între 
focă și apă; ce ar 4ice când ar 
vede, că republica francesă de a4î 
a părăsită cu totulă politica ur
mată de elă și de succesorală său, 
Napolecnă III, și a legată frățiă 
cu Țarulu, dându-i îndărătă ca semn 
ală amiciției două prapore, cari 
au fostă luate în resboiulu Crimeei 
din biserica Eupatoria și au fostă 

păstrate pănăa4l în biserica Notre- 
dame din Parisă?

Ar trebui să recunoscă și Bo
naparte, că timpurile se schimbă 
și cu ele și politica națiiloră; der 
pote că cu spiritulă lui pătrun- 
4ătoru ar mai găsi, că onorurile 
cele mari și estra-ordinare, ce i-se 
facă în Rusia escadrei francese, pe 
lângă scopulu celă urmărescă de a 
demonstra în contra apropierei 
Angliei de tripla alianță, mai au 
și ună mare resultată reală, ce nu 
se păte tăgădui: înalță adecă într’un 
modă ne mai pomenită prestigiulă 
și gloria singurei republice mari 
în Europa. Republica francesă, 
fiindă salutată cu atâta căldură 
de celă mai puternică monarchă 
ală Europei, serbeză în acelașă 
timpă ună triumfă morală, care 
numai în favorulă principiului re
publicană păte fi.

CRONICA POLITICĂ,
— 15 (27) Iulie.

— Cestiunea demonstrațiunilorfi din 
Fiume a ajunsa într’o situați une fdrte 
încurcată. piarulă croații „Obzor“ din 
Agramii acusă pe funcționarii magistra
tului din Fiume, că ațîță continuu în 
contra Croațiloră și că numai acestă 
scopă l’au urmărită ei și prin raportulă 
răutăciosă în causa demonstrațiuniloră 
din Fiume. „Magyar Allam“ e informată 
din isvoră „cu totulă imparțială14, că de- 
monstrațiunile le-au începută nisce băe- 
țandrii de pe strade și nisce muncitori 
dela fabrici, cari revoltâudu-se în contra 
manifestațiiloră politice ale Croațiloră, 
au îucepută să insulte pe strade pe os
tașii croați, ba pe doi sub-oficeri i-au 
huiduită cum se cade. Acești subofioerl 
s’au dusă la căpitanulă Uselao, care e- 
șise la stradă însoțită de ună oficeră și 
de ună medică de regimentă. Ei rapor
tară căpitanului că au voită să recurgă 
la baionetă pentru a se apăra în contra 
insulteloră aceloră ștrengari, der căpita
nulă i-a trimisă la casarmă și în acestă 

momentă a cfisă în fața mulțimei de pe 
strade: „Băețandrii aceștia atâta se svîr- 
colesoă, pănă când în cele din urmă va 
trebui să împușcămă asupra loră“. — 
Pănă aoum se vede așa-dără, că lucru
rile nu stau niol pe departe așa, după cum 
le- au presentată înflăcărații „patrioțl“ în 
dieta ungurescă. Totă lucrulă amirosă 
mai multă a scandală ungurescă, decâtă 
a demonstrația croată.

— Piarulă Oehiloră tineri „Narodni 
Listi“ preamăresce într’ună articulă a- 
propierea Rusiei de Francia. Etă ce 
scrie numita foie: „Astăzi în fine în
tinde Rusia mâna ei oredinciosă Fran- 
ciei, uniculă ei aliată naturală. Manifes- 
tațiurea ruso-francesă de amicițiă din 
Kronstadt este ună evenimentă istorică. 
Noi avemă motivă ca să salutămă și să 
ne buourămă sinceră de acăsta; fiindcă 
prin manifestațiunea acdsta a unirei 
franoo-ruseseeschideRusiapentrutot-dău- 
na dela fidelitatea punică a epigoniloră lui 
Bismark. Prin apropiarea acesta pe față 
între Rusia și Francia s’a delăturată pe- 
ricolulă supremă, care a plutită deasu
pra capeteloră nostre în decursă de 10 
ani, ca sabia lui Damocle; pericolulă u- 
nei înțelegeri între Berlin și Petersburg 
a dispărută pentru totdeuna. AstădI pu- 
temă să răsuflămă și să esolamămă: 
„Rusia și Francia în fine s’au înțelesă!“ 
și prusismulă caută acjl înzadară pre- 
miulă pe care să-lă dea Rusiei, pentru 
ca să o oâștige din nou. Decă bărbații 
de stată austriacl înțelegă interesele vi
tale ale Austro-Ungariei, potă privi cu 
satisfacțiune înfățișarea ruso-franoesă, 
care-șl află espresiunea ei strălucită în 
festivitatea de astăcfi din Kronstadt“.

— piarulă din Neapole „Pungolo“ 
publică resumatulă unui articulă ală lui 
Crispi care va apăre și în diarulă „Oon- 
temporany“. Artioululă acesta, care are 
titlulă: „Italia, Francia și Papismulă“, 
este ună răspunsă pentru pressa francesă 
și va fi subsemnată de autorulă său. Italia 
s’a alăturată la liga de pace cuscopulă, 
ca să se asigure în contra pretențiuniloră

FOILETONUL „GAZ. TRANS.*
__________

Carnetulu roșu.
Novelă, tradusă de Moșulă.

I. 0 coniisiune curiosă.
Față’n față de imposantulă paiață 

împărătescă din Petersburg se află mo- 
numentulă împărătesei Catarina II. In- 
tr’una din casele din apropierea acestui 
monumentă, domnia mare activitate pe 
la finele lui Iunie 1879. In deceniile de 
mai ’nainte pdte că s’oră fi ținută aici 
numai serbări vesele, jocuri și petreceri 
desfrânate. Astăzi înoă domnesce în acestă 
colosă de pietră o mișoare estraordinară 
cu deosebire numai, că acum tote miș
cările portă ună timbru misteriosă.

Proprietarea casei, contesa Czry- 
nowsky, zăcea pe patulă de morte.

Angerulă morții stetea deja la pi- 
ciorulă patului și făcea contesei semnă 
să-lă urmeze în împărăția umbreloră.

Odaia, în care se afla bolnava, era 
mare, înaltă, cu frontulă spre stradă, 
în câtă zurăitulă trăsuriloră, ce circulau 
pe dinainte, străbătea cu totă puterea 
pănă la urechia ei.

Deși timpulă era binișoră înaintată, 
— pendula parisiană anunțase de multă 

ora a decea, — răcela nopții încă nu 
descinsese asupra cetății Țariloră, din 
contră, intensitatea căldurei se părea, că 
totă cresce. Cameriera de lâDgă patulă 
bolnavei a trebuită de multă să desohidă 
ferestrile de oătră stradă și astfelă sgo- 
motulă din ce în oe mai mare ală bir- 
jeloră pătrundea neîmpedecată în odaiă.

Dinaintea patului se afla o mesă 
mai mărișdră, pe care ardea numai o lu
minare. Acesta nu numai că nu alunga 
întunecimea din odaia spațiosă, ci din 
oontră, umbrele obiecteloră apropiate 
erau cu atâtă mai pregnante și puținele 
persone din odaiă, cu pașii loră lini, 
ți-se păreau nisce spirite. De altă parte 
coridorele și odăile de-alungulă scăriloră 
străluoiau de lumina gazului ca și când 
ar vrâ să se întrecă cu lumina dilei. 
Camera bolnavei încă se părea arangiată 
pentru o iluminațiă splendidă, pentru-că 
candelabrele mari, cu luminările așe<jate 
în ele, păreau că așteptă numai momen- 
tulă pentru a străluci ou totă splendorea.

După ce cameriera se rădimâ de 
jețulă dela picidrele patului, oeialalțl 
doi servitori, cari eșteptau eventaule 
porunci, se retraseră la o ferestră, unde 
șoptele loră se amestecară cu sgomotulă 
de pe stradă. Din când în când se audia 

în odaiă numai respirulă acuși mai greu, 
acuși mai lină ală contesei.

Deodată se aude sgomotulă unei 
trăsuri, ce venia repede; trăsura se o- 
presce dinaintea palatului. Scena din 
camera contesei se schimba la momenta. 
La ordinulă camerierei servitorii alergă la 
candelabre și le facă să lumineze în tdtă 
pompa. Bolnava se ridică încetă și cere 
dela camerieră o manta mică de mătase 
de colore albăstruiă. Ună semnă și per
delele patului se dau în laturi. Lumina 
candelabreloră se revărsa întregă asupra 
contesei.

Pe fața matronei se ivi nouă vieță. 
Ochii ei negri erau de o splenddre ex- 
tra-ordinară. Paldrea feții fu înlocuită 
cu o roșață plăcută și privindă repede 
conturile ei bine marcate, ți-se părea de 
o frumseță particulară. Privindu-o însă 
mai de aprope, observai fără îndoielă, 
că fața-i delicată este brăzdată de nisce 
trăsături săpate nu numai de suferința 
morbului, câtă mai vertosă de supărare 
și de griji îndelungate.

După-oe s’au dată perdelele în două 
părți, contesa făcu servitorei semnă cu 
mâna să depărteze cărțile, ce se aflau pe 
plapomă. Acesta împîinesce comanda și 
tocmai voia să ia ună carnetă (notiță) 

de busunară, legată în piele rusesoă ro- 
șiă. Mânile slabe ale conteseiînsăse îndrep
tară cu răpediciune asupra carnetului și 
o privire aspră din ochii ei scânteitorl 
fu răsplata servitorei.

— „Nu scii“, — <jise ea ou voce 
limpede și hotărîtă, care pentru o bol
navă ca ea era aprope prea puternioă — 
„nu soii, că afară de mine“.... aici fără 
voiă se împiedecă ună momentă „...ni
mănui nu-i este iertată să atingă carne- 
tulă. Numai unulă“....

In coridoră se aucji ună sgomotă 
neobicinuită și numai decâtă fură date 
înlături aripile ușei. In cameră intră o 
figură atletică — Impăratulă.

Trebuia să fiă o causă de totă mo- 
mentosă, care a înduplecată pe stăpâ- 
nulă marelui imperiu rusescă să cerce
teze locuința unei sudite și încă la o 
oră așa târdiă din ndpte.

O aruncătură de ochi asupra celei, 
ce zăcea în pată, convinse pe fisiolo- 
gulă espertă, că se află în fața unei 
umbre, ce apune de pe scena istoriei cu 
contesa Czrynowsky, odinioră atâtă 
de glorificată. Deși trăsăturile fine și de
licate ale feței reaminteau frumseță de 
dre-cândă, totuși anii și o supărare con- 
sumătore au nimicită cu multă tăriă ar-
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Papismului și în contra Franciei, pentru 
ca acesta din urmă se nu întreprindă o 
nouă espedițiune pentru spriginirea pre- 
tențiuniloră Papismului. Articulul încheiă 
cu dorința, ca neînțelegerile între Fran- 
cia și Italia să înceteze și să se restabi- 
lescă buna armoniă între aceste două 
state.

Nunciulă papală, monsiniorulă Ferrara 
înmannâ președintelui republicei fran- 
cese epistola sa de acreditare și accentua 
în vorbirea sa responsabilitatea delicată 
amisiunei sale. Elă reînoi espresiunea deo
sebitei bunăvoința a papei pentru națiune, 
a cărei fapte gloriose și civilisatorice. 
în lume suntă strânsă, legate cu a- 
celea ale religiunei catolice. Ferrara 
încheia declarațiunea, că elă îșl va 
încorda tdte puterile, pentru ca să 
asigure ună resultată fericită misiunei 
paclnice a bisericei, pentru ca relațiu- 
nile amicale intre sfântulă scaună și Fran- 
cia să se întărâscă din ce în ce mai multă. 
Președintele Carnot răspunse: „D-ta ou- 
noscl națiunea francesă și probata ei 
alipire la aședămintele republicane. Cunos- 
cința de âmenl și de lucruri o voră a- 
iuta în împlinirea problemei, despre a 
cărei responsabilitate delicată ați amin
tită. Misiunea D-tale paclnică va afla o 
promovare binevo ore la guvernulă re
publicei, și despre acesta poți să-lă asi
guri pe Papa.“

— Soirile sosite din China vestescă, 
că China sudică s’a revoltată. Bande 
înarmate cutreeră prin sate și orașe, je- 
fuindă poporațiunea. Resoulații se în
cercă să ucidă pe guvernulă generală 
din Formosa, ca prin acesta să dee sig- 
nalulă pentru o revoltă generală în con
tra domniei chineze. Poporațiunea străină 
de aici se teme de ună atacă.

SOIRILE PILEI.
— 15 (27) Iulie.

Dela Bucuresci la Teheran. Fostulă 
ambasadoră rusescă dela Bucuresci Hi- 
trovo a fostă numită ambasadoră la Te
heran. Anglia, pentru ca să apere inte
resele ei vitale din Asia în contra unel- 
tiriloră acestui diplomată, a transferată 
pe representantulă ei de pănă acum din 
Bucuresci Sir F. Lascelles, în aceeași 
calitate de asemenea în capitala Persiei.

** *
încă o invențiune românescă. Cetimă 

în „Naționalulă" : D-nii Steliană Grozea 
și Iuliusă Sasinschi, reprsentanțl ai 
firmei S. Grozea et Co din Brăila, au 
inventată la mașinale de treerată ună 
aparată pentru curățită grânele și în 
particulară orzulă. Aoăstă invențiune va 
fi de mare utilitate agricultoriloră. Intru 
câtă privesce importanța ei, ni-o dove-

desce însuși faptulă, că imediată a și 
fostă brevetată de cele mai multe state 
din Europa și America.

* « *
Prima manevră a flotilei române, se 

va începe în 15/27 Augustă. 0 divisiune 
a flotilei, sub comanda colonelului Mur- 
gescu va trece Marea-năgră pe lângă 
țărmulă rusescă și apoi va ajunge la 
Constantinopole. La manevrele acestea 
voră fi de față atașații militari ai state- 
loră străine.

** *
La congresul!! studenților!! români, ce 

se va ține în Giurgiu, dela 27 pănă la 
30 Septemvre, voră lua parte și studenții 
greci și șerbi.

* * *
îmbunătățirea salarisărei funcționari- 

lorfl. de stată. Ministrulă ungurescă de 
finanțe, Al. Wekerle, a declarată în șe- 
dința dela 25 Iulie a dietei unguresol, 
oă încă în decursulă aoestui ană, de-o- 
dată cu presentarea proiectului de bugetă 
pentru anulă 1892, va presenta și ună 
proiectă de lege pentru îmbunătățirea 
salarisărei funcționariloră de stată.

* * *
„Stătută organică" pentru biserica ser- 

bescă. Comitetulă sinodului bisericei ser- 
bescl și-a ținută sesiunea ordinară din 
urmă în dilele dela 25 pănă la 28 Iunie 
v. în Corlovăță, sub presidiulă patriar- 
chului G-eorgie Brancovici. Din rapor- 
tulă publicată în „Branik" aflămă, că 
Comitetulă sinodului încă în sesiunea 
din Ianuarie c. a însăroinată o comi- 
siune de 2 membri ou elaborarea unui 
proiectă de „stătută organica*, careva fi 
supusă unei aprețiărl și studiări minu- 
țiose și din partea comitetului. Corni- 
siunea a presentată deci partea elabo
rată deja a proiectului (partea înteiu), 
care după cum constată „Branik" tra- 
deză o seridsă ounosoință de causă și 
judecândă după punctele în cari va fi 
împărțită,„statutultt" vasta în consonanță 
ou caracterulă națională și autonomă ală 
bisericei serbescl. Statutulă se va împărți 
în trei părți esențiale: I) despre oonsti- 
tuțiunea bisericei naționale ortodoose 
serbescl a metropoliei carlovițene ; II) 
despre șcâle și III despre fundațiunl.

*
Circulă Sidoli. Dela 11 (23) Iulie în- 

cependă „Circulă văduvei T. Sidoli" și-a 
începută ciclulă de representații ce se va 
da în orașul nostru. Aceste representațiunl 
suntă demne de totă lauda și merită 
atențiunea și spriginulă publicului brașo- 
venă. Publicului nostru de altcum îi este 
cunoscută Circulă lui Sidoli, care a mai 
dată în Brașovă representațiunl dintre 
cele mai succese. Cu deosebire intere
sante și măestre suntă producțiunile pe 
oală și din gimnastică, apoi nu mai pu-

țină lăudabilă e dibăcia cu oare esceleză 
acăstă societate în dresarea aniinaleloră. 
In privința acesta elefantulă numită 
„Blondin" îi face speoială ondre. Din 
programulă de ieri săra amintimă pro- 
ducțiunea escelentă „Pas des deux" ese- 
cutată de d-lă Bono și d-ra Adela, apoi 
pe miculă Teodoră Strakay care a esce- 
lată în călărită pe calulă fără șea și 
potpuriulă gimnastică esecutată cu multă 
artă de familia Varady. Astăcjl se va da 
o representațiune cu ună programă forte 
variată, între altele se va produce pen
tru întâiașl dată elefantulă „Blondin" și 
maimuța „Jaco" pe funiă oa echilibnștl.

* * *
Maghiarisarea în armată. Lui „Egye- 

tertes" ’i se scrie, că în regimentulă de 
infanteriă 26, staționată în Strigoniu, 
„domnesce ună spirită maghiară vred
nică de cea mai mare laudă." Tdte or- 
dinile se dau ostașiloră în limba un
gurescă. „Meritulă" pentru acesta este 
ală oolonelului de regimentă Grivicsics 
Daniel, care ține multă la aceea, că tăte 
ordinile să li-se dea ostașiloră în limba 
maghiară. Din asta causă ofioerii cari 
nu sciu încă unguresce, acum dela mică 
până la mare îșl sfarmă capulă cu stu- 
diarea limbei ungurescl. — Soirea acesta 
care de sigură va fi o esagerațiă din 
cele mai mari, ll-a făcută mare bucuriă 
foiloră ungurescl. Der n’ar trebui să se 
bucure, căci ar fi tristă de totă, decă 
și armata s’ar molipsi de spiritulă loră 
șovinistioă.

* * *
Ciuma sibirică a isbucnită printre 

vitele din Petersburg.
* * *

Unii culegătoru-tipografu p6te afla 
neamânată condițiă pănă la tdmnă în 
Tipografia A. Mureșianu. A se adresa 
la administrația „Gazetei Transilvaniei." 

** *
Poporațiunea Franciei. După recen- 

sămentulă încheiată cu finea lui Aprilie 
1891, în Francia se află în totală o po- 
porațiune de 38,095.150 de suflete, — cu 
208,584 mai mulțl ca în anulă 1886. In 
orașe se arată ună crescămentă, pe când 
la sate scădămentă.

* * *
Mușcate de câni turbați. Din Focșani 

se anunță, că soția profesorului Toma și 
soția colonelului Cosinsky, au fostă 
mușcate de nisce câni turbați. Amân
două femeile au fostă transportate în 
institutulă bacteorologică ală d-lui Dr. 
Babeșă.

** *
Sfâșiat!! de unii leu. Intr’o mena- 

geriă din Londra a fostă sfâșiată îm- 
blânditorulă de lei Lorenzo, în decursulă 
producțiunei, de ună leu mare africană.

** *

Emigrări. Din Timișdra se telegra- 
feză, că în ceroulă Bisericei-albe au 
luată așa mari dimensiuni emigrările la 
America, Serbia și Bulgaria, încâtă au
toritățile au trebuită să ide „aspre măsuri* 
pentru împedecarea loră.

* * *
Coleră. Ofioiulă „Reuter" anunță din 

Meoca: Aid și în împrejurime s’au ivită 
pănă în Dumineoa trecută 360 de cașuri 
mortale de ooleră. Guvernulă a înființată 
în El Tor o tabără militară pentru ca 
să observeze strictă carantina, pe lângă 
acesta a mai luată guvernulă și alte 
măsuri de precauțiune în contra colerei.

Pregătiri pentru adunarea generală 
a „Asociațiunei Transilvane",

Incunosciințare.
Toți acei P. T. domni, cari doresoă 

a participa la ședințele adunării gene
rale ale „Asociațiunei transilvane pen
tru literatura română și cultura poporu
lui română," ce se voră ține aici în Ha- 
țegă la 16 Augustă st. n. a. c. și dilele 
următore, și cari voescă a ave cuartire 
ori a face escursiune la locurile istorice 
Densuș-Grădisce, său la băile de cărbuni 
din munții Petroșeniloră, — suntă în- 
cunosciințațl să binevoiescă a se insi
nua în scrisă celă multă pănă în 10 Au
gustă st. n. la d-lă lonu Munteanu, ca 
astfelă să se potă lua disposițiunile de 
lipsă atâtă pentru cuartire, câtă și pen
tru trăsuri.

Hațegă, în 15 Iulie 1891. 
Comitetulă arangiatoru.

Atîsu.
In urmarea „Apelului" nostru adre

sată publicului română din comitatulă 
Huniadorei și publicată prin cl-iaristicâ, 
au incursă și incurgă pentru esposițiune 
în totă diua, totă felulă de țăsăturl și 
articlii de industriă de casă în așa mă
sură, înoată celă puțină 10 cjile se receră 
numai pentru arangiare; dreptă aceea 
se aduce la cunoscința doritorilorăde a-șî 
espune articliiloră, că: terminulă primirei 
articliloră se prolungesce dela 25 luliu 
pănă la 31 luliu st. n., deci să se gră- 
bescă cu espedarea loră, căci cei sosiți 
mai târdiu nu se voră mai primi.

Hațegă, 25 luliu 1891.
Comitetulă arangiatoru.

Invitare,
La concertulă, ce se va da în 16 

Augustă n. c. în sala otelului „Melulă 
de aură" din Hațegă în favorulă „Aso- 
oiațiunei transilvane".

Hațegă, 25 luliu 1891.
Reuniunea română de cân

tări din Hațegă.

monia sufletescă din fața ei, încâtă îm- 
păratulă nu recunoscu în matronă pe 
acea femeiă plină de vieță, care dela 
anulă 1840, și mai târdiu, după căsăto
ria sa cu Maria de Hessen, trecea de 
ună juvaeră printre damele, de cari era 
înounjurată.

Elă făcu ună pasă spre pată.
— „Ai lăsată să mă chiame, bunică, 

și ai trimisă clenodiulă, ce ți-l’am dată 
odinioră, ca să te folosescl de elă când 
te vei afla în lipsă și pericolă. Etă mă, 
ce să facă?"

— „Mulțămescă, Majestate", 4’se 
contesa întincjându-șl mâna tremurătore 
împăratului.

Impăratulă încă îi întinse mâna.
Ună semnă din partea camerierei 

și unulă din servitori aduce ună jeță 
și-iă pune lângă împeratulu.

Acesta se aședâ pe elă.
— „Stașe, adu-mi medicină!"
Stașe se silia prin semne a desmenta 

pe stăpână-sa, de a lua medioină, de- 
drece dootorulă declarase categorică, că 
repețirea medicinei va aduce, ce e dreptă, 
viăță în puterile deseoate ale contesei, 
acesta însă va fi momentană și apoi nu
mai decâtă mârtea îșl va cere tributulă.

Bolnava pricepu pe servitdre.
— „Eu vreu medicina!" porunci densa 

ou ună acoentă, ce nu sufere contra- 
cjicere.

Servitorea i-o întinse cu sfială.
Cu lăoomiă înghiți contesa lichidulă 

din sticlă, încâtă cameriera nici nu avu 
timpă să-i întindă ună pahară dela mesa 
din apropiere.

Beutura produse ună efectă admi
rabilă. Ochii ei pironiți oăpătară nouă 
vieță, mișcările mâniloră deveniră mai 
sigure și figura oontesei deveni impu- 
nătdre.

— „Depărtați-vă din odaiă!" ordonâ 
contesa.

Cei trei individl se depărtară încetă. 
In ușă, Stașe se mai întorse odată și 
stete ună minută, ca și când ar fi aștep
tată o nouă poruncă.

— „Afară! “ striga încă-odată con
tesa.

Ușa se’nchise.
După-ce bolnava resuflâ câte-va se

cunde, înoepu:
— „Serva Majestății Vostre, înainte 

de a pleca pe calea întunecdsă a morții, 
are să împărtășescă cuiva pe pămentă

ună secretă, der nu cuteză a-lă încredința 
unei persone neinteresate".

— „Numai eu să sciu ?“ întreba îm- 
păratulă mirată.

— „Da, Majestate".
— „Mă privesce acesta pe mine, ori 

pe familia mea?"
— „Nu!"
— „Atunci totuși ar fi mai consultă, 

decă l’ai duce mai bine cu tine în mor- 
mentă, decâtă să-lă încredințezi mie, 
Pâte fiulă tău..."

Medicina, luată pote în prea mare 
dosă, începu în momentulă acesta a-șl 
arătâ totă efectulă asupra nerviloră bol
navei. Ea îșl arunca cu nerăbdare ca
pulă de pe o perină pe alta și cu mânile 
făcea semne prin aeră.

Impăratulă, spăimentată de privirea 
acesta, voia să se scdle, der o privire 
subjugătore din ochiulă contesei îlă sili 
să ședă.

Timpă de oâteva minute fu de a- 
junsă ca să paraliseze efectulă atacului.

împăratului i-se păru, că bolnava îșl 
adună tdte gândirile.

— „VoițI, Maiestate, a refusa mu
rindei Ozrynowsky ultima-i rugare din 
vieță?" răsună sarbedă din pieptulă con
tesei.

— „Niol-odată!“
— Atunci Vă rogă, Maiestate, luațl 

acestă oarnetă roșu, puneți-lăîn cuverta 
de colo și-lă sigilați. Colo găsiți tote 
cele de lipsă".
_ Impăratulă privi spre mesa arătată, 

pe care se aflau unelte de scrisă. Se scula 
de pe jeță.

— „Ino’o rugare, Maiestate!"
— „Anume?"
— „Să se sigileze cu inelulă împă- 

rătesoă."
Zimbindă, impăratulă se supuse do

rinței acesteia și apoi se întorse la pată 
ou cărticica sigilată. Bolnava o apucă 
iute și o strînse odată la inimă.

La încordarea acesta, se părea, oă 
efectulă iritatoră ală medicinei îșl pierde 
puterea. O paliditate înspăimentătore 'i 
se ivi peste totă fața și mâna i-se în
tinse convulsivă în aeră, ca și cum ar 
vre să se prindă de ceva, er degetele 
celeilalte mâni stringeau ou spasmă căr
ticica sigilată.

— „Maiestate, cartea nu este ier
tată să ajungă în mâna altui muritoră 
și Maiestatea Vostră nu este iertată să 
o desfacețl, decâtă oând fiiulă meu..."

O tușă puternioă îi mai înecă vocea.
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Programul!!:
1) „Etă 4iua triumfală" coră de W. 

Humpel.
2) „Erinnerung an der Gletscher- 

garten in Luzern", piană pentru 4 mâni 
de Kiler Bela.

3) La straniera, pentru vidră și pianii 
de Charles Danela.

4) „Te iubesoă nu mă uita", solo 
pentru o voce cu acomp. de piană, de 
G. D. Cavadia.

5) a) „Inimă de românii", coră de 
C. Porumbescu. b) „O brumă a dată", 
coră de C. Porumbesou.

6) Mozaică națională, pentru vidră 
și piană, de A. Kneisel.

7) Concertă G-. Moli pentru piană, 
solo de Mendelssohn.

8) Symphonie, concertă : Trio pentru 
2 viăre și acomp. de piană de Charles 
Danela.

9) „Dorule o dorule" coră cu acomp. 
de piană, de I. Mureșianu.

Incoputulă la 8 ore sera. Prețulă 
intrării de fiă-care persdnă 1 fl. Bilete 
de intrare se vândă în prăvăliele d-lui 
B. Popovioiu și sera la casă.

Invitare.
La balulă ce se va arangia la Ha- 

țegă în 17 Augustă n. c. în favorulă 
„Asociațiunei transilvane".

Prețulă intrării: de persdnă 1 fl. de 
familiă 2 fl.

Gațegă, în 22 luliu 1891.
Comitetulu arangiatoră.

Concertii și petreceri.
Concertă. Sub conducerea d-lui pro - 

fesoră de musioă lacobu Mureșanu, se va 
aranja în Blașiu Sâmbătă în diua de St. 
Ilie 20 Iulie (1 Augustă st. n.) ună mare 
concestă în sala de gimnastică de acolo. 
Pregrama este de următorulă cuprinsă: 
1. R. Schumann: „Vieța țigănesoă", coră 
mixtă cu soluri. 2. Fr. Chopin: „Polo
naise11, Cis moll; I. Mureșiană: „Capriciu1*, 
F-moll, piano solo esec. de D-ra Mela
nia Brândușanu. 3. Gr. Donizetti: „Adiou, 
duetă, soprană și baritonă, eseoutată de 
D-na Corneda Deacu și D. Traiană Mu
reșiană. 4.1. Mureșianu: „Mănăstirea, Ar
geșului11 balada coră cu soluri. Solurile 
esecutate de D-nii: Aronă Papiu, Dr. 
Viotoră Szmigelski și Traiană Mureșianu. 
5. Cântece solo baritonă eșec, de d-lă 
Traiană Mureșianu. 6. I. Mureșianu: 
„Doina iubirii-1, posie de V. Alecsandri 
coră mixtă cu soluri. Solurile esecutate 
de domna Cornelia Deacă și d-lă Aronă 
Papiu. Prețulă de intrara : de persdnă 
1 fl. de familiă 2 fl. Inceputulă la 7y2 
ore sera. — După esecutarea programei 
petrecerea se va continua în sala ote
lului „Univers1*. *

Tinerimea română din Turda și jură 
va arangia în 8 Augustă n. c., cu oca- 
siunea ținerii adunării generale a des

părțământului XXIV, ală „Asociațiunii 
transilvane", 0 petrecere de veră la ho- 
telulă „Corona" din Turda. Inceputulă 
la 7‘/2 ore săra. Prețulă intrării: de 
persdnă 1 fl., de familiă constătătdre din 
trei membrii 2 fl., er peste trei membri 
de fiă-care membru 50 cr. Suprasolvi- 
rile se voră cuita în c|iare- Venitulă 
curată este destinată pentru crearea unui 
fondă ală despărțământului amintită ală 
„Asociațiunei trans." —Pentru comitetă: 
Silvestru Moldovană, președinte, Eugeniu 
Pătăceanu, v.-președinte, Bem Ramon- 
țiană, secretară, Corneliu Mesaroșiu, ca
sară, Simeonă Nicoră, controloră. N.B. 
Aceia, cari din întâmplare nu voră fi 
primită invitarea separată, suntă rugați 
prin acâsta a se considera ca invitați.

*
In 1 Augustă stilulă nou, adecă 

în <jiua S. Profetă Ilie, cu ocasiunea 
consăcrărei bisericei greco catolice din 
Oravița rom. Corulă vocală gr. cat. 
din locă, sub oonducerea D-lui I. Bog
danii, învățătoră, va arangia o produc- 
țiune festivă, concertă și teatru, în sala 
teatrală din Oravița montană, la care 
invită oomitetulă arangiatoră. — Pro
grama :

1 Concertului 1). „Etă diua trium
fală", oor. bărb. de Humpelă;2). „Ren- 
torcerea Victoriosă", cor. mixtă de IEI. 
Bianki; 3). Numele tău", cor. bărbă-
tescă.

II. Teatru: 4. „Bărbați Fermecațl", 
Comediă operată, originală-națională în 
3 acte de M. Pascali. Persone :

Mangonescu, pitară boeră bătrână 
—d-lă Costa Vodă; Chefterița, soția lui, 
— d-ra Maria Magurianu; Maria, fată în 
casa loră, — d-ra Ecaterina Bogdană; 
Cheftea, bucătară — d-lă George Mă- 
gurianu; Breazu, vizitiu — d-lă Ioană 
Dure; Calină Curea, cismară — d-lă I. 
Bogdană; Ilinoa, soția lui — d-ra Floare 
Bogdană; Zagura, fermecatoră — d-lă 
Ioana Paleu, Țărani, țărance.

Prețulă întrărei de persdnă: 1. Bal- 
oonă 80 cr. II. Scaună în parteră 60 cr.
III. Locă de stată în parteră 40 cr. IV 
Galeriă 30. După producțiune jooă în 
grădina hotelului la „Coronă", seu la 
casă de timpă nefavorabilă în sala Ho
telului.

Venitulă curată e destinată pentru 
fondulă școlei gr. cat. din locă. Incepu- 
tulă la 8 bre sera.

Bilete de intrare se capătă în Ora
vița mont, la Julius Becker cofetară, 
în Oravița rom. la d-lă G. Gerga, sera 
la oassă. — Comițetulă arangiatoră.

Cununiă. D lă Alesandru Draqoșă și 
d-na Fani Lemeni n. Tahmingi se voră 
cununa la 30 Iulie n. o. în biserica ro
mână gr. c. din Iolodulă mare. Sincerile 
nostre felicitări!

Literatură.
Din Bistriță ni-se trimite spre pu

blicare următorulă :
Prospectă de abonamente.

Cu 1 Augustă o. st. v. va apăre în 
Bistriță (comitatulă Bistrița-N&săudă), 
sub conducerea lui George Curteană, o 
fdiă literară-beletristioă sub numirea 
„Minerva".

Acestă fdiă va publioa articull lite
rari, poesii, romanurl și novele parte origi
nali, parte traduse din scriitori celebri eu
ropeni, schițe, piese teatrali, recensiunl. 
suvenirl de călătoriă ș. a.; — va publica 
din literatura poporală, oântece, descân
tece, balade, basme, povești, datini din 
poporă ș. a.; — va petrece cu atențiune 
viâța socială a Româniloră de pretutin
deni, pentru care scopă va publica co
respondențe atâtă din patriă, câtă și 
din străinătate și va ține în curentă pe 
publiculă cetitoră și cu noutățile mai 
însemnate, ce se voră petrece atâtă la 
noi, câtă și afară de hotarăle patriei. 
Cu ună cuvântă, fdia „Minerva" anga- 
giândă de colaboratori pe unii dintre 
cei mai cunosouțl și probați scriitori, 
speră a pută oferi onoratului publică 
cetitoră o lectură plăcută și distrăgătdre.

„Minerva" se va folosi cu puține 
escepțiunl de ortografia academiei ro
mâne și va apăre de două-orl în lună în 
numeri de câte 1—iy2 odle. Va costa 
pe anulă întregu 4 fl., pe jumătate de 
ană 2 fl., pe ună pătrară de ană 1 fl., 
pentru străinătate, pe anulă întregă 10 
franci, pe jumătate de ană 5 franci.

Pentru-ca și cărturarii cu mijloce 
materiali mai modeste să pdtă ave o lec
tură plăcută și instruotivă, Redacțiunea 
„Minervei" este aplioată a acorda și re
duceri în prețulă de abonamentă, avândă 
a se împărtăși de aceste reduceri teologi, 
studențl de orl-ce categoriă, învățători, 
militari dela sergenți în josă, sodall, pre
cum și plugari cu mai puțină dare de 
mână. Colectanții voră primi totă ală 
cincelea esemplară gratuită.

Ne luămă deci voiă a apela la ono- 
ratulă publică română rugându-lă, ca în 
vederea scopului ce-lă urmărimă, să bine- 
voiescă a ne sprigini cu binevoitorulă 
său sucursă morală și materială.

Bedacțiunea „Minervei11.

Telegramele „Gaz. Trans.“
(Serviciulfl biroului de cor. din. Pesta).

Petersburg, 27 Iulie. După tre
cerea în revistă a escadrei fran- 
cese, Imperatulu și împărătesa Ru
siei, regina Greciei, marii principi 
și marile principese se duseră la 
dejunu pe corabia admiralului, la 
care au fostu Invitați amendoi ad- 
miralii și comandanții corăbiiloru. 
împăratulă toasta pentru Carnot 
și pentru Francia, ambasadorul^ 
Franciei pentru Țarulu și flota ru- 
sescă.

Kiev, 27 Iulie. Regele Serbiei 
a sosită și a trasu la palatuiu im
perială.

Paris, 27 Iulie. In cartea de 

rugăciuni trimisă ministrului Cons
tans, s’a aflată o cutiă cu 200 de 
grame mercuriu esplosivu și 22 
glbnțe de revolvers, suficiente pen
tru de a arunca întregu edificiulu 
în aeru. Se crede, că acestea le-a 
trimisă ună medică seu funcțio
nară din Toulon, care s’a împuș
cată alaltaeri.

Cincinali, 27 Iulie. In stațiunea 
Midletown s’a ciocnită trenulu de 
marfă cu trenulu de plăcere. 7 
persone au fostă omorîte, 20 greu 
rănite.

Gastein, 27 Iulie. Principele 
Bulgariei a plecată la Coburg și a 
avută o convorbire cu ambasado- 
rulu Angliei dela Constantinopolu.

DIVERSE.
Veniturile autorilor^ francesi. Anua- 

rulă societății parisiane a autoriloră și 
componiștiloră dramatici pe anulă 1890 
(91) ouprinde următârele cifre asupra 
tantiemeloră, pe cari singuraticele teatre 
le plătescă autoriloră: Veniturile tutu- 
roră teatreloră din Parisă au fostă în 
anulă trecută mai multă de 20 milibne 
de franci, er venitele autoriloră au fostă 
de aprbpe 2 milibne de franci. Socotin- 
du-se și tantiemele din provinoiă și din 
străinătate, veniturile autoriloră și oom- 
positoriloră dela 1 Martie 1890 pănă 
la 28 Februarie 1891 au fostă de 
3,292,726.

Prima guilotină. Hugnes Le Roux 
povestesce în 4*arulh „Figaro", că în 
Noua Caledonia acum câțl-va ani s’a 
scosă din întrebuințare o guelotină veohiă, 
fiind-că funcționa forte râu; acesta ma
șină e guilotină autentică a faimosului 
Sanson, cu care au fostă esecutațl gi- 
rondiștiiși Ludovică ală XVI-lea. Hugnes 
Le Roux propune, ca acesta guelotină 
să fiă dată museului diu Paris Carnava- 
let pentru ca să nu ajungă în mânile 
altuia, ca să o porte pe la târguri.

Cum căletoresce unu milionarii. Mi- 
lionarulă din Boston, Negrevias Paez, a 
plecată în aceste la Europa. Elă
va visita orașulă său natală Sevilla, pe 
care nu l’a mai vă4ută de 70 de ani. 
„Paez e în etate de 93 de ani și în că
lătoria sa e însoțită de familia sa con
stătătdre din 279 de persone. Cu ună 
vaporă separată călătoresce familia acesta 
în Europa.

Deosebire. Ce deosebire este între 
ună maură și între ună invalidă ? Mau- 
rulă și-a făcută datoria, maurulă pdte 
merge și invalidulă și-a făoută datoria 
der nu pdte să mergă.

Proprietară:
Dr. Aurelă Mureșianu.

Redaotoră responsabilă iutorimalfi:
Gregoriu Maiorii

...„când fiulă meu ar fi amenințată 
de ună periculă...?

Fruntea împăratului se întuneca la 
amintirea fiiului contesei, pentru-că a- 
cesta era individulă, care pănă de cu
rând fusese unulă din capii și condu
cătorii propagandei nihiliste în Rusia, 
individulă intripedă, care nu cunoscea 
obstaculă, ce l’ar fi putută abate dela 
scopulă său, d’a atenta la vieța împă
ratului.

— „Scii tu, că fiiulă tău este ini- 
miculă meu de morte ?“ întreba împă- 
ratulă cu sprâncenele încrețite. „Nu scii 
că . . . ?“

Contesa privi la împăratulă cu fața 
rugătore, degetele mânei i-se îndoiră și 
cercară aprope înzadară a se închide.

Ochii schînteitorl ai contesei se pi
roniră ună momentă în spațiulă nemăr
ginită, după aceea se înfipseră asupra 
personei împăratului. In timpulă aoesta 
musoulatura feței se puse în mișoare și 
desfigura din minută în minută frumdsa 
fisionomiă a murindei. Gura i-se des
chise ca și când ar vrâ să vorbâscă, 
der pe buzele ei nu mai răsunau aocen- 
tele unei voci, ci numai o șdptă ne’n-

D’odată ea apuca pe împăratulă de 
mână, îi apăsă carnetulă sigilată în mână 
și-lă trase cătră sine.

— „In numele atot-puternicului Dum- 
nefleu, înaintea căruia voiu păși peste 
câte-va minute," începu ea șoptindă la 
urechia împăratului, „te conjură pe tine, 
împărată și domnitoră, să nu desfaci ou- 
verta de pe cărticică, de câtă numai a- 
tuncl, când îlă va amenința ună peri
culă din partea ta. In loculă unui jură- 
mântă, dă-ml parola ta de împărată, că 
spre binele tău și pentru liniștea Ta nu 
vei stărui să descoperi secretulă acesta. 
M’ai înțelesă?"

împăratulă, tăcându, făcu din capă 
semnă de aprobare.

Contesa Czrynowsky însă mai 
apucă odată, cu mâna-i rece ca 
ghiața, drepta împăratului, se mai ri
dică odată de pe așternută, și apoi cu 
voce sarbedă, care murindului îi împru
mută caracterulă particulară ală unei 
fantome, îi șopti.

— „OrI-care va fi loculă: unde vei 
asounde secretulă, eu îlă voiu păzi și numai 
atunci voiu ave odihnă, când curiosi- 
tatea, curiositatea sacrilegă, nu va îndrăsni 
să rădice vălulă".

Respirații grele și o horcăire sfășietore.

împăratulă se smulse din brațele 
murindei și vru să sune clopoțelulă de 
pe mâsă, der o privire din ochiulă ce
lei ce se lupta cu mortea, care c’o iu- 
țime scose de sub plapomă o epistolă, 
îlă opri pe câteva momente.

— „Epistola predă-o fiiului meu. Tu 
sci.. unde., se., află. Elă trebue...."

Cu sunetulă ascuțită alu clopoțelu
lui, care chiemă servitorii, sburară și 
ultimele grele respirațiunî ale contesei.

împăratulă se retrase câțl-va pași. 
Amândoi servitorii și cameriera se apro- 
piară de pată.

încă câteva vorbe do pe buzele mu
rindei și apoi se închiseră. Capulă se 
ascunse în perinl, o horcăitură se mai 
au4i și ochii îi rămaseră țîntițl spre pla- 
fonă, buzele ’i se mai deslipiră odată, 
ca apoi eră să se închide.

— „A suferită și a scăpată!“
Aoestea au fostă cuvintele puterni

cului Domnitoră alăRusiei, cândcuochiiu- 
dațl de lacrimi mai aruncă o privire a- 
supra mortei și apoi părăsi odaia.

Afară așteptau servitorii împăratului 
și însoțiră pe monarchă în curtea casei, 
unde aștepta trăsura.

In odaia mortuară umbra morții dis

păru printre perdelele grele dela pată și 
cu ună stiletă ascuțită trase brezde 
adânci pe fața rece ca marmora a 
mortei.

Din odaia d’alăturea se audă boce
tele unui mică armoniu englesescă, ușile 
se deschidă și întră înăuntru doi preoți 
în ornate grecescl, șoptindă rugăoiunl, 
pănă au ajunsă la pată. Aici îngenun- 
chiară și în rugăciuni fierbinți evlaviose 
recomandară sufletulă mbrtei Cârmuito- 
rului lumei.

împăratulă Alexandru, sosindă în pa- 
latulă de ernă, nu șl-a redobândită ou- 
rândă liniștea obicinuită. Misiunea luată 
asupră-șl în împregiurărl atâtă de cu- 
riose, de a asounde ună secretă, îlă iri
tase. Pliculă ascunsă în portofelulă său, 
precum și epistola adresată contelui 
Czrynowsky, le scose acum afară și pe 
amândouă le încuia într’ună despărță- 
mântă mică din odaia lui de luoru. Nu
mai după ce s’a convinsă, oă scrinulă, 
cu ușița-i măâstră, nu se pote desohide 
fără cheiă, numai atunci suna clopoțelulă 
electrică, să vină servitorii ca să-lă des* 
brace. (Va urma.)
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Cursulu pieței Sirașovu.
din 27 Iulie st. n. 1891,

bancnote românescl Cump. 9 30 Vend. 9.34
Argintii romănescii • ]„ 9.25 9.30
Napoleon-d’orl - - „ 9.31 H 9.36
Lire turcescl - - „ 10.50 n 10.55
Imperiali - - « • „ 9.48 n 9 53
GalbinI .... „ 5.40 H 5.45
Scris, fonc. „Albina” G°/o 101.— n —.—

n n r> B’/o n 99.50 » 1C0.—
Ruble rusescl - - • „ 123.— n 124.-
Mărci germane - - ,, 57.40 n 57.90
Discontulâ 6—8°/o pe ană.

Cursulu la bursa din Viena.
din 25 Iulie a, c. 1891

Bonta de aură 4%......................... 105.—
Bonta de hârtiă 5°/0 «... - • 10175
împrumutul!! căilord ferate ungare .

aurU 117.—
dto argintii...................... S9.40

ostii ungare [2-a emisiune] - -
Imortisarea datoriei căilorii ferate de 

ostii ungare [1-ma emisiune]
Amorf isarea datoriei căilorii ferate de

ostii ungare (3-a emisiune) - - 113 25
Bonuri rurale ungare ..... 91.80 
Bonuri croato-slavone ..... 104.75
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescii ........................ - - —,—
Imprumutulii cu premiulii ungurescii 141.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ghedinului - « 131.40
Renta de argintii austriacă - - - - 92.50
Renta de hârtiă austriacă • - • — 92.55
Renta de aură austriacă - - - « - 11180
LosurI din 1860 .............................. 139.80
Acțiunile bănceiaustro-ungare - • 1024.--
Acțiunile băncei de credită ungar. - 837.— 
Acțiunile băncei de credită austr, - 290.50
Galbeni împărătesei- - - ... 5.58
Napoleon-d’orl ........ 9.37
Mărci luO împ. germane - - - 57.92'/,
Londra 10 Livres sterlinge - ■ 117 80

A vist d-lorii abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca Ia reînoirea prenumerațiunei sâ 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primitii (țiarulă nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și s6 arate și posta ultimă.

Totodată facemd cunoscută tuturora D-lorii abonați, că mai 
avemii din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilord 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Âdmîmstraț. „Gaz. Trans.“

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

ABONAMENTE
TRANSILVANIEI
abonamentului este:

„GAZETA
Prețulu

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

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

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

3
6

12

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

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

Pentru România și străinătate:
ami.............................................................. 8 franci,
șese luni................................................... 4 franci,
trei luni..................................... .2 franci.

Pe
Pe
Pe

3

fi. - 
fl. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoră și mai repede prin

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

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/*

pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 20 Iulie 1891.

Budapesta—Predealfi Bredealu—Budapesta B-Pesta-A radu-rreius Teius-Aradiî-B.-BestaI ’ ’
Trenă 

de 
persân.

Trenu 
accele
rată

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele
rată

Trenă 
accele
rată

Tronu 
accele-

Trenă 
de 

persân. rată persân.

Trenă 
de

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân. rată

Trenă 
accele-

Trenă 
de 

Pejsân.

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nădășel
Clușiu J

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uitira 
Vințul de 
Aiudti

sus

Teiușu

Crăciunelti
Blașiu 
Micăsasa

Ii

Copșa mică j 
Mediaști 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfaltiu 
Homorodti 
Augustinti 
Apața 
Feldiora
Brașovfi

10.50
8.30

11.38
2.12
3.53 ‘
4.-
4.39
5.22
5.45
6.05
6.31
7.12
7.29
7.49
8.01
8.14
8.29
8.46
9.03

10.12
10.37
10.56
11.04
11.28
11.45
12.13
12.44
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3 46
4.04
5.26
6.10
6.41
7.17
8.—

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5 51

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47

Bucurescl
Predeal u
Timiști
Brașovu

Feldiora 
Ap ața 
Augustinft 
Homorodti 
Hațifalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediaști 
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

Timiști
Predealti
Bucuresci

Tren de 
persân e

12.20
1 41
2.26 

“830

6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelti
Teiușiî

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudti 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghiriști 
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

WIureșiî-ILudoșu— Bistrița

sus

)
1

Nădășelti 
Ghîrbău 
Aghirești 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mare^

I
P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

9
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

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
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
1.40

8.50
5.16
5.57
6.58

Viena
Budapesta 
Szolnok

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6 11

X 
X
X
X 
X
X
X 
X
X
X
X
X 
X

X 
X

Copșa-micâ— Sibiiu

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

Aradu
Glogovațti 
Gyorok 
Pauliști 
Radua Lipova 
Conop 
Berzava 
Soborșinti 
Zamti 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
O răsti a 
Șibotti
Vinț. de josti 
Alba-Iulia 
Teiușiî

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
3.05
3.23
3.39

3.25
9.50
1.05
5.24
5.46
5.57
6.19
6.30
6.48
7.12

. 7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53 

10 19 
10.50 
11.16 
11.44 
12.06 
12.38

Teiușfl
Alba lulia
Vinț. de josti 
Șibotti 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica 
llia
Gurasada 
Zamti
Soborșinti
Berzava
Conopti 
RadnaLipova 
Pauliști 
G-yorok 
Glogovațti

Aradu
Szolnok
Budapesta

Viena

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
6.05

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51 

îo.oe 
10.23 
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Bistrița—JTffureșu-Audoșu

Bistrița . . . .
Țagu-Budctelicti .

1.3911
2.19 Sibiiu
2.36,.-------

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș
Ocna

3.- 10.47 7.10
3.31 11.27 7.43
4.15 12.08 8.27
4.46 12.38 8.59
5.10 1.- 9.23

|-g|i Sibiiu—Copșa-micâ

4.17
4.33
4.55
5.17
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

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8.02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Seica-mare> 9 05 5.55 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea
Ludoș
Oșorheiu
Regh.-săs.

2.50 8.20
3 34 9.11
5.20 11.17
5.35
7.10

2.41
3.27
5.14
5.36
7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

4.-
6 48
9.59] MurSști-Ludoșfl

Murăști-Ludoști
Țagu-Budatelicti .
Bistrița ....

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

Simeria (Piski) BetroscniljBetfresens-Sisueria (Piski)

Simeria 6.- 10.35 4.22 PetroșenI 6.- 10.50 6.20
jStreiu 6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
'Hațegti 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
Pui 8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
Crivadia 8.47 2.23 7.24 Hațegti 8.36 1.54 8.25
Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
Petro șeni 9.45 4.— 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

Aradu--Timișora | Timișora—Aradu
, Aradft 6.15 11.30 7.15

1
Timișora 6.20 1.11 5.05

Vinga 7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46 6.40
Timișora 8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50 7.50

Cninirișu-Turda || Turda—Ghirișu

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) 10.50 4.40 9.16
Cern a 11.13 5.03 9.34
Hunedora

1
11.48 5.38 9.58

Hunedora—Simeria (Piski)

Hunedora
■ Cerna
Simeria

Ă50| 9.30 2.30 “8^0------------Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda
‘ 8.08 10.55 4.— 10.44 Ghirișu | 5.10| 9.50 2.50 9.10Turda

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Sighișora. 
Odorheiu .

3.15
6.10

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

4.46
5.11
5.28

2.32
3.-
3.20

7.22
7.50
8.10

Brasov—SKernesci

Brașov 
ZeruescI

5.45
7.26

4.55
6.36

1.16
4.15
7.21

Careii-mari—Zelău il Zelftu—Careii-mari
Kcrnesci—Brasov

Careii-marI .
Zelău. . .

5.5o| Zelău . . .
11.— Careii-mari .

1.56
6.48

Zernesci 
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


