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Ce mai e și ce-o se mai fiă 

cu proiectulu de lege asupra re
formei administrației?

Camera ungară desbate fără 
sfîrșitu asupra lui, și acum, la finea 
lui Iulie, abia a ajunsu la § 1 și 
mai suntu înderetu 280. Stânga 
estremă continuă cu multă energiă 
tactica ei obstrucționistă și în cu- 
rendu guvernulu, în fața imposi
bilității de a duce la sfârșită pro- 
gramulu seu și de a face destulă 
cerințeloră parlamentare, va tre
bui se ia o hotărîre definitivă într’o 
parte seu alta.

Interesele deputațiloru ceru 
imperiosă amânarea ședințeloră 
dietei celă puțină pe câteva săp
tămâni de vâră. Acesta însă nu 
se va pute în fața atitudinei ob
strucționiste a stângei estreme. 
Der nu se va putâ termina nici 
desbaterea bugetară, nici aceea 
asupra tractateloru internaționale, 
ce suntă la ordinea cțilei, asupra 
proiecteloru de legi de „garanțiă4 
ș. a.

A bătută la ochi, că în discu- 
siunea asupra § 1, ministrulă-pre- 
ședinte Szapary n’a luată cuvân- 
tulă pănă acum. Prietinii minis
trului susțină, că acesta a tăcută 
pănă acum, fiindcă deodată acesta 
va veni cu o surprindere înaintea 
camerei, anunțândă amânarea seu 
pote chiar și disolvarea ei.

Ori-cum ar fi însă rămâne ne- 
îndoiosă, că stânga estremă este 
firmă hotărîtă a nu ceda nicidecum, 
ci ea va purta discusiunea cu săp
tămânile și cu lunile, pănă ce li
se va urî cumplită celoră dela pu
tere.

Decă partida guvernului va lua 
parte la acesta discusiune, atunci 
ea nu va mai pute acusa pe cei 
din oposiția estremă, că facă ob- 
strucțiune.

Ciudată de totă este în acesta 
afacere seriosă și gravă atitudinea 
contelui Apponyi și a partidei sale, 
care în cestiunea reformei sprigi- 

nesce guvernulă, der în genere nu 
merge solidară cu elă. Guvernulă 
nici n’are lipsă de alianța oposi- 
țiunei moderate, prin urmare nici 
nu-i ofere vr’ună avantagiu pentru 
sprijinulu ce i’lă dă în afacerea 
reformei administrative.

Forte bine caracterisâză în nu- 
mărulă său mai nou organulă prin
cipală ală stângei estreme, „Egye- 
târtâs“, posiția acesta ciudată a 
Apponyiștiloră, între cele două 
partide, dela guvernă și din opo
siția estremă, cari se luptă pe 
viâță și pe mărte.

Numita fâiă c|ice ironică, că 
partida lui Apponyi e superfluă 
acjr în parlamentă. E superfluă 
pentru-că proiectulă de reformă, 
maioritatea îlă pâte vota totă atâtă 
de bine fără oposițiunea mode
rată ca și cu ea; decă e însă 
vorba de a face să cadă proiec
tulu, atunci partida „independentă" 
este totă așa de tare de a face 
acesta singură, cum ar fi și atunci, 
decă i ar ajuta oposițiunea mode
rată. C’ună cuvântă astăcji, oposi
țiunea moderată n’are nici o greu
tate nici în drepta, nici în stânga, 
nici în susă, nici în fosă.

E clară, că lupta va ave să se 
decidă între maioritatea guverna
mentală și stânga estremă și dela 
resultatulă ei atârnă multă, fâiue 
multă, deși s’ar păre, că tote par
tidele maghiare tindă la unulă și 
același scopă.

La cestiunea demonstrațiuniloru 
din Fiume.

Din Viena primesce „Egyeter- 
tes“ următârea telegramă sensa- 
țională, cu data de 27 Iulie:

In cercurile politice de-aicl, e răs
pândită soirea, că demisiunea ministrului 
de honvezi fir, Geza Fejdrvary este in ajunu 
de-a se sSvîrși și nu peste multă ea va 
urma neaperatu.

Demisionarea ministrului de hon- 
vecjl stă în legătură ou afacerea Ugron- 
Uzelac și față ou persona ministrului 
acostă afacere se agravâză prin împre

jurarea, că în urma propunerei lui Beothy 
Akos, ea va trebui să vină înain
tea oomisiunei de imunitate, oare va 
trebui să raporteze despre resultatft 
parlamentului.

Față cu cestiunea acesta ministrul ft 
Eejervâry are ou to tul ă alte vederi, de 
cum au secundanții lui Gavrilă Ugron 
împreună cu toți deputății, — afară de 
doi — pe cari i-au convocată ei la con
sultare în privința acesta. Ministrulă nu 
aprâbă nici de cum părerea acelora, 
cari în provocarea căpitanului Uselac 
vădft o vătămare a dreptului de imuni
tate ală deputațiloră. Acesta a voită s’o 
declare ministrulă numai decâtft în dietă, 
der ministrulft-președinte a prevenită pe 
Fejârvâry și astfelă a împedecatft pentru 
aoelă momentft ivirea orisei.

Crisa însă nu se va pute amâna și 
mai departe, decâtft numai pănă atunci, 
pănă când comisiunea de imunitate, în 
înțelesulă regulelorft parlamentare, va fi 
silită a se ocupa ou acestă oestiune 
și despre resultată va trebui să raporteze 
dietei.

După cele întâmplate, comisiunea de 
imunitate seu va declara în raportulă 
său, că provocarea căpitanului Uzelac a 
fostă o vătămare pentru dreptulă de 
imunitate ală deputațiloră, sâu că căpi- 
tanulă Uzelac n’a vătămată nici unft 
dreptă. In easulă dintâi, comisiunea de 
imunitate va veni în contrazicere cu 
moduță de vedere ală ministrului Fejer- 
vâry, în oasulă de ală doilea însă, ea va 
veni în contra-dicere cu acei deputațl, 
oarl nu l’au lăsată pe Gavrilă Ugron să 
primescă provocarea la duelă. După-ce 
însă majoritatea dietei nu este de acordă 
cu vederile lui Fejervâry, comisiunea de 
imunitate de sigură încă se va declara 
în contra modului de vedere ală minis
trului.

In easulă aoesta, ministrulă Fejer
vâry a declarată, că elă nici o oră nu va 
mai fi membrul^ unui parlamenta, care 
vr6s& dej osâscă cor putu oficerescu prin aceea, 
că prin o hotărîre prinoipiară îi refusă 
acestuia dreptulă de a-șl căuta satisfacția 
pentru o ofensă personală, în timpii ce 
ori cine altulă pote să-și capete satis
facția.

Declarația acesta o face ministrulă 
în publică, cu totulft pe față, așa oă din 
astă causă elă a avută discusiunl înflă
cărate cu mulțl membri din partida gu
vernului. Modulă de vedere alft lui Fe- 
jervâry îlă împărtășesoe întregii corpultt 
oficerescă și tocmai de aceea, ministrulă 
nu mai păte tăce seu rămâne indife
rentă.

Din astă causă, în cercurile politice 
din Viena se crede neîncunjurabilă is- 
bucnirea orisei.

SOIRILE PILEI.
- 17 (29) Iulie.

Cestiunea teatrului germanii în Pesta. 
Foile ungurescl suntă fdrte cătrănite din 
causă, că br. Friderich Kochmeister îm
preună cu mai mulțl cetățeni germani 
din Pesta au înaintată o cerere la Ma
iestatea Sa monarchulă pentru subven
ționarea teatrului germană, ce voră să-lă 
înființeze în Pesta. Pdte tocmai fiind-că 
Maiestatea Sa s’a arătată binevoitoră 
față cu acestă cerere a Germaniloră 
din Pesta, foile ungurescl nu mai 
potă de năcază și „Egyetertesu cu 
deosebită bucuriă spune, că tocmai 
din causa acelei petițiunl, ideia de a în
ființa ună nou teatru germană în Pesta 
va rămâne nerealisată, dedrece majori
tatea acționarilorft au hotărîtă să-și re
voce subscrierile și să renunțe dela ideia 
reînființărei teatrului germană. „Egyet- 
ertes numesce „nerușinată" procederealui 
Hochmeister și dice, că mai mulțl mem
bri ai camerei de comerciu și industriă 
din Budapesta au hotărîtă, să-i ceră aces
tuia demisionarea din postulă de preșe
dinte alft numitei camere, propunândă 
totodată, ca portretulă lui să fiă dată 
afară din sala de ședințe a camerei.

* * *
Unii preoții românii călcată de trenă. 

Din comitatulă Aradului 'ni se scrie cu 
data de 28 Iulie n, c.r „Vă împărtășescă 
durerosa scire, că preotulă română Vin- 
cențiu loanovici din Cuvină, unulă din
tre cei mai religioși și simpatici preoți 
din diecesa Aradului, asâră, în 27 Iulie, 
la o anumită distanță dela stațiunea Glo- 
rocă, unde în nemijlocită apropiere
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Carnetulil roșu.

j

Novelă, tradusă de Moșulâ.

Lumina cea forte viuă a lunei astădl 
părea, că vre să conoureze cu splendida 
lumină a gazului pe stradele Parisului. 
Cu tote că Parisianulă iubesce nopțile cu 
lună, și cei fără ocupațiune le salută 
totdeuna cu bucuriă, totuși astădl erau 
și individ! de aceia cari, în locă de 
ndpte cu lună, ar fi preferită întuneci
mea mormântului.

Pe una dintre stradele cele mai în
depărtate, din departamentulă Passy, 
câteva figuri se furișau prin umbrele clă- 
diriloră monumentale, ca și când ar fi 
vrută să nu le recundscă nimeni. La lu
mina lunei patrulau câțiva sergenți, er 
pe partea neluminată a stradei ți-se părea, 
că numai câțiva amatori ai nopții pri- 
vescă mai d’aprăpe pe trecători.

Toomai se’ntâlnescă doi din cești 
din urmă.

— „E în regulă totă ?“
— „Ea n’are ce să facă alta.“

nu răspunse nimioă, ci sta 
pe capră, în timpă ce, din 
oâțlva servitori bine îm- 
primesoă pe domna din

Nimioă mai multă nu și-au șoptită 
și se despărțiră.

Trecură cam Zece minute, când etă 
se ivesce o birjă de nopte, elegantă, și 
se opresce înaintea unei oase frumose.

— „încă n’am ajunsă la țintă ?“ 
dise birjarului o voce sonoră de fe- 
meiă.

Birjarulă 
ca înțepenită, 
casă alergară 
brăcațl, ca să 
birj ă.

Ună strigătă înădușită, ce putea să 
provină din spaima unui pasă greșită 
toomai așa, ca și din durere, străbătu 
prin aeră și aripele grele de stejară ale 
porții se închiseră și birja sburâ mai 
departe.

Dama sosită cu birja cădu josă în 
vestibulă. Părăsindă trăsura, ea simțise, 
că-i apasă fața o batistă umedă, cu ună 
mirosă dulce, dâr grețosă. Vru să strige, 
der vooea i-se înecă și simțirile o 
părăsiră. încă odată îșl dete totă si
lința, ca să se elibereze, pe urmă că<ju, 
cu totulă inconsciă de sine. Chlorofor- 
mulă amețitoră îșl făouse efectulă.

Omenii, cari duceau pe femeia, ce 
părea ca mârtă, o așeZară pe o sofa ri
dicată, într’o odaiă din parteră.

Intrară acum două femei.
Cu instinctulă înăscută femeiloră, 

ele sciură să caute, conformă ordinului 
lorii, și numai decâtft și deteră peste 
hârtia ascunsă, pe care o luară dela cea 
amețită.

Femeile dispari! în odăile d’alăturh 
. Urechia particulară a unui fotografă, 

după sgomotulă și închisulă oassetelorii 
din odaia mărginașă, ar fi recunoscută, 
că aici se traoteză despre ună procesă 
de fotografare. Der noptea! Unde este 
lumina sorelui ? — întrebare de prisosă. 
Ore lumina drumontiană seu lumina 
electrică, nu suntă încă de multă con- 
curenții cei mai periculoși ai sârelui? 
O clipită de timpă, ce nici nu se pdte 
măsura, a fostă de ajunsă, ca cu ajuto- 
rulă aparatului fotografică, să copieze 
petecele de hârtiă, întinse asupra unui 
plană.

Unulă dintre bărbații presențl, zim- 
bindă făcu unft complimentă damei, care 
i-a predată hârtiele.

-— „Du-le eră la looulă loră !“
Acesta se întorse ou tovarășa ei 

numai decâtft îndărătă și, amândouă, i-au 
așeZată hârtiile eră în șină, de unde le 
scoseseră.

Ună bărbată mică, cu barbă negră 
plină, întră în odaiă și se plecă asupra 
femeii, care se părea, că dorme încă. 
Pe fața ei se oglindia ună felă de bu
curiă și fericire, o espresiune, ce 'se în
tâmplă de obiceiu cu toți narcotisații.

— „Cum îți găsescl pacienta, d-le 
doctoră ?u întreba ală doilea domnă, oare 
intrase după elă.

— „Normală,u răspunse oelft între
bată, apucâudft mâna femeei narooti- 
nate și asemănându-i pulsulă cu arătăto- 
rulă de secunde ală unui chronometru de 
aură.

In minutulă aoesta se ridică genele 
femeii, oare înoă totă zăcea fără con- 
sciință, bulbuculă ochiloră căpătă vieță 
și se îndreptă, cu mirare acuși în drepta, 
acuși în stânga.

— „îndată îșl va redobândi și au- 
Zulă și coldrea feții“, dise miculă doo- 
toră, oare se duse după aceea la o sti-
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avea nisce pământuri, în momentulă ne
norocită când voia să trecă peste linia 
ferată, a fostă din neprecauțiune călcata 
și omorâtă de trenulă ce venea din Ar- 
deală. Nenorocirea a provenită parte din 
neprecauțiunea împiegațiloră căii ferate, 
parte din causa amurgului sării, ce pote 
înșelând ochii nenorocitului preotă, acesta 
a crezută că mai are răgază să trecă 
peste liniă pănă a nu sosi trenulă. Ast- 
felă familia nenorocitului preotă e lo
vită de o grea încercare er poporenii 
săi au perdută pe iubitulăloră păstoră."

* * ♦
MesurI anticolerice. Consiliulă sani

tară superioră din România a cerută dela 
ministrulă de interne ună credită de20,000 
ou scopă de a lua măsuri în contra pe
ricolului colerei din Asia.

* * *
Briculii „Mircea", din flotila română, 

va face o călătoriă de trei luni la Con- 
stantinopole, Chio, Rhodos, Candia și 
Salonică.

* * *
Atentată. Am amintită într’o tele

gramă, că ministrulă francesă Constans, 
și doi funcționari erau să fiă victima 
unui atentată, despre care circulă urmă- 
țârele amănunte: D. Donstans a găsită 
pe biroulă său o carte de rugăciuni, 
pe care era pusă o scrisore. Ministrulă 
recunoscândă scrisorea uneia din nepo
țele sale, a orezută, că acestă carte vine 
dela aceasta; a trimisă totulă d-nei Con
stans. — Scrisorea nefăcândă mențiune 
de trimiterea vomului, d-na Constans a 
presupusă, că Zisa carte conținea mur
dării, așa precum nemulțumiții trimet câte 
odată membriloră guvernului și a tri- 
mes’o intendentului ca să o arunce. 
Valetulă de cameră care o ducea a ză
rită ună fitilă eșindă din volumă. Șe- 
fulă siguranței a dată să se esamineze 
pachetulă de cătră directorulă laborato
rului munioipală. Directorulă a lovită 
firele ierbii găsite cu ună ciocănașă; s’a 
produsă o detunațiune asemenea aceleia 
a mai multoră focuri de pușcă. Cartea 
ascundea o cutiă de sardele, în oare se 
găseau 200 grame de fulminantă, vre-o 
20 glonțe de revolveră înfășurate în hâr- 
tiă de filtrată și vr-o 30 de oapse. Can
titatea de fulminantă era îndestulătore 
pentru a faoe să sară edificiulă în aeră 
și pentru a săpa în pământă o gaură 
de 15 metri. Se presupune, că autorulă 
pachetului este seu ună doctoră dinTu- 
lon seu ună amploiată ală acestui orașă; 
elă și-a sburată oreerii.

* * *
Sir Henry Drumond Wolf a fostă nu

mită ambasadoră ală marei Britanii la 
BuourescI, în loculă lu Hitrovo, oare a 
fostă numită după cum am amintită, în 
aceeași calitate la Teheran.

* * *

Musica orășenescă va da mâne în 30 
Iulie n, c. ună concertă în grădina ho
telului „Pomulă verde". Intre alte piese 
se voră cânta : „Ouvertură la „ Athalia11 
de Mendelsohn, „Am Meerestranda im
promptu pentru harfă de Oberthur (D-șora 
Fanny Spaohta.) „Doi ochi'1 de Ventura 
„Ttaum eines Resetvistenu piesă militare 
de O. M. Ziehrert. Acestă piesă este 
forte interesantă. Cuprinsulă pe scurtă 
e următorulă: într’o seră sta ună reser- 
vistă în atelierulă său. După aceea se 
duce în cârciumă la o nuntă, unde-șl pe- 
treoe bine, apoi se întorce acasă și a- 
dârme visândă că a fostă ohiămată în 
serviciu activă, că ia parte la manevre, 
la defilare etc. Intr’aoeea se făcu dimi- 
neța, și ună copilă ală reservistului deș
teptă pe tatălă său din somnă. Reser- 
vistulă se pune apoi pe lucru, fiindă ve
selă că totulă a fosă numai ună visă.

** A
Circuli! Sidoli. Produoțiunea de a 

seră a fostă fârte interesantă și cu ună 
programă variată. Amintimă între altele 
pe elefantulă „Blondin", care a mersă 
pe ună velocipedă, punândă în uimire 
publiculă de față. Astăzi sera va fi re- 
presentațiune de gala în beneficiulă lui 
Teodor Strakay.

** *
In salonulu stereoscopîi se voră vede 

astădl peisage din Svedia, Danimarca, 
Rusia și America nordică. Mâne și poi- 
mâne se va vede: Vieța și patimele lui 
Isusă Christosă și Roma ou monumen
tele sale.

** *
Focii. In Săoele s’a aprinsă alaltăerl 

sera cătră 8 ore o șură și în sourtă timpă 
a arsă pănă în fundamentă. Causa inci
dentului încă nu o scimă.

* * *
Incendiu mare. Din Petersburg se te- 

legrafeză: Orașulă Sengilei din guver
namentală Sunbirsk (Rusia) a arsă cu 
totulă; 6000 de locuitori stau în câmpă 
fără adăpostă; 18 persâne au arsă. Pa
guba e forte mare.

1 ■ /
Din diecesa Orădii mari.

In Iunie a. c. am primită dela ună 
amică ală nostru vestea plăcută, că Pa- 
tronulă institului nostru culturală din 
Beiușiu a fostă representată la „esame- 
nulă de maturitate" prin d-lă Canonioă 
și Abate Paulă Vela.

Acâsta însciințare n’a putută să pro
ducă în soții noștri de principiu, cari se 
intereseză de sortea și fericirea înstitu- 
teloră nâstre culturale, de câtă o impre- 
siune plăoută.

Bucuria nostră de astă-dată însă e 
cu atâtă mai mare pentru-că bunulă 
Dumnezeu ne a făcută și pe noi demni 
de a vede fructele îmbucurătâre ce le 
așteptasemă, ca să producă discusiunea

energică, der forte objectivă, provocată 
în timpulă din urmă și în momentulă 
supremă în Ziaristica română, în intere- 
sulă pură ală adevărului și cu dorința 
și cu soopulă unică de a vede salvată 
caracterulu „naționalii românii* ală in- 
institutului nostru culturală pe basa li- 
teriloră funaaționall și a legiloră esis- 
tente, aduse de dieta ungară și sancțio
nate de monarchulă nostru.

Și întru adevără cine să nu simță 
buouriă în sufletulă său, când vede de o 
parte sâmțulă națională deșteptată din 
letargia seculară în Olerulă nostru, care 
aZl, ca o santinelă falnică cu ochi ageri 
stă Zi ȘÎ noptea la pândă pentru apă
rarea oelui mai soumpă tesaură ală său, 
a instituteloră sale culturale naționali ? 
Cine să nu sâmță deplină buouriă în" su
fletulă său deșteptată spre ună falnică 
viitoră, când vede, oă după o apathiă 
nemai pomenită și atătă de îndelungată, 
frânele conducerei cresoerei și a educa- 
țiunei tinerimei le ia în mână însuși 
Patronulă prâgrațiosă ală acelui insti- 
tută, care mai înainte prin Ze°I de ani 
a fostă lăsată pradă esploatărei celoră 
mai aprigi dușmani ai culturei nostre 
naționale ?

Și întru adevără, decă vomă reprivi 
la istoria timpuriloră celoră mai de-a- 
prope, ne vomă convinge pe deplină, oă 
atitudinea guvernului și a clerului die- 
cesană față cu institutele loră proprie a 
fosta oea mai indiferentă și regretabilă. 
Anume: Privindă și esaminândă mai de 
aptape atitudinea guverneloră hierar- 
chice latine față ou institutele și corpo- 
rațiunile loră didactioe; ba oonsiderândă 
chiar și atitudinea guvernului Mitropo
litană din Blașiu față cu institutele die- 
oesane, ne vomă convinge, că relațiunile 
ce domnescă și aZl între acești factori 
puternici diecesanl suntă cele mai favo
rabile, eră corporațiunile didaotice sebu- 
oură de încrederea perfectă a superiori
tății loră, oare în interesulă eduoațiu- 
nei și ală instruoțiunei e neapărată de 
lipsă. Nu putemă afirma acâsta — du
rere —-.și despre factorii diecesei OrăZii 
Mari.

La noi între guvernulă diecesană, 
corpulă didactioă și între olerulă nostru 
a domnită și domnesoe încă și astăZl o 
neînțelegere regretabilă și nefericită. Pro
fesorii institutului nostru nu numai că 
au fostă huiduițl ca nisce „făcători de 
rșle" înaintea lumei întregi, batjocurițl 
de totă lumea, chiar și de ai săi; nea- 
părațl de nimeni nici de guvernulă die- 
oesană, după cum s’a văZută îndestulă 
din corespondențele publicate în timpulă 
mai din urmă, ci și astăZl suntă tractați 
ca străini ca și cum corpulă profesori
lor ă nu ar face parte distinsă din cle- 
rulă diecesană.

La noi membrii oorpului didactioă,

deși, afară de califioațiuneapreoțescă, se 
bucură de o calificațiune mai înaltă 
academioă, totuși nici în trecuta nici as
tăZl nu au altă trecere înaintea guver
nului și clerului diecesană decâtă simpli 
preoți. Ce se argumenteză îndestulă prin 
următârele cașuri triste : Mihailă Ban- 
diciu, după ce a funcționată ca profe- 
soră neobosită, fiindă îngreunată cu-o 
familiă numărosă pentru asigurarea e- 
sistenței familiei sale a cerută bene
ficiu preoțesoă conformă servițiului 
prestată, dedreoe însă cererei, din dife
rite oonsiderărl nu s’a putută satisface, 
a fostă necesitată ca să demisioneze oa 
profesoră și să lase a fi alesă oa notară, 
precum a și fostă alesă la Vaseou (oo- 
mitatulă Bihoră); numai după acestă faptă 
întristătoră fu numită preotă la o pa- 
rochiă de domne ajută la Dindilegu. 
(veZl programa gimn. din Beiușă 1890 
pag. 34.)

Ioană S. Sălăgiană, întâiulă profe
soră care a depusă censura profesorală 
înaintea oomisiunei esaminatora din Bu
dapesta; după ună servioiu de 14 ani 
demnă de tată lauda fu dispusă ase
menea la o parochiă modestă din Mof- 
tinulă mioă, ou oare fu îmbiată înoă 
fiindă teologă absolventă ; unde apoi con- 
strînsă de împregiurărl grele s’a și adă
postită (veZl programa gimn. de Beiușă 
1890 pag. 35.)

Insă nu e mai favorabilă sârtea pro- 
fesoriloră noștri dela Beiușă nici astăZl 
când toți se bucură de aceeași califica
țiune, ca și ori care profesoră de stată. 
Beiușenii încă și astăZl suntă intimpi- 
națl din partea superiorității loră cu Zi
cala „că ore pote se iesă ceva bună din 
Beiușă? ș. c. 1. Așia erau și suntă de 
binevăZuțl domnii profesori din Beiușă 
în semnă de reounosoință pentru servi- 
ciele ce le presteză cu mare abnegare 
pe altariulă națiunei!

Deră nu era mai îmbucurătore nici 
sortea tinerimei ce ’șl termina studiile 
în institutulă „diecesană".

Studenții din gimnasiulă din Beiușă 
treceau de „nula* înaintea d-loră din 
Orade, cari deși fiindă âmenl cu carte 
și erudițl, sciau fârte bine, cumcă gim
nasiulă „diecesană" este supusă supra- 
inspecțiunei statului ca și gimnasiulă 
domnilor premonstratensl din Orade, care 
era frecventată de tinerimea română semi- 
narială, deși sciau fârte bine, că prin ur
mare în Beiușiu încă se depună esame- 
nele de maturitate totă înaintea ace- 
luiașă inspectoră superioră de școle 
medii; totuși se afirma din partea gu
vernului și a clerului diecesană de pe 
acele timpuri, că cela mai slabă studenta 
din Orade valoreză ca celă mai bună 
din Beiușă. Acesta se dovedesce îndes
tulă prin trista împregiurare, că cu oca- 
siunea concursuriloră dieoesane ce se

clă cu apă și stropi câțiva picuri de apă 
rece peste fața damei.

Ună rîsă răgușită și diferite cuvinte 
fără legătură premerseră și apoi întreba 
„unde mă aflu ?“ — Revenindu-șl în fire 
îndată îșl dobândi și facultatea de ași 
aduoe aminte.

— „Dumnezeule! “ striga ea spăriată pi- 
păindu ■ se la peptă și oăutândă iute cu de
getele hârtia ascunsă. „Unde mă aflu? Ce 
vreu cu mine aid ? Au năvălită asupra 
mea, ca să mă despoie! — Voiu implo
ra spriginulă Franciei, decă o femeiă se 
maltrateză astfelă în chipulă celă mai 
mișelescă."

— „Te înșeli, domnă, său aiurezi," dise 
dootorulă oelă mică. „Casa acesta, în 
care te-au adusă când te-au găsită pe 
stradă, este casă privată și nu-i frumosă 
ca stăpânului să i-se faoă imputări pen
tru fapta lui nobilă."

„Numele meu este Dr. Berthier, cunos
cută în întregă arondismentulă. M’au 
ohiemată să dau ajutoră unei femei, după 
cum se presupunea, nenorooite. Eu mi- 
am făcută datoria, der nu cred să fiu eu ace
la pe care să ai dreptulă de-al atinge ou gro- 
bianitățile d-tale. D-ta uiți, fără îndoială,

că te afli pe pământulă Franciei, și vi
sezi, că te afli pe stepele Ucraniei, un
de probabilă, poți tracta astfelă cu io
bagii, der nu cu omeni culțl. Vă sa
lută !“

înaintea de ce agrăita s’ar fi pu
tută reculege din perplesitatea ei, mica 
figură a doctorului dispăruse pe ușă.

— „Durere, trebue să mărturisescă, 
că tonulă pe care ai începută d-ta, dom
nă, nici mie nu-mi place," se audi Zi- 
cândă ună ală doilea individă, ce se ivi 
în acelă momenta, făcândă ună compli
mentă înaintea contesei.

Intr’aceea contesa îșl revenise de. 
plină în ori. La momentă înțelese, în ce 
situațiă se află.

— „Unde mă aflu ?“ striga ea cu 
voce poruncitore. „Cine ești d-ta? vreu 
să esă d’aci! Să esă! să esă ! Deschi- 
de-ml ușa și lasă-mă liberă, ori..."

Omulă abia acum băga de sâmă, că 
damă iritată a soosă din busunarulă hai
nei ună revolveră, a cărui țevă o în
dreptă asupra lui.

Ea păși spre ușă.
Necunosoutulă o opresce.
— „In două minute îți stă trăsura

d-tale la disposițiă," Z'80 01& hotărîtă.
— „N’am lipsă nici d’o trăsură, dru- 

mulă meu îlă voiu nimeri și fără tră
sură. înlături! Zi°h 6U “

Incă-odată ridică arma amenințândă 
și o îndreptă asupra necunoscutului1 A- 
bunăsemă mai multă emoțiunea i-a apro
piată degetulă de cocoșă, destulă, că la 
vorba din urmă, oare sburâ șuerândă 
peste buzele ei, pocni arma și sgomo- 
tulă ei se mestecă cu sgomotulă de voci 
de pe ooridoră, din cari, în momentulă 
acesta, s’a putută auZi limpede numele; 
„Magdalena" !

III. 0 nopte rară.
Pe când se petreoeau întâmplările 

amintite, Contele Czrynowsky ședea în 
„clubulă rusescă" și asculta pe ună tî- 
nără, care se trudea în totă chipulă să 
convingă pe cei din jurulă său despre 
ooreotitatea păreriloră sale,

— «Noi, continuă elă, trebue să ne 
unimă cu acele elemente din vieța po
porului, cari dela întemeiarea puterii 
mosoovite, n’au încetată niol-odată de-a 
protesta, nu cu vorbe, ci ou fapte, în 
contra a totă ce a stată directă seu in
directă în legătură cu acestă putere,

în contra nobilimei, a funcționariloră, a 
preoțimei și a cămătăriei neguțătorescl. 
Organisația nâstră, tata scopulă nostru, 
consistă în aceea, ca elementele inimice 
opuse acelei puteri să le unimă în- 
tr’ună complexă tare, neînvinsă, să le 
prefacemă într’ună aparată de răstur
nare. Istoria rusescă are numai două e- 
poce, tâte celelalte nu suntă istoriă ru- 
sâscă; numai în aceste două momente isto
rice a trăită poporulă rusescă în epoca Sten- 
ca Rasin și în epoca luiPugacev. Ținta nos
tră este o resturnare generală, fără cruțare 
a celoră esistente; ce va eși din răstur
nare, este treba generațiiloră viitâre. 
Sub revoluțiă poporului, nu înțelegemă 
o revoluție de care cunâsce Europa 
pănă acum, care, fără să trecă peste gra
nițele tradițiunei, ale proprietății, ale 
așa numitei civilisațiunl cu morală, s’a 
îndestulită cu schimbarea de forme poli
tice. Pe poporă îlă p<5te mântui numai 
acea revoluțiune, care smulge cu rădă
cină ou totă ori ce putere de stată și 
nimioesce tâte tradițiunile de stată, tâte 
clasele din Rusia.... Revoluționarulă este 
ună omă, care a făcuta ună votă; pen
tru elă nu esistă nici interese proprii
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țineau pentru primirea teologiloră, cei 
mai buni studențl din Beiușă, fiindă năs- 
cuțl chiar în diecesa nostră au fostă res
pinși față de alțl debili, cari și-au ter
minată studiile în gimnasiulă dela Oradea 
mare.

In oontra acestora gravamine și acu- 
sărl nefundate față de gimnasiulă „die- 
eesană" din Beiuști pledeză acjl clară, 
ca radele sârelui, acea pleiadă strălucită 
de bărbați erudițl, cari parte ca fii ai 
diecesei Orădii Mari, — constrânși de 
împregiurările amintite a’șl părăsi die
cesa loră, parte ca învățăcei ai acestui 
institută desconsiderată de ai săi, acjl 
suntă fala și deoorea institutului nostru 
culturală și apostoli adevărațl devotați 
causeloră nostre naționale pe diversele 
cariere ce le ocupă în societate.

(Va urma.)

Programă
pentru adunarea generală a XXX-a a Asociațiunii 
transilvane pentru literatura română și cultura po
porului româna, care se va ține în 4/16 Augusta 

n. 1891 și dilele următor e în Hațega.
Ședința l-a Duminecă în 4/16 Augustă 1891.

1. Deschiderea ședinței prin presi- 
diulă ordinară la 10 ore a. m. în loca- 
lulă, ce se va destina în acestă scopă.

2. Esmiterea unei' comisiuni de 3 
pentru încassarea de taxe dela membrii 
veohi și dela cei, cari se voră înscrie 
de nou.

3. Apelulă nominală ală membri- 
loră Asociațiunii, cari au dreptă a par
ticipa ou votă decisivă la desbaterile 
adunării.

4. Raportulă generală ală comite
tului despre activitatea lui în decursulă 
anului 1890 dimpreună cu adusele a- 
celuia.

5. Raportulă comisiunii de înscrieri.
6. Insinuarea propuneriloră și even- 

tualeloră interpelări pentru-ca în a doua 
ședință să potă fi date în discusiune și 
să nu se potă <jice că i"s’a făcută cuiva 
surprindere.

7. Alegerea unei oomisiuul de 3 
pentru esaminarea rațiociniului pro 1890 
și a proiectului de budgetă pro 1892 și 
a altei comisiuni de 3 pentru esaminarea 
raportului generală ală comitetului și a 
eventualeloră propuneri.

8. Cetirea eventualeloră disertațiunl 
decă acelea au fostă insinuate celă pu
țină ou 24 de ore mai înainte la comi- 
tetă, respective la presidiu.

Ședința a ll-a, Luni în 5/17 Augustă 1891.
1. Verificarea protocolului din șe

dința I.
2. Raportulă comisiuniloră esmise 

în ședința I.
3. Alegerea unui membru odinară 

în comitetă pentru restulă periodului 
1890-1893.

4. Defigerea locului pentru viitorea 
adunare generală.

niol simță, nici înclinare, elă însuși n’are 
nici ună nume, pentru elă nu esistă ru- 
deniă, amicițiă, iubire, generositate, nici 
chiar simță de ondre..."

Cuvintele din urmă vorbitorulă le 
pronunța cu ună patosă declamatorică. 
Elă nu s’a înșelată în efectă, pentru-că 
ună aplausă generală ală celoră presențl 
răsplătiră pe vorbitoră.

Czrynowsky, o fire cu crescere no
bilă din casa părintesoă, se cutremură fără 
voiă. In chipulă acesta înoă n’a vădută 
elă pășindă nihilismulă pe față. Elă a 
credută pănă acum, că partida revolu
ționară lucră numai ca să depărteze scă
derile esistente ale guvernului domnitoră 
și să introducă ună regimă condusă de 
însuflețire mai nobilă. In acestă părere 
rătăcită s’a lăsată să fiă trasă și elă în 
vultorea mișcării, fără a se întreba la 
timpă, unde o să ajungă?

Se făcuse nopte și elă doria să-și 
capete altfelă de societate pentru pe
trecere. Afară de aceea primise ună bi- 
letă ominos, ce se părea a fi scrisă de o 
mână de femeiă, care’lă proovcâ să mergă 
la Cafe Veron.

De-o parte fiindu-i urîtă, de alta

5. DisposițiunI pentru verificarea 
protocolului din ședința a Il-a

6. încheierea ședințeloră adunării 
generale.

Din ședința comitetului Asociațiunii 
transilvane pentru literatura română și 
cultura poporului română ținută în Sibiiu 
la 4 Iulie 1891.
George Barîțiă m. p., Dr. I. Crișand m. p., 

președinte. secretara II.

Catastrofa din Saint-Mande.
La stațiunea Saint-Mande de pe linia 

căii ferate Vincennes-Paris s’a întâmplată 
în 27 c. o nenorocire dintre cele mai în- 
grozitdre. Trenulă, oe venia de oătră 
Joinville, s’a ciocnită cu trenulă de per- 
sdne, ce se afla la gara din Saint-Mande, 
cu o putere, care a pricinuită zdrobirea 
unui vagonă de povară și a altoră trei 
vagone de persone, cari fiindă luminate 
cu gază numai decâtă au luată focă.

In momentulă, când s’au ciocnită 
trenurile, cazanulă locomotivei ce venia 
spre gară, s’a spartă și fooulă s’a vărsată 
ca o lavă pe vaginele, oe se îngrămădiră 
unele peste altele, cari tote s’au aprinsă. 
Atunci s’audi ună strigătă desperată. 
Vaginele, dintre cari unulă era de clasa 
I, er două de classa a Il-a au fostă pline 
cu călători, de asemenea și vagonulă de 
povară. Fiă-care vagonă avea apripe 70 
de persine.

După soirile telegrafice, numărulă 
celoră răniți și morțl nu se pite încă 
constata cu positivitate. După o ver
siune, numărulă morțiloră ar fi 22, er 
ală celoră răniți 66, er după o altă ver
siune 49 morțl și apripe la o sută greu 
răniți.

Familii întregi suntă nimicite. Morții 
suntă mutilați grozavă, ir răniții dau 
puțină speranță de revindeoare. Dintre 
cei nenorociți, mulțl au murită de arsură 
și mulțl suntă mutilați de nu-i mai poți 
cunosoe. La unii capetele suntă despi
cate de corpă, er la alții mânile și pi- 
ciirele li suntă rupte. Cei morțl și ră
niți se scotă de sub ruinele vagoneloră 
într’o stare îngrozitore. O scenă dintre 
cele mai sfășiătore fu, când se presentară 
la fața locului rudele și membrii fami- 
liiloră celoră nenorociți, cari îșl căutau 
unii pe părinții, alții pe frații ori pe 
alțl amici, ori binefăcători ai loră. Pom
pierii, cari numai decâtă s’au presentată 
la fața locului, au stînsă foculă, dâr cu 
tote acestea cei mai mulțl dintre cei ră
niți și morțl au arsă mai multă seu mai 
puțină. Nu s’a putută constata încă cine 
portă vina acestei nenorociri. In Parisă 
domnesce o iritațiune mare din causa 
acestei catastrofe.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Uniinătu, (Sălagiu) Iuliu 1891.

Știm. D-le Redactoră! Pentru a do
vedi pănă unde a ajunsă șovinismulu 

ațîțată de curiositate, se înduplecă a pre- 
testa ună motivă plausibilă, pentru ca 
să se potă depărta.

— „Cafâ Veron... Quai de Villy 34!“ 
striga ună birjară, care și sburâ ca gân- 
dulă cu elă.

Aici se adunase deja elita dspeți- 
loră și se împărțise la diferite mese. O 
damă singură, întovărășită de ună domnii 
mai bătrână, ședea în fața întrărei.

Acesta să fiă soriitorea biletului ?... 
fără îndoelă, pentru-că ochii ei se în
dreptară la momenta asupra domnului, 
ce ședea lângă ea, și acesta aruncă, ca 
din întâmplare, câte-va priviri asupra 
celui ce intrase. In espresia feții lui se 
oglinda o surprindere bătătăre la cehi 
și a fostă de lipsă ca dama să’lă 
mai facă odată atentă, înainte de a se 
reoulege elă și de a se scula cu reve- 
rință de pe scaună. Czrynowsky obser
vase t6te mișcările acestea, de aceea 
credea, că nu face ună lucru contra 
etichetei, mergândă direotă cătră aoeeașl 
mâsă.

Bătrânulă se ridică și păși spre 
Czrynowsky. (Va urma.) 

unguresoă, voiu aduce aici câteva cașuri 
din părțile nostre:

In opidulă Tășnadă, între alțl șovi- 
niștl se află și ună advocată cu numele 
Mihâly Kâroly. Nefiindă în Tășnadă nici 
ună advocată de-ai noștri, — afară de 
D-lă G. Filepă, care însă de câțiva ani 
nu mai practiseză advocatura, — ună 
Română din comuna Unimătă recurse 
la ajutorulă acestui advocată „patriotioă" 
căruia într’o causă prooesuală îi presentă 
și ună estrasă dinmatrioula cununațiloră; 
firesce, oă estrasulă era scrisă în limba 
română, fiindcă și comuna Unimătă, afară 
de câteva lipitori de ale satului, e cu
rată română, er cei pentru cari e făoută 
estrasulă asemenea suntă Români. Șovi- 
nistulă advocată însă cu nici ună preță 
n’a vrută să primescă estrasulă dela bie- 
tulă Română, ^oendă, că lui în limba 
maghiară îi trebue estrasulă și nu în cea 
valahă, căci elă nu sciă românesce ; ve- 
nindă acasă, bietulă Română să căiesce 
protopopului și preotului său, cari i-au 
spusă Românului, că mergândă îndărătă, 
să-i spună numitului advocată, că pro- 
topopulă și preotulă din Unimătă după 
lege numai în limba românescă potă să 
dea estrasele matrioularl, fiindcă în acâstă 
limbă suntă conduse matriculele, și în 
urmă să-lă amenințe, că decă nu va 
primi estrasulă, va lua tdtă causa dela 
elă și o va da altui advocată din Tăș
nadă, oare va primi estrasulă matricu- 
lară și în limba română conformă legii 
din 1868, căci protopopulă și preotulă 
din Unimătă de dragulă șoviniștiloră 
Unguri nu se voră face căloătorl de 
lege.

Spunându-i Românulă nostru așa 
cam răspicată șovinistului maghiaronă 
cele de mai suSă, acesta n’a mai disă 
cârcă, ci s’a învoită să primescă estra- 
sulă matriculară și în limba română. 
Am amintită acestă casă, pentru-ca să 
se vadă, că prin o procedere energică 
celă puțină în câtva se potă ciuntă și 
și poftele nesațiose ale contrariloră 
noștri.

Altă casă. Ună proprietară română 
din oerculă pretorială ală Tășnadului, 
avendă să trămită fiiului său, care e stu
dentă în Blașiu, banii de drumă pentru 
a veni acasă pe timpulă feriiloră, mă 
rugă pe mine ca să scriu adresa. Eu 
prin mandată poștală am espedată banii 
și amăsurată obiceiului meu de pănă acum 
adresa am scris’o în limba română și am 
trimisă banii împreună cu mandatulă poș
tală la unulă dintre oficiile poștale din 
jurulă Tășnadului. Spre mai marea mea 
indignare însă mă pomenescă, că magis- 
trulă de poștă, — care cu câțl-va ani 
mai ’nainte s’a nutrită ou prescură ro
mânescă, fiindă cantoră învățătoră într’o 
paroohiă greoo-catolică română din acestă 
jură, și care după-ce șl-a lăpădată fru- 
mosulă său nume românescă, a luată 
unulă ungurescă, care se sfîrșesce cu „y“, 
trimite mandatulă poștală cu banii în- 
dărăptă cu observarea ca să se scrie pe 
unguresce suma baniloră trimiși. Altă
dată, încă s’a scrisă românesce și totă 
acestă postașă primi fără nici o obser
vare, er acum, când era de totă urgentă, 
fiindcă a treia di ave să plece din Bla
șiu studentulă, căruia îi erau adresați 
banii, nu i-a primită, din causă, că suma 
baniloră, ca tot-deuna, așa nici acuma 
n’a fostă scrisă în limba lui Ârpâd, ci 
în oea română. Ceea ce însă nu s’a pri
mită la acestă oficiu poștală mai mică, 
ce stă sub conducerea unui renegată, s’a 
primită la oficiulă poștală din Tășnadă, 
ai cărui funcționari încă n’au ajunsă cu 
șovinismulă pănă la gradulă renegatu
lui din vorbă. Eu indignată de-o astfelă 
de batjocurira a drepturiloră nostre, am 
mersă la oficiulă poștală respectivă, unde 
întrebândă, că de oe s’a făcută acestă 
ilegalitate, mi-s’a răspunsă, că acâsta 
este o ordinațiune nouă (!) a năsdrăva- 
nului Baross. Cerândă însă ordinațiunea 
ca s’o cetescl, mi-s’a răspunsă, că nu se 
șciă unde-i acuma, der de-altă dată mi-se 
va da. Mi-s’a promisă însă, că preoum 
de altă-dată, așa și în viitoră voră fi 
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primiți, deși voră fi scrișl româneșoe (!!!) 
— Acuma să ivesce întrebarea, că 6re 
unde-i ordinațiunea lui Baross ? Se vede 
treba, că și aici a fostă vorba numai de 
apucătură, care cu ună „lasă-mă să te 
lasă" ar fi putută prinde rădăoinl. Cau- 
tă-țl însă, Române, dreptulă și-lă vei ave!

B.

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

Genua, 29 Iulie. Litografulu 
Kopke din Munsberg a vândută 
Franciei planurile fortificațiuniloru 
dela litoralu. Elă a fostă arestată.

Londra, 29 Iulie. In camera co- 
muneloru declară, primulu lordu 
ală admiralității, că visita în Ports- 
muth a escadrei francese e unu 
actă spontaneu. (Aici unde petrece 
și regina Angliei a fostu invitată 
flota francesă de a poposi la re- 
întorcerea sa în Francia).

Petersburg, 29 Iulie. La prân- 
c|ulu datu de marele prinoipe Alexis, 
beu acesta în sănătatea lui Car
not și a flotei francese. Ambasa- 
dorulă francesu toastă în sănătatea 
părechei împărătesei rusesc!, er ad- 
miralulă Gervais în sănătatea* flo
tei rusescl.

Seghedinii, 29 Iulie. La edifi- 
ciulu casei de păstrare, ce era în 
construcțiune, s’a surpată boltitura, 
luându cu sine și 15 lucrători. 
Suntă 3 morțl și 4 greu răniți.

Paris, 29 Iulie. Șefulu stațiunei 
din Vincennes și mașinistulu-con- 
ductoru au fostă arestați, ca res
ponsabili pentru catastrofa întâm
plată prin ciocnirea trenuriloru.

DIVERSE.
Unde trăescu omenii mai multu? La 

întrebarea asta, s’a dată de mai multe 
ori unulă și același răspunsă, care se 
confirmă adl: în Norvegia. Acolo în ade- 
vără se găsescă o mulțime de 6menl, 
cari au trecută de 100 de ani. Se gă
sescă astfelă și pe aici, însă forte rari. 
In Norvegia, afară de copiii, cari suntă 
espușl la mai multe b61e, ajunge lesne 
orl-cine la vârsta de 90 de ani. Etă ul
timele cifre, pe care le publică biroulă 
oficială de statistică din Norvegia : Du
rata mijlociă a vieții în Norvegia pentru 
bărbați, este de 48 de ani 33 sutimi 
(întrândă în socotelă și copiii) pe când 
în alte țări e de 30 de ani. Pentru fe
mei ea este de 51 de ani 30 de sutimi, 
er pentru amândouă scosurile de 49 de 
ani 77 de sutimi. Directorulă biroului 
constată că în ultimii ani lungimea vie- 
ței a mai crescută cu ceva și conchide 
astfelă: „Decă mortalitatea este cu 17 
la sută mai mică ca în centrulă și apu- 
sulă Europei, asta se datoresce faptului, 
că la noi moră mai puțini copii decâtă 
în celelalte țări. In schimbă însă nas- 
cerile nu suntă așa dese, ceea ce face 
ca populația țărei să nu crescă peste 
măsură."

Napoleon I și doctorulu. Napoleon 
Bonaparte într’o di primi visita docto
rului atașată pe lângă persâua sa; era 
în cabinetulă de lucru. Cum îlă vede, 
îlă măsoră din capă pănă în piciore și 
îi pune următdrea întrebare: — Doctore, 
cam câte suflete ai trimisă pe lumea 
cealaltă? — Maiestate, răspunse docto
rală după ce făcu ore-care socotelă, cam 
cu 300,000 mai puțină ca Maiestatea 
Vostră, cu deosebire că, eu, nu m’am 
amestecată și în clientela străină.

In institutulă de baețl „Cultural 
din orașulă Buzeu (România,) fiindă 
vacantă

se aduce la cunoscința doritoriloră 
de a ocupa ună asemenea postă. 
Condițiuni avantagiâse. A se adresa 
la Direcțiunea Institutului.

Directoră, I. Bogațianu.

Proprietară:
Dr. Aurelă Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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< ursialia pieței Brssșow.
din 29 Iulie st. n. 1991.

Discontulîi 6— 8°/0 pe anii.

Sancnote românescl Cump. 9 29 Vend. 9.35
Argintii romănescîl - ]„ 9 23 n 9.28
îlapoleon-d’orl - • „ 9.30 M 9.35
Lire turcescl • ■ „ 10.50 n 10.55
Imperiali - - » ■ „ 9.48 H 9 53
Halbinl - . . - „ 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina" 6°/0 JOI.— n —.—

n „ r> 5°/o „ 99.50 r> 100.—
Ruble rusescl - - » „ '182.— ji 133.-
Mărci germane - - ,. 57.40 57.90

Cursulu la bursa din Viena.
din 28 Iulie a. c. 1891

■Renta de aurii 4%.................... ■ - 105.—
Renta de hârtiă 5°/o • • - • » 10175
Imprumutulii căiloru ferate ungare -

aurii.............................  . . . 117.—
dto argintii - - - » - 99.20

Amortisarea datoriei căilorti ferate de 
ostii ungare [2-a emisiune] • —.—

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

Amortisarea datoriei căilorii ferate de 
ostii ungare (3-a emisiune) - - 113.—

Bonuri rurale ungare ....... 91.80
Bonuri croato-slavone ■ - - - 104.75
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungurescii ....... —,—
Imprumutulfi. cu premiulii ungurescii 141.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - » 131,40
Renta de argintii austriacă - - - - 92.35 
Renta de hârtiă austriacă - - - - 92.25 
Renta de aurii austriacă........................111.45
LosurI din 1860 ....... 139.50
Acțiunile bănceiaustro-ungare - 1026.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. • f:37.50 
Acțiunile băncei de creditii austr - 289.—
Galbeni împărătesc!» - « ... 5.58
Napoleon-d’orI ....... 9.37 */2
Mărci loO împ. germane - - »■ 57.90
Londra 10 Livres sterlings 117 75

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

ABONAMENTE„GAZETA TBA^SILVAKIEI“
Prețulu abonamentului este: 

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

SX>
X
Xg
X

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Pentru Romania și străinătate:
trei luni............................... .....
șese luni ................................................
unu and....................................................

3
6

12

fi. 
fi.
fi.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

X
X
§
X
X

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu.
șese luni
trei luni

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

XXXXX5OCXXXXXXXX

Ca vendătore
9

se caută o fată dintr’o familiă bună 
românescă, ocupațiunea va fi du
rabilă.

Acele, cari sciu vorbi nem- 
țesce și au mai foștii vendătore, 
suntti preferite.

Ofertele scrise cu mâna pro
prie suntti a se trimite la admi
nistrațiunea acestei foi sub cifra 
„Credinciăsă și solidă^.

641,3—1

XJOOOOOOOOOOOOOC

Pe
Pe
Pe

2
1

fi. -
11. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușorii și mai

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

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

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

X

§

Unu practicantă 
seu ucenicii se primesce în 
băcănia B9. Orâdmaru 
Strada ^oH I.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potu cumpăra în 
tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

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

SSndapesta—Predealu Predealii—BSsadajpesta ®.”HBes4a-Ai,a«h'a-Tewșj Tems-ALradw-JB.-iFesta Capșa-mică—S5B>iiia

Trenă 
accelo-

Trenu
de 

persân. ratu

Tremi 
de 

persân.

Trenu 
accele

rată

Trenă 
accele
rată

Trenu 
de ....

persbn. ratu persdn.

Trenu 
accele-

Trenu 
de

Trenă 
de 

persân,

Trenu 
accele
rată

Trenu 
de 

person.

Trenă 
de 

p ersdn.

Trenu 
do

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea-mare)

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

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uidra
Vințul de sus 
Aiudti
Teiușii

Crăciunelti 
Blașiu 
Micăsasa

Oopșa mică j 
Mediaști 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodti 
Augustinii 
Apața 
Eeldiora
Brașovu

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

3.2b

Timiști
Predealti 
Bucuresci

Tren de 
persone

12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3,03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05

9.15
11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47

Bucuresci 
Predealti 
Timiști
Brașovu
Fel di ora 
Apața 
Augustinii 
Homorodti 
Hașfalău 
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

6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelti
Teiușii

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudti 
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghiriști 
Apahida
Clușiu

sus

Nădășelii 
Ghîrbău
Aghirești
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea marej

P. Ladăny
3 01 Szolnok
3 3! Budapesta

Viena9.30

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

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4 53
5.30
5.47

Viena
Budapesta 
Szolnok

6.11

6.43
7.12

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
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
8.40

Aradu
Glogovațti 
Gyorok 
Pauliști 
RadnaLipova 
Conop
Berzava 
Soborșinti 
Zamti
Gurasada
Ilia
Branicica
Deva 
Simeria (Piski) 
Or ăștia
Și botă
Vinț. de josti 
Alba-Iulia 
Teiușii

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. (I. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25]
9.50
1.05
5.24
546
5.57

(Teiușii 
î Alba Iulia 
, Vinț. de josti
Șibotti
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada

i Zamti 
Soborșinti
Berzava 
Conopu 
Radna Lip

6.19
6.30
6.48
7.12ț
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13_ g.ggPauhșfl
9.531

10 Iff
10.50
11.lq
11.44!
12.06
12.38,i

ova

Gyorok
Glogovațti

Ara du
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

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55

Trenu 
accele
rată persâib

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

1.39'
2.19
2.36
3.03
3.30:
4 17
4.33
4.55
5.17
5.28
5.53,1
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

Copșamică
• Șeica-mare 
Loamneș 

bOcna
»Sibiiu

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

3.- 10.47
3.31 11.27
4.15 12.08
4.46 12.38
5.10 1.-

Sibiiu—4Dopșa,-mică

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
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27
Oșorlieiu , 5.20 11.17 5.14

5.35 5.36
Regh.-săs. 7.10 7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Sintei’ia (Piski) JPelroșeiM1 'Petroșeni-Siineria (Piski?

Simeria
Streiu 
Hațegti 
Pui 
iCrivadia 
Banița 
Petroșeni

6.- 10.35 4.22 Petroșeni
6.35 11.26 4.58 Banița
7.21 12.23 5.42 Crivadia
8.06 12.- 6.36 Pui
8.47 2.23 7.24 Hațegti
9.21 3.19 8.04 Streiu
9.45 4.— 8.36 Simeria

6.- 10.50
6.41 11.40
7.19 12.19
7.57 1.05
8.36 1.54
9.18 2.49
9.52 3.27

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Regh.-săs.
Oșorlieiu '

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

Aradtt—Tiniișora || Timiș6ra—Aradu

Tiniișora
Vinga
A radă

Aradu 6.15 11.30 7.15
Vinga 7.32 12.47 8.04
Tiniișora 8.42 2.04 8.57

7.20

!V£m*eșu-ILmloșfs—ISîstrița 1 IBistrița—Mnaireșis-Ijwd osii

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

Bistrița4.-
6.48| Țagu-Budctelicti .
9.59| Murăști-Ludoști .

1.
4.15
7.21

Nota: Numerii încuadrați cu linii grose însemneză 6rele de nopte.

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.16
Cerna 11.13 5.03 9.34
Hunedora 11.48 5.38 9.58

Hunedora—Simeria (Piski)6.20 l.U_5-05
7.21
8.03

2.46
3.50

6.40
7.50

■I
Ghirișu—Turda || Turda—Ghirișu

Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda
' 8.08 10.55 4.- 10.44 Ghirișu | 5.10| 9.50 2.50 9.10jTurda

4.50 9 30 2.30 8.501

1 Hunedora
i Ceru a
Simeria1’1______

7.22
7.50
8.10

4.46 2.32
5.11 3 -
528 3.20

JSrașov—SKernesci

Siglsises'a—Osloa^Bseisa |î Odorheiu—Sighișora

Caireii-mari—Kelău Zel Au—Cărei i-m ari

Sighișora. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8 15 3.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . 10.52 6.10

Brașov 
'ZernescI

5.45
7.26

4.55
6.36

Kerneses—ESrașov

Oareii-marî .
Zelău. . .

5.50 Zelău . . .
Oareii-marî .

ZernescI
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

11.-


