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Brașovd, 16 Iulie v.
Este ceva în aerti, ce nu lasă 

să adârmă cestiunea armatei în 
Ungaria.

După desbaterile vehemente 
asupra legii militare și după de
monstrațiile totu așa de vehemente 
în potriva stegului împârătesch 
negru-galbenu, se făcuse liniște.

Der n’a duratu multu acestă 
liniște. T6te măsurile de precau- 
țiune ce s’au luată, cu-o rigbre și 
o îngrijire aprope esagerată, din 
partea comandei superiore mili
tare, spre a se evita ori-ce conflictu 
ală armatei cu susceptibilitățile 
„patriotice" maghiare, n’au fostă 
de ajunsă, ca se facă se adormă 
pe mai multă vreme spiritulă duș
mănoșii instituțiunei armatei co
mune.

Cetitorii noștri cunoscu aface
rea dintre deputatulă stângei es- 
treme Gabriel Ugron și căpitanulă 
Uzelac din regimentulă croată Ie- 
lacicl, staționată în orașulă Fiume.

Demonstrațiile anti-maghiare și 
anti-croate din Fiume, întâmplate 
cu ocasiunea petrecerei Majestății 
Sale în acelu orașă, n’au putută 
rămâne fără urmări.

Kossuthiștii din dietă suntă 
fărte sensibili pentru asemeni ma
nifestația I a „înțelegerei frățesci“, 
ce domnesce între națiunile rega
tului s-lui Ștefană, și s’au și folo
sită de ocasiune spre a’și arăta 
marea nemulțămire și suverana 
indignațiune față cu cele ce s’au 
petrecută în Fiume.

Nu s’a putută însă stăpâni voi- 
nicosulu corifeu ală stângei es- 
treme, Ugron, ca să nu atingă 
în interpelația sa și corda dure- 
răsă a raporturiloră cu armata co
mună și pe temeiulu unei inior- 
mațiunl ce pretinde, că a venită 
dela poliția din Fiume, a atacată 
forte vehementă pe oficerii din 
regimentulă de infanteriă Ielacici

și mai cu gemă pe unulu dintre 
ei, care ar fi 4isib când s’a întâm
plată demonstrația anti-croată, că 
decă ar pute, elu ar culca la 
pământu cu-o compăniă de sol
dați pe demonstranții unguri.

Scimu ce a urmatu după acestă 
atacă. Căpitanulă, despre care a 
fostă vorba în dietă, cu numele 
Uzelac, înțelegându-se cu colegii 
săi din regimentă, s’a dusă la Pes
ta sâ provbce la duelă pe depu
tatulă Ugron.

Respunsulă, ce l’a primită Uze
lac dela Ugron, îlă cunâscemă. 
Elă a fostă dată după o sfătuire 
ce au avut’o între sine mai mulți 
deputați din tote partidele. S’a 
cjisă, că trebue se se apere liber
tatea cuvântului membriloru din 
parlamentă și că aceștia nu potă 
fi trași la răspundere de nimenea 
pentru ceea ce nu vorbescă în ca
meră.

In fața acestui răspunsă și după 
ce Ugron a declarată, că nici ca 
omă privată nu pâte sta de vorbă 
cu Uzelac, de6re-ce nu-lă cunbsce, 
căpitanulă croată a trebuită să se 
reîntorcă fără de nici o ispravă la 
Fiume.

Cei din armată ca și cei afară 
de armată se întrebă acum, că 
ore s’a terminată prin acesta a- 
facerea, ori că va mai ave ur
mări ?

Nu putemă răspunde la acestă 
întrebare, pentru-că nu cunoscemă 
tote amănuntele ei. Una însă o 
scimă din rapărtele foiloră, că ne- 
mulțămirea în regimentulă din 
Fiume e mare și că acestă re
gimentă se declară solidară cu 
Uzelac.

Vorbirea, ce a ținut’o în acestă 
afaoere deputatulă Akos Beothy 
în ședința de Sâmbătă, de sigură 
că n’a contribuită a calma acestă 
nemulțămire, der a turnată cu a- 
tâtă mai multă oleiu pe focă, căci

a amintitu de ranele trecutului, de 
fatalulfi bărbatu (Ielacici) aid că
ruia nume îlă pârtă regimentulă 
și de marea divergență ce esistă 
„între spiritulă armatei și spiritulă 
constituției ungare“ etc.

Cestiunea armatei în Ungaria 
va da încă multu de lucru ocâr- 
Inuitoriloru de dincoce și de din
colo, ea este o bâlă cronică, de 
care sufere organismul^ întregei 
monarchii.

CRONICA POLITICĂ,

— 16 (28) Iulie.
— piarulă „Miinch. Allg. Ztg.“ pri- 

mesce din România soirea, că principele 
de Wales va sosi câtă de ourândă la 
Sinaia. Aoum așteptă acesta negoțiările 
principelui de Hohenzollern cu șefulă 
familiei, împăratulă Germaniei, privitdre 
la legătura moștenitorului tronului ro
mână cu fiica principelui de Wales. Prin- 
oipele firesoe oă luoră în deplină înțele
gere cu regele României și actualmente 
se află Ia Berlină.

— Piarulă rusescă „Novoie Vremiau 
aduoe în legătură visita tânărului rege 
aiu Serbiei cu visita flotei francese și 
(jice, că acesta de asemenea este o es- 
presiune de simpatiă a poporului, care 
nu vrea să rămână pasivă față de situa- 
țiunea oreată prin alianța triplă. Amioii 
Rusiei suntă și amicii Franoiei. Cu deo
sebire este lucru îmbucurătoră, că re- 
preseutantuiă Franoiei va' saluta în modă 
forte amicală pe regele Alexandru. Eve
nimentele din portulă Kronstadt dove- 
descă, că nu e ușoră să isolezl două 
popore. Atitudinea Serbiei arată, că și 
statele mici nu au lipsă ca să fiă va
salii alianței triple. Simpatiile, oarl îșl 
află espresiunea în pressa slavă cu pri
vire la primirea Francesiloră în Kron
stadt, suntă o garanțiă pentru aceea oă 
esistă elemente, cari suntă capabile să re
țină pe Austria ca să facă pași periculoși 
pentru pacea Europei, țliarulh Novosti 
crede, că acum voința Rusiei și a Fran- 
ciei, dictăză în Europa.

— Din Viotoria (Columbia britanică) 
’i se telegrafiâză oficiului Reuter urmă- 
torele cu privire la persecuțiunile Eu
ropenii orii în China: „Vaporulă „Empress 
of Indiau, care a sosită aici venindă din 
Iokohama, aduce soiri detailate despre 
agitările din China în contra Europeni- 
loră. Turburările s’au estinsă în tdtă China 
de sudă. Legile și ordinea suntă descon
siderate, bande armate de tâlhari împe- 
decă comunioațiunea. Starea sănătății 
guvernorului din Formosa e atâtă de 
gravă, încâtă e probabilă, că nu va inai 
trăi multă. Mortea sa va fi ună signală 
pentru o revoltă generală. Și în ținu
turile din Șanghai se temă Europenii de 
ună atacă. Oonducătorulă turburăriloră 
din Vuhu a fostă arestată în Șanghai. 
Francesii au stîrpită aprope cu totulă 
pe pirații de mare din Ha-Noi. Pedep
sirea loră esemplară se pare oă n’a fă
cută niol o impresiune asupra revoltan- 
țiloră.u

Escadra francesă în Kronstadt.
Esoadra francesă a fostă primită în 

portulă Kronstadt cu mare entusiasmă. 
Se $ice, cănumărulă toasteloră, ce aveau 
să se țină cu ocasiunea acesta, s’a țăr-, 
murită la patru, și adecă unulă în ondrea 
Țarului, ală doilea în ondrea președin
telui Carnot, și apoi în onorea flotei 
francese și a oelei rusescl.

Escadra francesă încă a adusă cu 
sine doi prapori rusescl, luațl în răs- 
boiulă crimemă dela Ruși, oarl pănă 
acum au fostă păstrate în catedrala de 
Notre-dame din Parisă. Acești prapori 
s’au adusă cu scopulă de a se da în- 
dărătă Rușiloră, și anume în urma dis- 
posițiunei archiepiscopului din Parisă.

La sosirea escadrei francese în Kron
stadt, răsunară de pe țărmă, strigăte 
de „ Vive la France !u „ Vive la Russie /“ 
er musica întonâ marseilaisa și imnulă 
rusescă.

In 2& Iulie n. c. Țarulă a visitată 
escadra francesă. Comercianții dinMoscva 
au proiectată să trimită o deputațiune, 
ca să salute escadra francesă. Admira-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “ Totă certuri de natura asta erau și 
astăcji causa, că în locuința contelui nu 
era nimeni acasă.

In pomposa stradă de l’Imperatrice 
s’a părăsită de multă stilulă de casarmă 
și architecții ou grădinarii se întrecuseră 
unii pe alții în a-șl întrupa ideile artis
tice în clădiri și alee mărețe. Acâstă 
stradă sta în legătură de-o parte cu 
strada Picol, o stradă binișoră frecuentată, 
în care ună domnă burlacă, Batianow, 
ocupase o locuință în primulă etagiu. 
Alegerea locuinței nu se potrivia cu în
fățișarea simplă a chiriașului, pentru-că 
odaia sămăna mai multă unui salonă 
confortabilă, decâtă unei locuințe de 
burlaoă. Deorece însă acestă chiriașă cu 
generositate plătise înainte, de altă parte 
fiind-căîu comande nu era sgâroită, pro
prietara, văduva unui sergentă orășe- 
nescă, nu se uita la elă cu ochi prepui- 
torl, ba se făcea, că nice nu vede visi- 
tele dameloră, oe le primia junele ei 
chiriașă. Mama Aigle se ținea de acele 
Parisiane, cari la bătrânețe țină multă la 
principiulă virtuții.

In locuința acesta sună clopo - 
țelulă.

Mama Aigle se zăpăcise nițelă des- 
ohicjândă ușa și văijendă înaintea ei o

femeiă tinără, fără îndoielă din societate 
alesă, care doria să vorbâscă cu d-lă 
Batiauow. Bătrâna se încerca să găsescă 
o scusă, pentru-că abia cu o oră mai 
înainte lăsase să între alta mai tinără și 
oevașl escentrică.

— „Nu sciu... Credă, că d-lă Ba
tianow pote n’ar primi bucurosă o vi- 
sită în momentulă acesta“, dise mama 
Aigle în acelă tonă prietinosă, care e 
propriu totă-deuna personeloră, ce ser- 
vescă.

— „Decă însă ai preferi a șede câ
teva minute aici, în mioulă meu antreu, 
m’așl încerca să comunică d-lui Batia
now, că-lă așteptă cineva“.

Dama făcu din capă semnă de apro
bare, scose din buzunară o punguliță 
roșiă de iucht și apoi întinse femeii, ce 
sta înaintea ei, o cartă, pe care, după 
cum observase acesta părăsindă antreulă, 
nu era tipărită vre-ună nume, ci câteva 
semne seu caricaturi neînțelese.

Batianow abia cjărise biletulă și sare, 
merge înaintea dspelui și cu manierele 
unui galantomă perfectă o petrece pănă 
în salonulă său. Femeia, care se afla 
deja în odaiă când întră figura măies- 
tosă, se ridică și fără voiă îi făou ună 
complimentă, în timpă ce acesta aruncă

o privire întrebătore asupra ei.
— „Una care scie ! Una care scie! 

Păreții în Parisă au crepăturl, prin oarl 
plouă adeseu, (fi30 Batianow, escusân- 
du-se 6re cum, că n’a spusă nume.

Cele două femei înțeleseră numai 
decât și, tăcândă, îșl împărtășiră semnulă 
de recundscere ală sooietății. După aceea 
șecjură amândouă Ia mesă, Batianow 
între ele.

- Convorbirea începu să trecă într’o 
șoptire lină, ale cărei vorbe singuratice 
nu puteau ajunge nici pănă la păreteie 
din apropiere.

— „Sciutorea este din Kiew, toc
mai voia să raporteze. Permiteți să în- 
eepă ?“

Magdalena de Czrynowsky, pentru- 
că dânsa era cea în urmă sosită, făcu 
semnă, că este învoită.

Acum începu străina a descrie pe 
largă activitatea partid fi revoluționare 
de acolo, spunândă, că în Kiew suntă 
în momentulă acela ca la trei sute de 
membri, recrutați din diferite straturi.

— „Ei singurl“, continua ea ou vooe 
mișcată, „suntă chiămațl în momentulă 
aoesta să câștige soți printre clasa mun
ci tore. Pentru scopulă acesta, membrii, 
travestiți în totă chipulă, străbată prin

2)
Carnetultt roșu.

Novelă, tradusă de Moșulă.
II. Porunci secrete.

Comitetulă secretă ală societății re
voluționare rusesol din cetatea Seinei, 
se folosise de Magdalena de Czrynowsky, 
curagiosa soțiă a întreprindâtorului conte, 
pentru-ca pe espulsațl sâ-i adune eră 
sub ună stegă comună. De când con
tesa observa, că reușesce cu tote între
prinderile, se făcu totă mai cutezătdre, 
închipuindu-șl, că fără îndoială, ea este 
chiămată să elibereze Rusia din lanțu
rile tirăniei. Neobosită în activitate, se 
consacră misiunei sale, uitândă cu to- 
tulă, că față de soțulă ei a luată și în
datoriri, cari trebue să le împlinescă. 
Insă-șl acestă împregiurare era de ajunsă 
ca să nu îndulcâscă vieța contelui, der 
de altă parte particularitățile și tânele 
contesei încă îlă chinuiau așa de tare, 
încâtă nu numai că se bucura când so
ția sa lipsia de-acasă ore și dile întregi, 
der și elă însuși, după ce se lupta cu 
ea cesurl întregi în certă principiară ne- 
folositore, doria să fiă în societate cu 
alte persâne.
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lulă generalii, marele principe Alexis, va 
da unii prâză în onorea oficeriloră esca
drei franoese, pe bordulă încruoișătorului 
„Asia.14

ț)iarele din Berlinii se ținti în re- 
servă față cu festivitățile din Kronstadt, 
piarulfl „Național Ztg.44 4’ce c& uu tr0- 
bue să se gândescă nimenea la eventuale 
pericole de răsboiu. O alianță ofensivă 
i-se pare Țarului prea periculosă, âr o 
alianță defensivă e de prisosii.

ț)iarulă „Sviet44 dice, că alianța ruso- 
francesă se pote privi ca o contra-ba- 
lansare a pangermanismului, care acum 
mai tare că ori când amenință indepen
dența popârelor și a statelor din lume, pre
cum și în contra intențiuniloră politicei an- 
glo-germane. „Novoie Vremia44 împărtă- 
șesce și elfi speranțele de alianță, di- 
4endă, că se voră înșela aceia, cari 
credo, oă presența esoadrei francese în 
Kronstadt nu va lăsa alte urme, deoâtă 
amintirea cȚlelorO festive și a asigură- 
riloră platonice de amicițiă. întâlnirea 
din Iulie va lega mai strânsă alianța 
franceso-rusă, decâtă ori ce tractată 
scrisă. Și 4iarulă „Grașdanin44 preamă- 
resce escadra francesă. „Acum14 esclamă 
prinoipele Meștserski, „au încheiată ami
cițiă două flote, două popore și două 
guverne !u

SCIR1LE QILEI.
— 16 (28) Iulie.

Esposițiunea din Timișora, după cum 
aflămă din „Luminătorulă44, este bine 
cercetată. Prin stăruința comitetului ese- 
cutivă română, a succesă să fiă repre- 
sentată la acestă esposițiune și indus
tria de casă românescă. In raportulă 
dela 11 Iulie n. c. ală biuroului amin
titului oomitetă se dice între altele : 
„Spațiâsa sală, în halla centrală, în 
care este instituită grupulă XII ală in
dustriei de oasă, străluoe de mulțimea, 
frunseța și variațiunea producteloră in
dustriei de oasă române, de lucrările 
minții și ale mâniloră femeiloră și fete- 
loră năstre române din numărose loca
lități ale comitateloră Timișă, Carașă- 
Severină și Torontală. Pavilonulă sepa
rată ală frațiloră BocșienI este în tote 
privințele spre decorea esposițiunii și 
spre fala neamului nostru românescă44.

* * *
încetarea reshoiului vamalii. Desfiin

țarea măsuriloră prin cari s’a fostă in- 
ter4isă intrarea de rîmătorl, oi, capre 
etc. în Ungaria a și dată comerciului de 
rîmătorl ună însemnată aventă aoum 
după încetarea răsboiului vamală. Oelă 
dintâi stransportă de porci a intrată din 
România în Ungaria în 10/22 Iulie a. c., 
pe la Verciorova.

** *

0 bătaiă sângerosă s’a întâmplată 
erl nopte în grădina otelului „Elisabeta“ 
din Clușiu. Pricina au dat’o și de astă- 
dată tinerii universitari maghiari, pe cari 
ârășl îi ouprinse furia din causă, că unei 
societăți germane, ce se afla în aoeeașl 
grădină cu ei, îi cânta musica numai 
piese germane și nici de cum ungurescl. 
Universitarii Unguri se încercară să o- 
presoă musica de-a mai cânta piese ger
mane, ordonându-i să le cânte loră 
cântece de ale lui Kossuth. Din asta 
causă căpătară fanaticii universitari ma
ghiari o bătaiă, ca și care spună foile 
ungurescl, că nu s’a mai întâmplată de 
când esistă Clușulă. Nasuri rupte, ca
pete sparte, 6se sdrobite berechetă. Vre-o 
60 de persone au luată parte la acestă 
bătaiă. Mulțl au fostă duși în spitală. 
Ceta „patrioțiloră44 din Clușiu, după 
cum vedemă din organele loră, e forte 
deprimată.

* * *
Pregătiri pentru primirea monarchu- 

lui. Primăria din Bistrița faoe mari pre
gătiri pentru primirea monarchului, care 
va merge și la Bistrița cu ocasiunea 
manevreloră. Se va ridica ună arcă tri
umfală, se va decora orașulă și carăle cu 
stegurl, flori, covâră etc. Sera i-se va 
face M. Sale ună conductă ou 200 de 
torțe împreunată cu o serenadă a musi- 
cei militare. Sera va fi și iluminațiune. 
Fisolgăbirăii din comitată voră fi provo- 
cațl să vină cu deputațiunl ce voră consta 
din 10 bărbați, 10 femei și din 10 fe
tițe, cari au absolvată școla. Toți aceș
tia să fiă îmbrăcațl în costumă națională 
și să fiă în Bistrița în 4^ua sosirei M. 
Sale. Pentru întimpinarea cheltueleloră 
s’a preliminată o sumă de 3000 de flo
rini și pentru eseoutarea decisiuniloră 
s’a alesă ună comitetă de 25 membri.

* * *
Bismarck in Kissingen. In 21 Iulie 

a. c. principele Bismarck a sosită la 
cură în Kissingen și a fostă primită cu 
onoruri, ce se facă numai unui Suve
rană. O mulțime imensă de poporă îlă 
aștepta la gară; 70 de reuniuni de ve
terani erau aședate jură împrejurală 
gării, pe ală căreia peronă se aflau pri- 
marulă și tdte autoritățile civile și mili
tare din Kissingen. Când a sosită tre- 
nulă, corpulă de gorniștl ală regimentului 
1-u de ulanl intonară ună marșă între 
strigătele de „Hoch44 ale mulțimei. Dom- 
nișorele de ondre, ce veniră spre întim- 
pinare au predată prințului și princesei 
buchete frumâse și după ce i-s’au pre- 
sentată lui Bismarck oficerii, domnii și 
domnele ce erau de față pe peronă, a 
plecată cu trăsura curții bavarese, ce 
i-a pus’o la disposițiă regentulă, în orașă 
fiindă salutată entusiaotioă pe drumă de 
poporă. In casa unde locuesce Bismarck 

s’a înființată anume, oa și altădată, ună 
ofioiu telegrafio și de postă pentru elă. Sera 
în teatru i-s’au făcută ovațiunl fostului 
cancelară.

* st jJ:
0 mănăstire Închisă. Din Dederkaly 

în Volhinia se anunță, oă acolo a fostă 
închisă la ordinulă autorității rusesol 
mănăstirea catolioă oe esistă acolo din 
vechime, cu scopă de a fi folosită ca 
casarmă pentru milițiă. Călugării ținură 
încă în mănăstire o slujbă solemnă de 
adio și precum 4i°e corespondentulă po
lonă ală lui „Przglond44, ou ocasiunea 
acesta totă obștea ce era de față a is- 
buonită în lacrimi.

* 
* *

Cutremură de pământii. Din Timișăra 
se scrie, că la 24 Iulie dimineța la 3 
6re și 8 minute s’a simțită acolo ună 
puternică cutremură de pământă, așa oă 
mai multe persdne au fostă deșteptate 
din somnă, aud idă zângănitulă vase- 
loră din odaiă.

Trecerea regelui Sârbiei pe di
naintea portului Galați.

In trecerea s’a spre Rusia, re
gele Serbiei fu salutată la por- 
tulu Galați cu multă căldură din 
partea flotilei române. In privința 
acesta „Timpulă“ dela 14 Iulie v. 
scrie următbrele:

Regele Sârbiei a trecută erl de di- 
mineță înaintea portului Galați. La de- 
barcaderulă vaporeloră austriaco și pe 
cheiulă dimprejură mai mulțl curioși aș
teptau sosirea vaporului „Orientă44, care 
ducea pe tânărulă suverană.

Flotila nâstră s’a pregătită pentru 
a face onorurile cuvenite călătorului re
gală. In susă, pe Dunăre, stă în vedetă 
bastimentulă „Stefană-celă-Mare44. Va- 
sulă e pavoasată și totă echipagiulă lui 
este la postulă său pe punte. Mai la 
vale staționeză mândru și pavoasată de 
la pupa la prora, frumosulă înorucișătoră 
„Elisabeta“.

Toți marinarii, în mare ținută, suntă 
parte înșirați pe punte., parte pe orucele 
catarguriloră. Ei stau aoolo drepți, ne- 
mișcațl, ca cum ar fi atârnați în aeră. 
Priveliștea e din cele mai pitoresol. După 
încruoișătorulă „Elisabeta44 mai la vale 
stă torpilorulă „Oltulă44, unde totulă e o- 
rînduită oa și pe bordulă bastimentului 
„Ștefană celă mare44

La 6 și jum. ore se zăresoe în susă, 
vaporulă „Orientă44 înaintândă spre portă. 
Vaporulă mergea iute în mijloculă flu
viului, și curândă se apropiă de „Ște- 
fană-celă-Mare“.

Deodată tunulă bubue pe bordulă 
înorucișătorului „Elisabeta44; gorniștii dela 
„Stefană-celă-Mare44 sună fanfare de sa

lutare la care se amestecă ăralele de tre1 
ori repețite ale marinariloră.

Tunulă totă bubue pe înorucișăto- 
rulă „Elisabeta44 înaintea căruia „Orient44 
trecea aoum cu iuțâlă.

Tenărulă rege în haine civile stă 
pe punte încunjurată de vr’o câte-va 
persdne ce îlă însoțescă și de ofioerii 
vaporului.

Trâmbițele sună pe bordulă încruci- 
șătorului; de trei ori uralele echipagiului 
salută pe tînărulă suverană ală Sârbiei. 
Aceleași onoruri îi suntă făcute de pe tor
pilorulă „Oltulă44.

Apoi, după-ce a fostă salutată cu 
douâ-4ecl și una salve de tunuri și ou 
urările marinariloră noștri, șl-a urmată 
drumulă spre Reni, unde e așteptată 
tânărulă suverană și unde i-s’a pregătită 
o frumâsă primire.

Programa
gimnasiului sup. gr. cat. și a școlelorii nor
mali din Beiușiu pe anulă școl. 1890/91, 
redactată de loanu JButeanu directorii, 

și pro/esoru p. o.
Sub acestă titlu a apărută 4^®!® a' 

oestea programa gimnasiului română din 
Beiușiu pe anulă școl. 1890/91, care cu
prinde în partea întâiu ună tractată isto
rică întitulată: „Din istoria poporului 
română4,4 de prof. Coriolanu Ardeleanu. 
Urmeză apoi seria tineriloră înmatricu
lați la acestă gimnasiu în periodulă ală 
2-lea, dela anulă 1837/8—1850/51, (ca 
continuare din programa anului trecută 
când s’a publioată seria tineriloră înma
triculați în periodulă I, dela întemeiarea 
lui și pănă la 1837). Din statistica acesta 
aflămă, oă dela 1837—38 pănă la 1850— 
51 s’au înscrisă 1438 de elevi. După re- 
ligiune 648 gr. cat. 512 gr. or. 236 rom. 
cat. 27 de conf. elvetă și 15 israilițl. 
Oontigentulă mai mare l’a dată corn. 
Bihorului și ală Aradului.

Din consemnarea oreloră de propu
nere vedemă, că religiunea s’a propusă 
în 16 ore, limba română in 17, limba ma
ghiară in 28 și limba germană în 17 Ore 
pe săptămână în tote optă olasele.

OcupațiunI scripturistioe din limba 
română s’au elaborată în fiă-care clasă 
din cele patru superidre câte 9, er din 
limba maghiară în cl. V, VI și a VII 
câte 15, er în cl. VIII 10 teme.

Esamenele de maturitate s’au ținută în 
15 și 16 Maiu ou următorulă resultată: 
13 inși s’au declarată de maturi er 5 
inși s’au relegată. Din cei deolarațl ma
turi 5 inși s’au aplicată la teologiă, 3 la 
jură, 1 la medicină 1 la filosofiă, 2 la 
postă și 1 la milițiă. La gimnasiu au 
funcționată 12 profesori ordinari și 4 
estraordinarl.

In a. școl. 1890/91 au cercetată a- 
cestă gimnasiu 218 Români și 37 Ma-

fabricl și încheiă legături cu persdnele 
angajate acolo, ori le împărțescă cre4ulă 
nostru, vorbindu-le neîntreruptă păuă-i 
înduplecă, prin conferințe, prin împrăștiare 
de scrieri, prin împărțirea de spirtuose, 
seu prin aceea, că le dau bani. Ca scopă 
principală ală propagandei revoluționare 
se ia îmbunătățirea sorții muncitoriloră 
prin instrucția și împărțire egală a averii 
de stată și private, cum și libertatea de 
a iubi pe cine-țl place. Pentru ca soții 
câștigați printre muncitori să nu se des
facă de noi, ci să fiă totdâunaTegațl de 
societate, li-se dă ocasiune să participe 
și ei la orime ordinare, oarl se îndepli- 
nescă, ca să câștige banii de lipsă la 
susținerea disciplinei în partidă.

— „Planulă e diavolescă!“ strigă 
contesa.

— „Der folositoră44, răspunse ceea- 
laltă, pentru-oă la prădarea poștei din 
Zytomir, a cassei regimentului de infan
teria Kursk, la omorulă lui Kurilow, 
care se presupunea, oă este spionă poli- 
țienescă, s’au împărtășită mai multă oa 
o sută optă-4ecl de persone, oarl prin 
aoeste orime ordinare, de frica pedepse- 
loră, ce-i pote ajunge, suntă legate pen
tru tot-deuna de noi și chiar să se în

tâmple să fiă arestate, fiind-că trebue să 
porte la sine neîntreruptă revolvere, potă 
să se opună cu efectă.44

— „Și cum se chiamă organisatorulă 
aoestoră conexiuni?44 întrebă Magdalena 
de Czrynowsky.

— „De aceștia suntă adecă doi inși, 
— Boguslawski a dată ideia, Hartmann 
a pus’o în lucrare.44

— „Hartmann ? Hartmann ? Cine e 
Hartman? Numele sună nemțescă44.

— „Elă numai șl-a dată numele nem- 
țesoă de „Hartmann44, ca să-și asoundă 
pe ală său celă adevărată, sub care este 
urmăritărăspunse vorbitorea.

— „Asta e bine, pentru-că din partea 
Nemțiloră ne amenință numai nenorooire 
și când voră fi mestecați și Nemți la 
mijlocă, causa nostră nici când nu pote 
să se sfârșescă bine44, 4ise contesa i- 
ritată.

— „Numele lui celă adevărată chiar 
și secției a treia îi este bine cunoscută 
ca fiiu ală unui magistrată înaltă ru- 
sescă. Guvernulă, oe e dreptă, l’a prinsă, 
l’a închisă, der ai noștri l’au sciută 
scăpa și fără să’lă pătă cunâsce cineva 
11-a suocesă să’lă ducă în Petersburgă, 
unde comitetulă esecutivă de acolo l’a 

și însărcinată să omore elă pe Țarulă. 
Fiind-că elă are cunoscințe practice în
semnate în specialitatea de ingineră și 
fiind-că ounosce bine materiile esplo- 
sive și efectele loră, de aoeea se crede, 
oă planulă ne va duce sigură la țînta 
nostră44.

— „Și care e planulă ?“ întrebă 
Czrynowsky.

— „Să se submineze locuința împă
ratului, palatulă de ernă, și la ună mo
menta potrivită să se arunce în aeră. 
Unioulă lucru, oe ar pute zădărnici în
treprinderea, este chestia baniloră, fiind
că trebue închiriate locuințe seu oase în 
apropierea palatului, din cari să se di- 
rigă lucrările de subminare. T6te suntă 
pregătite, planulă, după care trebue să 
se lucre, este stabilită, de asemenea și 
sumele necesare, calculate aproximativă. 
Eu le-am adusă pe amândouă și le voiu 
înmâna Comitetului, când mi-se va po- 
runoi44.

Contesa se ridică. Oohii îi sclipiau.
— „Ai scrisorile la d-ta?44
~ „Da!44
— „Dă-mi-le mie!44
— „Le potă înmâna numai preșe

dintelui14.

Se vedea, că contesei nu i plăou 
refusulă aoesta, pentru-că cu fața în
tunecată 4ise> arătândă spre Batianow :

— „Domnulă acesta îți va spune, 
că hârtiile nicăirl nu suntă sigure ca’n 
mânile mele. Dă le înoăce !“

Străina se mai opinti ună momentă, 
după-ceînsă Batianow garantă, oă hârtiile 
suntă de totă sigure în mânile contesei, 
străina începu pregătirile de predare. 
Spintecându-șl o mânecă a hainei, scose 
din ea două foi îmboțite dintr’ună felă 
de hârtiă transmarină.

Cu lăoomiă se’ntinseră degetele con
tesei după hârtia de epistolă și până 
ce o roșeță oa de friguri îi trecu peste 
față, petrecu ou ochii amănuntele de- 
semnului și caloululă mijloceloră ne
cesare.

— „Eu mă ducă, 4is0 apoi Magda
lena de Czrynowsky, și despre afacerea, 
oe voiamă să o reguleză cu d-ta, ne vomă 
înțelege mai de aprdpe la nbpte în 
clubă. La revedere!14

Inoă câte-va mișcări fugitive de 
mână, salutări și contesa exaltată dis
păru. (Va urma.) 
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ghiarl. După confesiune: 87 gr. cat., 131 
gr. or., 21 rom. cat. 7 elv. și 9 isr. 
Vorbescă 33 românesce, 41 unguresce, 
și 196 românesee-unguresce. Oei mai 
mulțl dintre elevi au fostă din părinți 
economi și industriași: din comitatulă 
Bihorului, Aradului, Selagiului și Săt- 
marelui.

Biblioteca s’a sporită cu cărți donate
a) de Academia română din BucurescI,
b) de academia maghiară din Budapesta 
(cele mai multe), c; de ministerulă de 
culte și instrucțiune publică ungurescă; 
d) Intre foile periodice și scientifice, au 
fostă donate 7 unguresoi și 4 românesol 
„Transilvania", „Lumina pentru toți" 
„Revista catolică" și „Unirea", e) oărțl 
donate de sooietatea St. Ștefană, și în 
fine alte donațiunl de diferiți autori. 
Opere s’au procurată: una românescă și 
5 ungurescl.

Membrii societății de lectură ( sub 
conducerea prof. Vas. Stefanica) suntă 
toți studențl din ol. a 7 și a 8-a. Nu- 
mărulă membriloră ordinari a fostă 37. 
S’au ținută peste totă anulă 22 ședințe 
ordinare, 3 estraordinare și una festivă. 
Membrii au elaborată 30 de operate de 
oonținută variu în prosă și poesiă și s’au 
declamată 70 de poesii. Biblioteca so
cietății stă din 211 opuri în 263 tomuri. 
Archiva stă din 255 cărți în diverse 
limbi, mai alesă maghiară și germană. 
Au mai stată la disposiția membriloră 
diarele: „Familia", „Luminătorulă", „Ga
zeta Poporului", „Revista catolică", și 
„Unirea." Averea societății în bani stă 
din 670 fi. 90 or.

In programă se înregistreză și arti- 
oululă de lege din 1890, cu privire la 
cualificațiunea profesoriloră și la învă
țarea limbei grecescl, preoum și „pla- 
nulă de învățământă" pentru studenții, 
cari pe basa numitului articulă nu ară 
dori să învețe acestă limbă. Din regis- 
trulă nominală ală studențiloră însă 
aflămă, că toți studenții din cele 4 clase 
superiâre din anulă școl. 1890/91 au în
vățată și limba grecescă.

Din datele privitâre la istoria anului 
școl. 1890/91 însemnămă schimbarea, ce 
s’a făcută în manualele pentru clasele 
superiore și adecă: In înțelesulă rescrip- 
tului ministrului ung. de culte și instruc
țiune cu data de 9 Ianuarie 1890 nr. 143, 
lăsându-se în usă manualele românesol 
pentru olasele superiore numai până la 
finea anului școl. 1889/90, in anulă școl. 
1890/91 pentru clasele superiore, afară de 
religiune și limba română, se voi'u Intro
duce manuale maghiare.

*
Din programa școlelo> ă normali no- 

tămă, că personalulă didactică a stată 
din ună directoră-învățătoră, 3 învăță
tori și ună catichetă pentru religiunea 
elev. gr. or. In clasa primă s’au aflată 8, 
în cl. II 7, în cl. III 19 și în cl. IV 25 
elevi; în totală 59. După conf: 31 gr. 
cat., 19 gr. or. 3 rom. cat. și 1 isr. toți 
din Beiușiu și din corn Bihoră.

înmatricularea pentru anulă școl. 
viitoră atâtă la gimnasiu, câtă și la șco- 
lele normale, se va face în 1, 2, și 3 Sep- 
temvre st. n., er esamenele corectore 
în 29, 30 și 31 Augustă st. n. — In cl. 
I gim. se primescă tinerii, cari au îm
plinită anulă ală 9-lea ală etății și voră 
produce testimoniu de pe cl. IV a șco- 
lei poporale publice, estrasă din matri- 
cula botezațiloră și ujă atestată medi
cală de vaccinare.

Corespondența „Gaz. Trans. “
Deșiu, Iulie 1891.

La corespondența d-lui „S" din Nr.
148 a. o. ală „Gaz. Trans." v. despre 
adunarea despărțementului XVII ală „Aso- 
ciațiunei Transilvane", observă, oă la 
necercetarea mai numărdsă a adunărei 
generale amintite a putută să oontribue 
între altele și timpulă nefavorabilă, pldia 
,din pre-cjiua și din cjiua adunării, er nu 
pdte fi nici de cum vorbă despre nedi- 
băcia conducerei, pentru-că comitetulă 
n’a întrelăsată nimică din ceea ce era 

datoră a face pentru reușiea causei 
culturale.

Concedemă, că din mulțimea, ce au 
venită la bală sera, puteau veni și la a- 
dunare mai mulțl, și ne pare rău, că n’a 
fostă așa. Aci observămă și noi neinte- 
resare de oausă. In genere însă noi 
Deșienii după împrejurările nostre locali 
suntemă mulțumiți cu reușirea adunărei 
și a balului, cari pe lângă înălțarea pres
tigiului nostru socială-oulturală și pe lângă 
resultatulă materială de 313 fl., ni-au pro
curată și încrederea în noi îuși-ne și în 
unirea puteriloră nâstre.

Câtă pentru stîrnirea interesului po
porului nostru agrioultoră față cu cău
șele nostre culturale, — acâsta și noi o 
dorimă, numai câtă aoesta nu e numai 
datorința comitetului despărțământului 
Asociațiunei din Deșiu, ci a întregei in
teligențe din despărțământă, prin ur
mare d-loră protopopi, preoți, învățători 
etc. Durere, amă avută protopopi la baiu, 
der nu la adunare (!!) unde trebuia să se 
facă membri ai asociațiunei: amă avută 
și preoți în adunare, cari nu s’au făoută 
nici măcară membri ajutători. Dorința 
d-lui „S“ e forte justă în acestă privin
ță și noi încă o împărtășimă; de aoeea 
amă publicată în „Gazeta" protocolulă 
ședinții din 31 Maiu a. o. și convocarea 
adunărei în tote cjiarele; apoi a scrisă 
secretariulă Petru Mureșianu Șireganulă 
anume în Nr. 125 a. c. ală „Gazetei", 
și s’au trămisă 500 invitațiunl, ca să scie 
de timpuriu intelegința și poporulă din- 
prejură, să vină la adunare și la bală.

Suspițiunea d-lui „S“ însă in ceea 
ce privesoe dibăcia conducerei e neînte
meiată. Lecțiunile, ce ni-le dă d-sa 
nouă, ni-ar părâ multă mai bine, 
decă le-am vedea puse în praxă, 
mai întâiu în propriulă despărțămentă, 
care este — pare-mi-se, despărțămân- 
tulă ală XVIII-lea [Gherla] ală asociațiu
nei și care de când esistă asociațiunea nu 
s’a pusă în mișcate, deși acolo este in
teligență în abundență, căoî acolo este 
tînărulă și înaltulă cleră episcopescă.

Despărțământulă Deșiului lucră în
cetă, der de 21 de ani, din 4 Iulie 1870 
încoce lucră mereu pentru mărețele scopuri 
ale Asociațiunei, a ținută vre-o 5 adunări 
cu suocesă în Becleanu, Lăpușiu, Gârbău, 
Sleanda și Deșiu, — și a audunată vre-o 
câte-va mii de florenl în favorea Asocia
țiunei, pe când alte despărțăminte nici 
nu s’au constituită.

Noi bătrânii din comitetă suntemă 
îndestulițl și cu atâta resultată, câtă amă 
obținută cu acesta ocasiune pentru-că 
amu concliiămat, multe adunări, la cari n’a ve
nită nimenea, precum s’a întâmplată în anul 
trecută, când numai ună singură preotă 
E. C. din despărțământă a venită la a- 
dunarea din 7 Sept, și 17 inteligențl din 
locă, er în 18 Octomvre nimenea.

Prin urmare, aserțiunea d-lui „S“, 
că despărțământulă n’au ținută adunare 
de 8 ani, nu este esactă; nici fondulă biblio- 
tecei nu e de 2 — 300 fl. ci numai de 118 
fl. 35 cr.

Nu potă să nu amintesoă, că corni- 
siunea duÂ. ă mine ar fi lucrată mai con- 
secuentă, decă pe celă mai vechiu și 
activă membru din comitetă, Petru Mu
reșianu Șireganulă, nu l’ar fi candidată 
numai ca membru suplentă. Funcționarii 
consciențioșl ar trebui să fiă membrii or
dinari în comitetă, căci decă lucră grâ- 
tisă, merită celă puțină să-i onorămă.

Pentru completarea raportului d-lul 
„S“ amintesoă, că la constituirea comi
tetului este a se aminti neapărată și nu
mele d-lui Dr. T. Mihaiu, er d-lă Gr. 
Stețiu nici n’a putută fi alesă, nefiindă 
din acestă despărțământă. Asemenea 
suntă a se aminti funoționarii despărță
mântului Petru Mureșianu Șireganulă și 
Floriană Hatosu, cari suntă și trebue 
să fiă sufletulă unei societăți. Apoi adu
narea viitore se va ține la Monosturulă 
Copolnieului.

Dela adunare au absentată numai 
amploiații români looall. Pe poporă să-lă 
fi adusă la adunare d-nii protopopi și preoți.

Noi Deșienii amă făcută câtă amă 

putută și vomă face și în viitoră câtă 
vomă pute; facă și alțî bareml câtă 
noi și eu credă oă atunci „ Asooiațiunea 
transilvană" va progresa repede.

Ună membru ală asociațiunei 
și în comitetă

Literatură.
Invitare la prenumerațiune. La în- 

demnulă mai multoră amici și ounosouțl, 
am dată sub tipariu versurile compuse 
de mine și cântate la morțl în deoursă 
de 33 ani, de când funcționeză ca can
toră. Opulă cu finea lui Augustă n. o. 
va apărâ sub titlulă: „ Cârda inimii* oon- 
ținândă 50—70 de versuri pe 16—20 
odle de tipariu litere garmondă. Ga 
„ apendice “ voră urma unele dialăge 
sorise totă în versuri. Prețulă opului va 
fi 1 fl. și se va espeda francată celoră 
ce voră trimite prețulă până în 25 Au
gustă n. c. Colectanții dela 10 esem- 
plare primescă unulă grătuită. Listele de 
prenumerațiune și prețulă suntă de a se 
trimite la adresa dlui JBasiliu Podoba, la 
institutulă „Eoonomulă" în Clușă.

Clușă, 20 Iuliu 1891
lacobfi Mureșianu, 

învăț, și cant.

Convocare.
Despărțământulă II Brană ală Aso

ciațiunei transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului română îșl 
va ține adunarea generală la 8 Augustă 
s. n. 1891 după prân4ă la 3 6re în edi- 
ficiulă comunală în Brană-Simonă, la 
care adunare suntă invitați ou onore toți 
membrii fundatori, ordinari și ajutători 
precum și toți, cari se întereseză de cul
tura poporului română și înaintarea sco
pului Asociațiunei.

ZârnescI, în 26 Iuliu 1891. 
Comitetulă despărțementului.

Necrologii. Alaltăerl a răposată aici 
în Brașovă Adolf Hesshaimer, vice-preșe- 
dintele camerei comerciale și industriale, 
președintele primei bănci transilvane etc. 
după suferințe îndelungate în etate de 
69 de ani.

DIVERSE.
Iubita lui Boulanger. In dilele aces

tea a răposată D-na Bonnemain, iubita 
generalului Boulanger. „Figaro" din 
Parisă îșl aduce aminte de acestă sim
patică femeiă, presentându - o în ur- 
mătorulă tablou: înaltă, sveltă, fârte 
modestă, blândă și farmecătore era Vi- 
comtesse de Bonnemain. Fața ei fină, 
ochii albaștri și părulă ei negru în
trupau o frumseță nedisoutabilă. Frumseța 
ei fu curmată însă de ună îngrozitoră 
morbă de pieptă, care-i stinse vieța în 
etate abia de 30 de ani. Relațiunile cu 
Boulanger începură înainte cu doi ani 
dela fuga nenorocită și deoisivă a gene
ralului. Prima dată s’au vădută în sa- 
16nele d-nei Rozat de Mandra, când fă
cură și cunoscință. Aici inima suscepti
bilă a generalului Boulanger a devenită 
sclavulă acelei femei, pe care o stimau 
mulțl, der și mai mulțl o adorau, — a 
Domnei Bonnemain. Aceste relațiunl 
s’au ținută în ascunsă și abia după due- 
lulă avută cu Floquet, oând generalulă 
fu rănită, s’a descoperită intimitatea loră. 
Gonsârta legitimă șl-a părăsită consoțulă 
rănită și atunci locuia ei îlă ocupa iubita, 
care cu abnegațiune a stată diua-noptea 
lângă patulă generalului rănită.

D-na Bonnemain a fostă de tim
puriu măritată după soțulă ei Pierre de 
Bonnemain, dâr căsătoria acesta a fostă 
nenorocosă. Abia trecură două săptămâni 
după cununiă și tînăra femeiă a trebuită 
să intenteze procesă de divorță în con
tra lui Pierre, care nu peste multă timpă 
a dispărută. Se 4*ce» a fugită în Ca
lifornia, unde se ooupă cu agricultura. 
Din momentulă acesta tînăra femeiă a 
fostă liberă și ducea o vieță cinstită.

Se (jice că ea i-ar fi propusă lui 
Boulanger să fugă din Parisă, ceea ce 
a resultată deoădența Boulangismului, și 
din cesulă acesta, fățișă și fără nici o 
considerațiune a împărțită bucuriile și 

năcazurile vieții cu Boulanger, identifi- 
cândă sortea acestuia cu a sa. Clima 
aspră din Jersey a fostă însă păgubitâre 
pentru sănătatea ei, căci căpăta dureri 
de pieptă, cari pricinuiau îngrijiri se- 
riose. înainte cu vr’o două luni s’a mu
tată în Bruxella, ca sub climă mai fa
vorabilă sănătății sale să prevină agra- 
vărei morbului și într’adevără se și 
arătaseră la înoepută semne de reînsă- 
nătoșiare și se spera o restabilire oom- 
pletă a sănătății amabilei femei, der spe
ranțele erau amăgitore, căoî de-odată 
ună atacă vehementă ală tuberoulosei o 
ucise. Averea ei, care trece peste ună 
milionă de franci, o moștenescă rude
niile ei.

Descendenții lui Ludovicii XVII. Din 
Bruxela se scrie; Soirea, oă guver- 
nulă olandez a reounoscută ceasorni
carului Naundorff din Amsterdam drep- 
tulă de a purta numele „Bourbon" se 
pare a se adeveri. Recunosoerea acâsta 
se baseză pe următorele documente;

1. Ună aotă de morte din 10 Au
gustă 1845, care e indusă în lista civilă 
din Delft cu următorele cuvinte: „In a- 
nulă 1845, în 10 Augustă muri aici Ca- 
rolă Ludovică de Bourbon, duce de Nor- 
mandia, Ludovică ală XVII, ounoscută 
sub numele Carolă Vilhelm Naundorff, 
născută în oastelulă Versailles în 27 
Martie 1784, locuitoră în orașulă nos
tru, fiulă Maiestăți Sale Ludovică XVI, 
regele Franciei și ală Alteței Sale im
periale și regale Maria Autonetta, re
gina Franciei, ambii răposați în Parisă.

2. Legea de naturalisare a fiului mai 
tânără Adalbert de Oarolă Ludovică, 
numită Naundorf, care a fostă primită 
de staturile generale ale Țeriloră de josă 
ou o majoritate de 49 contra 3 voturi, 
și anume pe basa unui atestată de bo
teză, pe care-lă arăta numitulă Albert și 
care spunea, că acesta s’a născută 
în Cambenell (comitatulă Surrey) în 26 
Aprilie 1840 și a fostă imatriculată în 
registrulă de acolo sub numele „fiulă 
Franciei". Legea amintită încuviința lui 
Adalbert Naundorff naturalisarea sub 
numele Bourbon, fiulă ducelui de Nor- 
mandia. — Prin acesta ar fi dovedită, 
că nefericitlă Daufin a fugită din Tem
ple, și că a trăită în Olanda și aici s’a și 
căsătorită.

Emigrarea la America. După datele 
oficiose statistice au emigrată la America 
între anii 1821 și 1890, 15,641,287 de per- 
sdne la Statele unite din America nor- 
dincă. Emigrarea se împarte pe singura
ticii ani, după cum urmâză 
din anul 1821 —1830; 143,439 persâne

„ „ 1831-1830; 599,125 “
„ „ 1841-1850; 1,713,250 “
„ „ 1851-1860; 2,598,214 “
„ „ 1861-1870; 2,466,742 „
„ ' „ 1871-1880; 2,944,295 „
„ „ 1881-1899; 5,176,212 „

E remarcabilă, că resultatulă date- 
loră acestora statistice, în urma cărora 
în cei 20 de ani din urmă (1871—1890) 
a ajunsă emigrarea la America nordică 
la cifra de 51, 92 procente din suma 
totală a emigranțiloră dintre anii 1820 
-1890.

0 pesceră uriașă. Din New-York se 
sorie; Iu comitatulă Iosephine, în Ore
gon s’a găsită într’o depărtare de 40 
de milurl dela țărmure o pesceră sub
terană uriașă. Acesta e atâtă de mare, 
încâtă într’o săptămână întregă abia 
poți să o esplorezl. Intre altele se află 
în acestă pesceră și ună Iacă mică 
și o cascadă înaltă de 30 urme. Uni
cele urme de ființe s’au descoperită 
nu departe de intrare, unde s’au gă
sită câte-va 6se, probabilă, oă trans
portate acolo de urși. Pesoera acesta se 
pare a fi atătă de mare, câtă pesceră 
(jin Kentuky.

Remasii bunii. D-lă Dr. Iuliu Mu
reșianu, mutându-șl domiciliulă la Sibiiu, 
și plecândă astăcjl din Brașovă, esprimă 
pe acestă cale ună sinceră adio tuturoră 
amiciloră și cunoscuțiloră, dela cari din 
cause neatârnătore de voința sa nu șl-a 
putută lua în personă rămasă bună.

Proprietară:
Dr. Aurelă Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimalft:
Gregoriu Maiorii.
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C.wrswlij pieței ISrașovii*
din 28 Iulie st. n. 1691

.Bancnote românesc! Cump. 3 28 Vend.. 9.31

.Argintă românesc!! - ]„ 9 22 9.27
Napoleon-d’orI - - „ 9.29 n 9.34
Lire turcescl - - „ 10.50 n 10.55
Imperiali - - - * „ 9.48 n 9 53
SalbinI ...» „ 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina“ 6°/0 JOI.— tf

n n >1 ^°/o >1 99.50 n 1C0,—
Ruble rusescl - - " „ 123.— n 124.—
Mărci germane • - „ 57.— n
Diacon tulii 6— 8% pe anii.

Cursulfl la bursa din Viena.
din 27 Iulie a. c. 1891

Renta de aurii 4% ■ -............... 105.—

ostii ungare [2-a emisiune] - 
â.inortisarea datoriei căilorii ferate de

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

ostii ungare (3-a emisiune) • - 113.—
Bonuri rurale ungare - - - - 91.60
Bonuri croato-slavone 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungur eseu -..........................—,—

ABONAMENTE

împrumutul^ cu premiulii ungurescă 144/0 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghe dinului 13140
Renta de argintii austriacă - - - - 92.40
Renta de hârtiă austriacă - - - - 92.45
Renta de aură austriacă - • - - - 111.45
LosurI din 1860 - • - •• - - • 139.80

„GAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este:

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

Pe
Pe
Pe

u

Acțiunile bănceiaustro-ungare • • 1026.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 330.— 
Acțiunile băncei de credită austr, • 291.25
Galbeni împărătesei- - ■ - - - 5.58
Napoleon-d’orI - - - - ■. - - . 9.35
Mărci 1U0 împ. germane - - - - 57.85
Londra 10 Livres sterlinge - - - 117 60Âmortisarea datoriei căiloră ferate de

Renta de hârtiă 5u/0 ... • - 10160
imprumutulă căilorii ferate ungare ■

aurii • 117.—
dto argintii - - - « ■ 99.—

A vist d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s§ 

binevoiască a scrie pe cuponuld mandatului postaid și numerii de 
pe fășia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

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

Totodată facemu cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avenul din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Admînistraț. „Gaz. Traras.“

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

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

3
6

12

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

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

Pe
Pe
Pe

}

fl. - 
fL —

50 cr.

W Pe
9 Pe9 Pe
M Abonamentele se facU mai ușoru și mai
X mandate poștale.

O Domnii, cari se voru abona din nou, se
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

M Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.44

franci, 
franci, 
franci, 

repede prin

binevoiesca

MOCOOOOOOOOO

ZMZers’ULl’CL trexAu.rîlor'UL
pe liniile orientale ale căii ferate de stattt r. u. valabilă din 20 Iulie 1891

ISudapcsta—Predealiî ll*r e d ea8 ia—IB a b d ap esta

Trenâ 
de 

persân.

Tremi 
accele

rată.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele
rații

Trenu 
accele
rații

Trenu
de 

persân. ratu

Trenu. 
accele-

Trenu 
de 

persân.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny
Oradea-mare j

Mezo-Telegd
Rev
Bratca
Bucia
Ciuoia
Huedin
Stana
A ghiriș 
Ghirbău 
Nădâșel
Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
UiOra 
Viuțul de 
Aiudă

I

sus

Teiușu

Crăciunelii
Blașiu
Micăsasa

)

f

1Copșa mică
Mediaști 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău
Homorodfl
Augustină 
Ap a ța 
Eeldiora
Brașovft
Timișfi
Predealtt
BucurescI

10.50 8.-
1.50 5.508.30

11.38 3.57 9.22
2.12 5.51 11.53
3.53 7.06 1.50
4.- 7.13 2.24
4.39 7.43 3.03
5.22 8.18 3.46
5.45 3.57
6.05 8.51 4.29
6.31 9.07 4.55
7.12 9.37 5.34
7.29 5 51
7.49 6.12
8.01 6.25
8.14 6.39
8.29 10.37 6.56
8.46 11.10 8 20
9.03 11.28 845

10.12 12.38 10.21
10 37 1.14 11.09
10.56 1.21 11.17
11.04 1.29 11.26
11.28 1,54 11.64
11.45 2,13 12.18
12.13 12.58
12.44 1.34
12.59 1.51

1.35 2.29
1.51 2.48
2.12 3.03
2.31 3.26
3.04 4.07
3 46 4.49
4.04 6.35
5.26 7.23
6.10 8.09
6.41 8.43
7.17 9.18
8.- Tron de 

persone 10.05
12.20

1.41
2.26
8.50

3.25;
9.15
1.19
2.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47

BucurescI
Pre deal ii
Tirnișu
Brașovft
Feldiora 
Ap ața 
Augustinft 
Homorodu 
Hașfaleu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașh 
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

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelu
Teiușft

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudft 
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghi riști 
Apahida
Clușiu

sus

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșil
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia
Bratca
Rev
Mezo-Telegd
Oradea mare j

P. Ladsiny 
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

1.08'
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

Mureșii-ljudoșfa—I£5s8rița

4.-
6.48
9.59[

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6 11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

»•><

<9

BS.-fl®es4.a-Aradii-TeiușiTeiuș-Ara.dii-B8.-BBe§8a! dopșa-mică— Sihiiu

Viena
Budapesta 
Szolnok

Aradft

Trenă, 
de 

persân.

Trenu 
accele
rații

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele-

Trenu 
de 

persân. ratu

Trenu 
de 

persân.

Cucerdea-Oșorheiu-R. săs.

Copșa mică 3.- 10.47 7.10
Șeica-mare 3.31 11.27 7.43
Loamneș 4.15 12.08 8.27
Ocna 4.46 1238 8.59
Sibiiu 5.10 1.- 9.23

Sibiiu- Cojpșa-mîcă

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8 02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
Copșamică 9.34 6.20 12.05

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

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

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

1.39 
2.19 
2 36 
303 
3.30,
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.

Teiușu
Alba Iulia
Vinț de josO 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamă
Soborșintt
Berzava 
Conopti 
RadnaLipov^
PaulișQ 
Gyorok 
Glogovațft

I 
I7.23

8.03
8-37 Qyorok
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
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12,09
2.24
4 47; Gliirișu 7.48 10.35 3.40 10.21

— Turda »

Glogovață

Paulișii
RadnaLipova 
Conop
Berzava 
Soborșind
Zamti 
Gurasada
Ilia 
Branicica
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotii
Vinț. de josh 
Alba-Iulia

A radii
Szolnok
Budapesta

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51
1.55

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27

(
Oșorheiu 5.20 11.17 5.14

5.35 5.36
Regh.-săs. 7.10 7.15

Turda— Ghirișiî

i.eiușu ri.00 Viena 6.05 7.20 1.40

Siuaeria (Piski) IFetroșens PetroșenI-Simeria (Piski
Simeria 6.- 10.35 4.22 PetroșenI 6.- 10.50 6.20
Strein 6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
Hațegă 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 Hațegii 8.36 1.54 8.25
Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
PetroșenI 9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

Aradia--Timișora. Timișora—Arad! ia
Aradu 6.15 11.30 7.15 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 Arad ft 8.03 3.50 7.50|

Ghirișu—Turda

Regh.-săs.
Oșorheiu J
Ludoș 
Cucerdea

8.40
6.05

1 - ■ * îoi Tprda 4.1
8.08 10.55 4.— 10.44] Ghirișu 5.

8.50
9.10

4.50l 9 30 2.30
5.10| 9.50 2.50

Kistrita—RAuresu-lLudosu
? •) ?

Bistrița . . . .
Țagu-Budctelică . 
Murășiî-Ludoști .

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
Cerna 11.13 5.03 9.34
Hunedora1 11.48 5.38 9.58

Hunedora -Simeria (Piski)

[Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3- 7.50
Simeria 5 28 3.20 8.10

58rașo v— &eru esci

Sighișora—Odorlaeiu |J Odorheiu—Sighișora

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

Careii-mari—Xelău || IZelău—Careii-mari

Brașov
ZernescI

5.45
7.26

4 55
6.36

Murgșă-Ludoștt
Țagu-Budatelicfi .
Bistrița ....

IVota: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnăză orele de năpte.

1.16
4.15
7.21 Careii-marI .

Zelău. . .
5.50 Zelău .

Careii-marI .U.-]|
1.56
6.48

Cernesc!—ISrașov

ZernescI
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


