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Brașovfl, 18 Iulie v.
BiroulO de corespondență un- 

gurescu din Pesta ne transmite 
astărjl o ciudată telegramă dela 
Timișdra. E vorba de o hotărîre 
ce au luat’o reuniunea învețători- 
loru din-suduia Ungariei.

Timișbra a foștii în timpulu din 
urmă, de când s'a deschisă acolo 
esposiția provincială, teatrulu unor 
manifestațiunl în favorulu nisuin- 
țeloru maghiarismului.

Totă din incidentulu festivită- 
țiloră esposiției s’au întrunită în 
Timișbra și numiții învățători — 
unele foi se laudă, că ar fi fostă 
chiar 1000 (?) adunați—și au ținută 
a douăcjeci și cincea adunare ge
nerală. La serbare au fostă de față 
tote căpeteniile comunale și comi- 
tatense, precum și episcopulă de 
acolo.

Fișpanulă Molnar a salutată pe 
îuvețătorl cu-o vorbire, în care 
elă a efisfi între altele: „Mari și 
grele suntă problemele, ce sunteți 
chiemați a le resolva. O mare parte 
a locuitoriloră Ungariei de sudă, 
trebue se fia câștigată încă pentru cul
tura maghiară. Primulă pasă pen
tru a-i putea câștiga este instruc
țiunea în limba maghiară, a cărei de
plină însușire este o neapărată ne
cesitate ; nimică nu pbte face pe 
cetățenulă de limbă streină mai 
primitoră pentru idea națională, de- 
câtă cunoscința lirnbei naționale/“

In același timpă în care che
marea învețătoriloră a fostă ast- 
felă interpretată de cătră șefulă 
administrației, a adresată și șefulă 
resortului ministeriului de culte și 
instrucțiune prin secretarulu seu 
de stată Berzeviczy cătră muni- 
cipiulu orașului Timișora ună res- 
criptă, în care-șî esprimăministrulă 
recunoscința sa pentru nisuințele 
de a maghiarisa pe deplină instruc
țiunea în șcblele de acolo. Se mai 
constată în rescriptulă ministerială 
ca o inovațiune patriotică intro

ducerea lirnbei maghiare, ca limbă 
de propunere în t6te clasele șco- 
leloră elementare orășenesc!.

T6te aceste se petrecă totă în 
a-celași timpă și totuși învățătorii 
din Ungaria de sudă, cărora li-se 
aduce mulțămită pentru nisuințele 
loră de maghiarisare, chiar din 
partea ministrului, au obraznica 
cutezare de a pretinde, că în Un
garia ,,nuse maghiariseză cu forța“ 
și răga pe guvernă să arate acesta 
stateleră europene printr’unu me
moriu.

Accentuândă cuventulă „ma
ghiarisare forțată1,1, învățătorii un
guri se credă salvați.

Pentru-că nu se întâmplă ca 
bieții ămeni amenințați de pacos
tea maghiarisării să se opună cu 
forța porunciloră dela ocârmuire 
și legiloru de maghiarisare, învă
țătorii unguri suntă de părere, 
că nimeni nu se pote plânge, că 
s’ar maghiarisa cu forța.

Uită însă unu lucru învățătorii 
dela Timișăra, uită, că pentru ca 
să li se credă lucrulă acesta în 
țările europene, ei ar trebui să 
dovedescă mai întâiu, că legile și 
tote măsurile de maghiarisare se 
facă și se aducă cu consimțămen- 
tulă poporeloră nemaghiare, să 
dovedescă, că aceste popăre do- 
rescă să se ,,naționaliseze“ înînțe- 
lesulă vorbirei fișpanului dela Ti
mișăra.

Forța ce se esercieza sub masca 
legiloră e mai rea și mai tristă 
în urmările ei chiar decâtă des- 
potismulu, ce se esercieză pe 
față.

Acesta ar trebui să ‘o sciă în
vățătorii din Timișora și să nu 
umble de a se face de rîsulă 
lumei.

CRONICA POLITICĂ.
— 18 (30) Iulie.

— Cu privire la soirea despre o e- 
ventuală dimisionare a ministrului de 

honvezi ungureștii br. Fejervary, foile gu
vernamentale nu dau o desmințire di
rectă, ci se mărginesc!) numai a oon- 
stata, că pănă acum Fejervary nu și-a 
dată dimisia. Nu și-a dat’o pănă aoum 
der e fdrte posibilă, că și-o va da în vi
itor. „Egyetârtes“ susține din nou și ou t6tă 
hotărîrea, că Fejervary a declarată derepe- 
țite-orl în cercuri politice și private, că 
elă nu consimte a se pune afacerea 
Ugron-Uselac târâmulă politică și e 
mai gata a demisiona din postulă său 
de ministru, decâtă să sufere a fi dejo- 
sită va4a corpului oficeresoă în ori ce 
direcțiune. Se cjic®, că soirea despre ho- 
tărîrea aoesta a lui Fejervăry a ajunsă 
și la urechile Maiestății Sale monarhu
lui. Insu-șl Fejărvâri, într’o oonversațiă 
privată, ce o avuse în dietă, a recunos
cută adevârătatea acestei soiri, pe oare 
de altmintrelea o confirmă chiar și unele 
dintre diarele semi-oficiale. Comisia de 
imunitate, căreia ’i s’a încredințată ju
decarea afacerei Ugron-Uzelac, după 
cum se afirmă în cercurile guvernamen
tale, nu-șl va așterne raportulă său mai 
curândă decâtă la tdmnă, când apoi de 
sigură erășl se voră începe în dietă hui
duirile armatei.

— La desbaterile asupra proiectului 
pentru reforma administrației, cei din 
partida guvernului nici nu mai iau parte. 
In ședința dela 28 Iulie au vorbită patru 
inși, toți patru din partida oposiției es- 
treme. Desbaterile continuă înoă totă 
asupra §-lui 1.

—Organulă Cehiloră tineri, „Narodni 
Listiu, preamăresce festivitatea delaKron- 
stadt, îndreptată în oontra alianței tri
ple, (ficendă: „Noi suntemă Slavi, și ni
mănui nu-i va suooede să smulgă din 
peptă iubirea față de confrații noștri. 
Noi suntemă Cehi, suntemă ună poporă, 
care are îndărătulă său esperiențe înfri
coșate și încă și acum trece prin șcdla 
suferinței. Nimenea nu ne va convinge 
despre amiciția acelora, cari nu numai 
că s’au nisuită înoă de de multă să ne 
nimicescă pe noi, dâr au nisuită și la 
nimicirea acestui imperiu. Nu e de lipsă, 

ca să o dovedimă acâsta prin fapte is
torice. Și decă ună diplomată scie arta 
să uite lesne și jucândă scie să ia o altă 
direcțiune, poporulă nu o scie aoâsta, și 
ou atâtă mai puțină poporulă nostru. La 
noi se tracteză înainte de tâte despre 
esistența nostră națională, din a căreia 
causă noi amă tremurată pănă când 
esista temerea, că e posibilă o alianță 
germano-rusă, la oare înoă nu a renun
țată Germania, și oare a fostă lăsată de 
răposatulă împărată Vilhelm ca moște
nire urmașului său. Și față de acestă 
eventualitate avea Austria motivă să tre
mure. Acesta e punctulă nostru de ve
dere. E o nebuniă, că să ne înviDOvă- 
țimă pe noi înși-ne, că stîrnimă și nu- 
trimă în poporulă cehică ură și invidiă 
față de alianța Austriei cu Germania. 
Acesta nu e de lipsă, ceea ce simțimă 
noi față de naționalitatea germană și 
față de representantulă ei, imperiulă ger
mană, este resultatulă evenimenteloră 
istorice în cursulă multoră vâcurl. Noi 
n’avemu ce face, ddcă nu e iubire. In pri
vința acâsta în națiunea ndstră nu e nici 
o deosebire acolo unde este deosebire 
acolo e prefăcătoria, pe care o consi
deră dmenii ca artă de statău...

Același (fiară anunță, că pe la mij- 
oulă lunei lui Augustă voră sosi în Praga 
dspețî din Chiev, și în Moscva se facă 
pregătiri pentru o călătoria la Praga. 
Numita fdiă efioe: „Ospeții rusescl voră 
fi binevenițl în mijloculă poporului ce- 
hioă, mai binevenițl decâtă toți ceilalți 
ospețl“.

— In Parisă s’a ținută în (fiua de 
25 Iulie c. o adunare boulangistă, la 
care au luată parte peste 4000 de per- 
s6ne. Deputății Laur și Deroulede ținură 
vorbiri patriotice, în cari preamăriră pe 
Boulanger. La urmă fu primită ordinea 
de di, care cere, ca Germanii din Fran~ 
cia se fă tractați întocmai cum tracttză 
Germanii pe Francesii din Alsația-Lota- 
ringia dela 1888 încoce.

— Regina Angliei și-a esprimată 
dorința ca să primescă escadra francesă, 
în trecerea ei oătră oasă. Escadra fran-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

4)
Carnetulu roșu.

Novelă, tradusă de Moșulă.
După câteva minute, cunoscința în

tre baronulă Selenejoj, fiică-sa și Czry
nowsky este stabilită și conversația des
pre lucruri de tote (filele decurge bini- 
șoră fără ca Czrynowsky să fiă în clară 
cu scopulă invitării sale. După-ce în 
fine conversația se estinse asupra lucru- 
riloră din patriă, baronulă Selenejoj 
trecu la scopulă convenirei loră și-i pre- 
dete o epistolă.

Acesta era scrisă de mâna mamei 
sale unica ființă pe care elă o adora 
cu totă foculă iubireisale. Iute rumpe elă 
cuverta și trece cu ochii peste rândurile 
scrise.

In scrisâre nu erau imputări, 
erau însă tânguiri dela una care a su
ferită mai mulțl ani, carea, după oe 
fiiulă ei s’a alăturată la propagandă, ră
mase singură în vieță, și oarea a trebu
ită să ajungă, ca uniculă ei fiiu și moș- 
tenitoră să fiă condamnată în efigiă la 
mârte. Epistola încheia cu dorința, oa 
veclniculă Cârmuitoră ală sorții omenescl 

să-lă lumineze și pe densulă, ca să a- 
puce ârășl pe oalea dreptății.

— „Prea târefiu., prea târdiu mamă!“ 
Aoestea erau cuvintele, ce se furișară 
pe buzele lui Czrynowsky, când îm- 
păturâ erășl epistola și o puse în busu- 
nară.

Fiica lui Selenejoj băgase forte bine 
de semă, că Czrynowsky îșl dete silința 
să ștergă o lacrimă, care ’i-se furișa din 
ochi și când aceea cădii pe barba fru
mosului bărbată, ea avu delicateța de a 
se ocupa cu ună diară de pe mesă.

Czrynowsky observa acesta. Cu ga
lanteria unui gentlemană perfectă a 
schimbată îndată conversația pe alte că
rări, vorbindă peste totă despre situația 
Rusiei. Ea, aderentă fidelă a casei dom- 
nitâre, sciu să-și espună părerile într’ună 
modă atâtă de convingători și clară și 
sciu să combată pe Czrynowsky aprope 
în tdte punctele cu o agerime marcantă, 
încâtă acesta deocamdată află cu cale a 
încheia lupta ou patriota farmecătore și 
elocentă. Pâte că cesurl întregi ar fi 
mai ținută aoestă luptă de vederi, decă 
nu ar fi apărută în ușă ună servitoră 
livrată și n’ar fi adusă aminte baronului 
Selenejoj să plece.

— „Pentru modulă originală ală 
invitării nostre, cum și pentru a dis
cuta și mai departe împreună asupra 
mai multoră cestiunl, voiu ave, credă 
norocirea, să te vădă la mine câtă mai 
curendă. Modestele mele salone îți stau 
totdâuna deschise.“

Cu cuvintele acestea baronulă Se
lenejoj se despărți de Czrynowsky.

— „La naiba ! Czrynowsky e aici! 
încoce, prietini! Ce’ntâmplare noroc6să!“ 
se aucfi îndată după acesta o voce stri- 
gândă tare și curată dela o mâsă de 
marmoră din apropiare, și deodată se 
ridică câțiva bărbați bine îmbrăcațl, a 
căroră fisonomiă avea impresiunea ne
tăgăduită, propriă națiunei rusescl.

Agrăitulă rămase surprinsă și privea 
cu ore care îndoielă la cei oe năvăliau 
asupra lui.

înainte însă de a se fi putută elă 
reculege, conducătorulă grupului să și 
arunca în grumazii lui și o sărutare îi 
atinse buzele.

— „Agalin! Agalin! Nu mai cu- 
noscl pe amiculă tău Agalin, pe acelă 
Agalin, cu care ai studiată împreună la 
universitate ?“

Fața lui Czrynowsky se însenina, 
pentru-că în fața încadrată cu barbă a 

tinărului i-se înfățișară acum liniile co- 
pulului de odiniâră ou care, fără îndo- 
âlă, a petrecută o tinerețe-veselă.

Intre ciocnirile păhareloră de șam
pania se încinse acum o discuțiune ani
mată între cei doi vorbitori de frunte și 
între ceilalți tovarăși.

întâmplările vesele din tinerețele 
plăcute și amintirea vieții de atunci fă
cură pe Czrynowsky să-și uite presen- 
tulă, de altă parte șampania spumegă- 
tore încă contribui la înveselirea și 
schimbarea totală a lui Czrynowsky. 
Firea lui întunecăsă și închisă dispăruse 
și se înlocuise cu o veseliă de studentă.

Chiar nici atunci, când Czrynowsky 
a aucfită, că Agalin, fiiulă cunoscutului 
procuratoră, funoționâză ca atașată de 
ambasadă rusescă, ceea-ce p6te l’ară fi 
pusă pe gânduri, când ar fi fostă în altă 
stare, de astă-dată nu l’a iritată de 
locă.

— „Și aoum să mergemă la loou- 
ința mea“, (fise după mai multă timpă 
Agalin. „Acolo în societate de dame 
vomă mai pute bea o bovle".

— „Eu credă, oă tu ești însurată 
întrebă Czrynowsky.

— „Tocmai de aceea, puținele mele 
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cesă va anoora în 10 Augustă st. n. în 
portulă Portsmuth, unde se va afla și 
regina.

— Guvernulă englesă s’a plânsă la 
guvernulă din Peking, din oausa perse- 
cuțiuniloru creștinilor!! din China. Gu
vernulă chineză răspunse, o& faptele în
tâmplate se voră cerceta cu cea mai 
mare stricteță, și că de sigură nici ună 
vinovată nu va soăpa nepedepsită. Doi 
făcători de rele din Vuhu au fostă spân- 
durațl, și mai mulțl mandarini au fostă 
degradați. Din ancheta asupra asasină- 
rei misionarului Argent din Vuhu, s’a 
statorită, că poporulă a fostă ațîțată în 
contra acestuia prin răspândirea faimei, 
că misionarulă a ucisă patru copii or
fani, ce fură încredințați îngrijirei sale. 
Unulă dintre cei ce au urzită și au răs
pândită soirea acâsta falsă, a fostă prinsă 
și condamnată la mârte.

Memoriuiu studențiloru ro
mâni si Italienii.

Comitetul!! studențiloru univer
sitari din Bucurescl însărcinată cu 
răspândirea „Memoriului", trimi- 
țendu mai multe esemplare mi
nisterului lucrărilor!! publice alu 
Italiei, a primitu calele acestea ur- 
mătorulu respunsu măgulitorii, pe 
care cu plăcere îlfi comunicămu 
cetitorilor!! noștri:

No. 148 Divisiunea l-d
Roma, 30 Iunie 1891.

Biblioteca aoestui ministeră a pri
mită exemplarile din memoriulă stu- 
dențiloră români pe care voi scumpulă 
meu domnă ați avută gentileța a le 
trimete, în urma espresei dorințe a au- 
toriloră.

Ună esemplară din aceste opusoule, 
în diferitele sale limbi, va fi conservată 
în bibliotecă în usulă celoră iubitori de 
studiu, celelalte voiu căuta a le distribui 
biblioteceloră guvernative ale urbei n6s- 
tre fericite.

Vă rogă, scumpulă meu domnă, a 
esprima sentimentele inimei mele mul- 
țumitdre comitetului studențiloră din Bu- 
ourescl, atâtă de bine meritată de patria 
sa prin acesta a Iui publicațiune, pre
cum și urările mele cele mai sinoere 
pentru prosperitatea și mărirea Româ
niei, prin sânge, tradițiune și istoriă soră 
cu Italia.

Și, mulțumindu-vă în particulară 
d-vostră pentru gentilele ouvinte ale 
scrisârei vostre, vă rogă a primi es- 
presiunea considerațiunei și respectu
lui meu.

Directoră
Prof. B. E. Maineri.

bucurii le potă gusta negenată în so
cietate ou sexulă frumosă. Mă înțe
legi ?“

O ochire șiretă din ochii lui Aga- 
lin esplicâ de ajunsă lui Czrynowsky, 
ce a înțelesă elă prin aceea.

Sângele iritată i-se ridică lui Czry
nowsky în capă.

Fost’a 6re iritarea, care l’a’ndemnată 
să plece, ori doră s’au înfierbântată du
hurile șampaniei în vinele lui ?

Se închiria o birjă, birjarului i-se 
spuse strada și numărulă și — înainte 
oa vântulă.

Sub durata călătoriei, Agalin des
crise amicului său în oulorile cele mai 
ademenitore frumsețea frămecătore a 
prieteneloră sale.

In fine birja se opresce. Sară josă 
din ea. O privire a lui Agalin spre fe- 
restrile iluminate din etagiulă întâiu îlă 
asigură, oă’lă aștâptă o societate.

— „Tote suntă aici!" șopti Agalin 
soțului său. Ună amestecă interesantă 
de parisiane, italiane și de rusâice eman
cipate. Czrynowsky, îți spună, că noptea 
va fi distrăgătdre. “

Mica sooietate toomai treouse prin 
antreu și voia să mergă în etagiulă

SOIRILE QILEI.
— 18 (30) Iulie.

„Viitorulu inteliginței nostre." Sub 
aoestă titlu ună capă suoită subscrisă 
„Ună Română" a publicații, mai deună- 
4ile nisce înțelepciuni în foia guverna
mentală din Aradă „Aradi Kozlony". 
Elă 4i°e, că fiindă Maghiarii ună „po- 
poru politică'1, care îșl cunâsce (?l) și-și 
apără interesele sale mai bine decâtă 
„noi", — trebue să ne înțelegemă cu 
dânșii, să sohimbămă atitudinea față ou 
dânșii pănă a nu ajunge treba la „frân
gerea pânei" căci utuncl — drace-mi-te 
— va fi târcjiu și inteligința română va 
plăti. Ț)ice mai departe „Românulă" sub
scrisă: „Să nu ne amăgimă ; a sosită 
timpulă să ne gândim asupra unui mod de 
înțelegere cinstită, ca să înoăpemă aici la 
olaltă în paoe. Căci ce pretindă Maghiarii 
dela noi? Pretindă se recunoscemu drep
turile limbei măghiare ca limbă a statului 
și integritatea statului S tului Ștefanii. 
Dee’șl semă Românii din Ungaria, că 
voescă acesta, ori nu? etc."—Celă care 
a publicată monstruositățile aoestea nu 
pdte fi Română valahă, ci trebue să fiă 
Română „maghiară", și încă dintre cei 
mai molipsiți de șovinismă. Decă e așa, 
atunol îlă oompătimimă. Ori cum ar fi 
însă mai trebue să-i spunemă, că s’a 
născută ou celă puțină ună vecă mai 
târdiu de oum trebuia, și cu capulă 
suoită.

* * *
Fecunditate. O Româncă din comuna 

Pele-Sărvecjelă născu două fete și ună 
fecioră. Atâtă copii, oâtă și mama suntă 
sănătoși.

* * *
Ministrul!! Csaky și orașulu Timișora. 

Secretarulă de stată, Albert Berze- 
viozy, ca representantă ală ministrului 
de culte și instrucțiune publică, contele 
Csaky, a adresată ună rescriptă munioi- 
piului orașului Timișdra, care e plină de 
recunosoință căldurâsă pentru nisuințele 
ce s’au observată în școlele de acolo cu 
privire Ia maghiarisarea complectă a ins- 
t^ucțiunei. Dela începutulă anului școlară 
1890—91, chiar și în clasele dintâiu ale 
șcdleloră elementare orășenesol a fostă 
limba de instrucțiune cea maghiară și 
ministrulă de instruoțiune află acesta 
măsură ou atâtă mai patriotioă și mai 
demnă de mulțumire, cu câtă hotărîrea 
aoăsta s’a luată într’ună modă spontană, 
fără ca cetățenii Timișorei, să fi remon- 
strată câtă de puțină în contra ei! (Sic!)

♦ * *
Dela pinteni la opinci. Foile ungu- 

rescl povestesoă, că a fostă odată în 
Orăștiă ună măestru, ou numele Viski 
Lajos. înainte de asta ou 24 de ani ju- 
pânulă Lajos a ajunsă în spitalulă din 

primă, când deodată, în parteră, se audă 
vool confuse.

Ei ascultă...
Acum se distingeau bine voci de 

bărbați una peste alta ; se părea, că și 
mai multe vool femeesol esprimă felurite 
porunol și dorințe pripite.

Ușa coridorului se deschide și apară 
mai mulțl bărbați.

— „Ce se întâmplă aici?" strigă 
Czrynowsky, pășindă cătră unulă din cei 
ce eșiră afară.

— „Noi nu scimă", fu răspunsulă 
laoonioă.

înainte de ce ar fi putută vorbi 
Agalin, oare se îndesa înainte, deodată 
urechea loră fu atinsă de vocea sonoră 
a unei femei.

S’autjî o împușoătură.
In olipita acesta se deschide ușa 

salonului și între cadrele ei stă Magda
lena de Czrynowsky.

„Magdalena!“
Ca ună nebună năvăli Czrynowsky 

în antreu și grăbi la nevastă-sa.
(Va urma.) 

Deva, unde într’o (ji venise și ună co
pilă ală său ca sâ-lă oerceteze. Pe când 
oopilulă a ajunsă însă la Deva, tatălă 
său eșise din spitală și astfeliu nu s’au 
mai întâlnită unulă cu altulă. Pe oopilă 
l’au luată Moții dela munți și l’au dusă 
cu ei; băiatului, se vede treba, că i-a 
plăoută să trăescă în sooietatea Moțiloră 
și nu a mai dorită să se întorcă acasă 
la părinți. Astfeliu au trecută 21 de 
ani; băiatulă s’a făcută ună feciorașl 
sdravănă și frumosă, dâr ce folosă, căol 
în locă de a maghiarisa elă pe Moți, 
l’au romanisată Moții pe elă ! Mamă-sa 
și ună moșiu ală său, cari credeau că 
fiiulă e perdută pentru veci, îlă întâl
niră pe acesta aoum trei ani la ună 
târgă din Orăștiă, unde prin o întâm
plare îi făoură cunoscința. Acum însă 
nu se mai puteau înțelege la olaltă. 
Fiulă nu scia o bdbă unguresce și — ce 
e mai tristă — în locă de pinteni, avea 
opinci ! — Cine scie, dâcă atestă legendă 
nu li va servi acjl-mâne „patrioțiloră" ca 
„motivă" pentru înființarea unui nou Kul- 
turegyletă !

** *
„Liga internațională a păcii și a li

bertății" a ținută în dilele acestea ală 
două-cjecl și cinoilea congresă anuală. 
Ședințele au fostă publice. La ordinea 
dilei a fostă discuția asupra temei: Drep- 
tulă de a cuceri și responsabilitatea in
ternațională.

* ». *
In contra colerei. In Orientă colera 

continuă a bântui îu dimensiuni mari. 
Intre cei morți de coleră se află și con- 
sululă rusescă din Dseddah, Ibrahimoff. 
In vederea periculului, ce amenință totă 
mai multă, ministrulă ungurescă de co- 
meroiu cu data de 25 Iulie a dată o or- 
dinațiune cătră comandamentulă de ma
rină din Fiume, prin care impune, ca 
tote corăbiile sosite din portulă Egiptu
lui să fiă supuse la o strictă cercetare 
medicală.

Escadra francesă în Kronstadt.
Țarulă Rusiei, după ce a visitată 

escadra francesă, a trimisă o telegramă 
de felicitare președintelui republicei fran- 
cese Carnot, oare se și grăbi îndată a-i 
mulțămi totă pe cale telegrafică. Acesta 
a fostă pentru inteia-oră, când Țarulă 
Rusiei a felicitată pe președintele unei 
republiol.

Prândulă, ce marele principe Alexis 
l’a dată pe bordulă corăbiei „Asia" ad
miratului Gervais, și la oare au luată 
parte comandanții corăbiiloră francese și 
persone înalte rusescl, a decursă în modă 
splendidă. Peste 200 de matrozi au vi
sitată, dimpreună cu oficerii loră, ună 
concertă.

Admiralulă Gervais, va pleca ou 
mai mulțl oficerl la Mosova, unde-i ce va 
face o primire strălucită. In hipodromulă 
de pe câmpulă lui Marte (Petersburg), 
unde a fostă ună ooncertă ală lui Sla- 
vianslcy, s’au făcută ovațiunl furtundse 
Francesiloră. La finea concertului a is- 
bucnită o adevărată furtună de aplause; 
trei mii de omeni oântau imnulă națio
nală. Răsunau strigăte puternioe de 
„Vive la France!“, „Vive la Rusie11.

Primarulă orașului Petersburg, Lik- 
hatcev, însoțită de doi consilieri comu
nali, au plecată la Kronstadt pentru-ca 
să salute pe comandantulă esoadrei fran
cese. Deputațiunea francesă a fostă pri
mită pe bordulă vaporului, „Marengo" 
în sunetulă imnului națională rusescă. 
Primarulă Likhatcev, adresă o vorbire 
admiralului Gervais, în care mai întâi 
salută pe marinarii franoesl și apoi îșl 
esprimă sentimentele sale de amicițiă 
față de aceștia. „Ideia de care a fostă 
condusă guvernulă francesă, trimițândă 
aici aoestă strălucită escadră", — 4ise 
Likhatcev, „e bine înțelâsă în Rusia și 
de sigură va contribui, să întăresoă sen
timentele reciproce de amicițiă ale aces
tora mari națiuni". Admiralulă franoesă 
răspunse, oă Franoia trimițândă la Kron
stadt divisiunea cuirasată nordică, a fostă 
condusă numai de simpatiile ei față de 
Rusia.

„Novoie Vremia", polemisândă cu 
(jiarulă „Neue Fr. Presse", cjice între al
tele : „Problema nostră este, de a do
vedi Franciei, că însuflețirea nâstră con
ține firma credință într’o apropiare mai 
intimă. O apropiere franco-rusă schimbă 
numai întru atâtă situațiunea europenă, 
încâtă restabilesce echilibrulă puteriloră 
și va asigura Rusiei și Franciei libertatea 
aoțiunei, la oare nicl-odată nu au renun
țată puterile din tripla alianță".

Societatea de Etnografiă din Parisfi.
Conferința D-lui G. Ocășianu asupra Etnografiei 

Transleithaniei.

D-ld. G. Ocașianu a ținută în 
Țilele trecute o conferință înain
tea Societățai etnografice din 
Paria!!, presidată de distinsulu în
vățată Leon de Bony.

Acestă conferință a fostu pu
blicată în resumată în 4iaruld 
francesu „Officielf1, din care repro
duceau! următbrele:

D-lă G. Ocășianu, publicistă română, 
face o lectură asupra relațiuniloră etnice 
ale Austro-Ungariei. Elă ia ca basă a 
conferinței sale charta etnografică anec- 
sată la Memoriulă studențiloră universitari 
din România. Se soie, că imperiulă 
Habsburgiloră se imparte dela 1867, în 
Cislaithania și Translaithania. Cele două 
părți se compună din populațiunl etni- 
cesce diferite. Intre Laitha și CarpațI, 
locuescă popdre, cari facă parte din patru 
rasse: Slovacii, Rutenii, Croații, Slovenii 
și Sârbii suntă Slavi; Germanii, Șvabii 
și Sașii din Transilvania aparțină rassei 
germane; Românii din Ungaria și Tran
silvania suntă sentinela rassei latine în 
Orientulă Europei; în fine Maghiarii și 
Ciangăii din Transilvania suntă Mongoli 
altaiol.

Slavii din Translaithania se împartă 
în Slavii de Nord și Slavii de Sud. Cei 
de Nord suntă Slovacii și Rutenii; după 
religiă, primii suntă catolici, er aoeștia 
din urmă ortodocși. Idiomulă Slovaciloră 
este aprâpe identică cu ală Moraviloră 
și ală Cehiloră din Cislaithania, pe oând 
idiomulă Ruteniloră se apropie de limba 
rusescă.

Slavii de Sud, Jugo-Slavii, se îm
partă din punotă de vedere ală religiei, 
în catolici (Croații), și în ortodocși (Sârbii 
etc.); der idiomulă loră este același și 
tot-odată identică cu acelă ală Sârbiloră, 
din regatulă Sârbiei, din principatulă 
Muntenegru, din Herțegovina și Bosnia.

Germanii și Șvabii vorbescă nem- 
țesce.

Românii din Translaithania au o 
limbă identică cu aceea a Româniloră 
din Bucovina, din România și Basarabia, 
ceea oe face, ca să fiă numărați printre 
popdrele neo-latine.

In ceea ce privesce pe Maghiari și 
Ciangăi, idiomulă loră este monosilabică 
și aglutinativă; elă n’are nici o înrudire 
etimologică cu limbile europene.

Repartițiunea numerică a tuturoră 
acestoră elemente etnice este forte ins
tructivă.

Atsfelă elementulă maghiară repre- 
sintă 35% din populația totală a Trans- 
laithaniei. Restulă se împarte între Slavi 
și Români. Aceștia din urmă, formeză 
în Transilvania (principată, care are o 
întindere mai mare decâtă Boemia) 65% 
din populația totală, și împreună cu frații 
loră din Ungaria propriă suntă de
două-orl mai număroșl, decâtă Elenii din 
Grecia. In resumată, din 36 de miliâne 
de locuitori, pe cari îi are Austro-Unga
ria, 46% suntă Slavi, 26% Germani, 
15% Maghiari, 10% Români și 3% Ar
meni, Evrei ect.

Caracterulă etnică ală tuturoră aces
toră rasse fârte bine cunoscută. Singu- 
rulă lucru, ce nu trebue uitată este, că 
fiă-care din ele șl-a conservată tipulă, 
limba și individualitatea sa în tote pro
vinciile imperiului. D-lă Ocășianu citeză 
pentru susținerea oomunioărei sale mai 
mulțl scriitori veohl și moderni, precum 
baronulă d’Haussez, Desprez, Ilovaisky, 
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de Moscou, Leon de Rosny, Jules De- 
lafosse, etc.

Piarulă francesu „Le memorial 
diplomaiique“ reproducând^ după 
;,Officiel“ resumatulu conferinței 
d-lui G-. Ocășianu, mai adaogă cu
vintele deputatului franceed Iules 
Delaiosse asupra Unguriloru, pe 
cari le vomu reproduce în unulu 
din numerii următori.

Din diecesa Oradiei mari.
(Urmare.)

Nu era mai îmbucurătâre nici ținuta 
oierului față de institutulă Țldiecesanuu.

In derulă diecesii Oradiei mari sâm- 
țulă naționali) era parte amorțită, parte 
suprimată, fiindă acestă cleră avisatfl 
numai și numai la seminariulă leopol- 
dină din Oradea mare, unde fii de preoți 
au fostă primiți gratisă oa alumni, și așa 
crescându-se acolo fără spese, era cu 
totulă indiferentă față de gimnasiulă die- 
cesană. Pe acele timpuri gimnasiulă acesta i 
era frecventată în cea mai mare parte 
de tineri de învățători și mireni țărenl, 
cari în lipsa de patroni puternici n’au 
putută fi primiți în seminariulă leopol- 
dină, însă voindă a-șl continua studiile 
au fostă neoesitațl a se retrage la Be- 
iușiu, unde cu modestulă ajutoră, ce-lă 
primiau din fundațiunea de pane vulca- 
niană, îșl mai puteau continua studiile 
de pe o di pe alta.

Nu mai este acesta așa astădl, când 
dela era gloriosă (?) a lui Tisza, sdrobi- 
torulă de naționalități, Românulă și 
împreună cu densulă și clerulă nostru a 
înoepută a se deștepta, vecjendă ou ochii 
proprii, că în „Ungaria felix“ astăfll în- 
cepândă dela celă mai dintâi funcționară 
de stată pănă la celă din urmă argată 
(haiducă) n’are altă devisă, decâtă a hui
dui naționalitățile, a huidui pe Ro
mână pe tote terenurile, prin urmare și 
pe terenulă instrucțiunei.

Adl clerulă nostru, ai căruia fii în 
institutele ungurescl suntă îndrumați la 
totă momentulă, ca să părăsescă școla 
și să mergă la preparandiă, pentru-oă au 
destulă oualificațiune ca să fiă „dascăli*, 
e prea deplină oonvinsă, oă fii de preoți, 
respective de Români în gimnasiile 
străine culturei nostre nu mai au stare, și 
că suntă persecutați pănă la desperare,

In urma acestoră împregiurărl do- 
i6se, raportulă nenaturală, ce a domnită 
timpă îndelungată între cleră și institu- 
tulă nostru „diecesanit*, ou viuă bucuriă 
trebue să mărturisesoă, că astădl a dis
părută cu totulă. Impregiurările memo
rate, precum și conferințele protopopescl 
ținute în decursulă anului trecută, la 
cari a luată parte tdtă preoțimea, deși 
era terorisată, afară de rudele d-lui Ca- 
nonioă Lauran și ale D-lui Mihuțiu, 
fostă diriginte gimnasială ,—ne dau as
tăzi destulă garanță, că acuma olerulă 
nostru s’a tredită din „somnulu celu de 
morte'1 și cumcă totdeuna stă gata a sări 
întru ajutoră guvernului diecesauă numai 
să voescă acesta a-i cere ajutorulă pen
tru apărarea și salvarea instituțiuniloră 
sale oulturale naționale.

Nu suntemă însă de altă parte în 
fericita posițiune de a oonstata totă a- 
cestă împrejurare îmbucurătore și des
pre atitudinea guvernului diecesană față 
de oorpulă didactică și gimnasială din 
Beiușă; pentru-că acestă raportă între 
guvernulă diecesană și corpulă didac
tică și acuma e așa de nefericită și re
gretabilă, oum a fostă în trecută. Pdte 
ar întreba lectorulă binevoitoră, de unde 
provine acestă ură abominabilă ?

Vomă răspunde îndată.
Cercetândă timpă mai îndelungată 

după adevărata causă a acestei triste si- 
tuațiunl, voindă a fi din mai multe mo
tive forte scurți și obiectivi, vomă re
flecta numai la următârele:

a) Unii afirmă, că fiindă gimnasiulă 
din Beiușă situată în oonfiniile diecesei 
spre răsărită, nici guvernulă diecesană, 
niol clerulă n’a putută să se intereseze de 
institută și așa nici atitudinea guvernului 

dieoesană față de institutulă din Beiușă, 
respective față de corpulă didaotioă, nu 
a putută fi așa de favorabilă, ca în Blașiu 
seu în alte diecese latine, unde gimna
siulă se află situată în centru cu domnii 
capitulări, unde factorii diecesei fiindă 
imediată în atingere, suntă toți avisațl 
unii la alții.

b) Alții eră, învăpăiațl de ună bigo- 
tismă neesplioabilă, de oare încă și adl 
suntă preocupați unii domni dela gu
vernulă dieoesană, cuteză a eși înaintea 
lumei ou acea părere deochiată , că 
gimnasiulă din Beiușă nu-șl are ra
țiunea esistenței sale, deore-oe în acelă 
institută se cresoă numai puțini greco- 
catolicl, 6r o parte forte considerabilă 
de greco-orientall — nereflectâudă la 
Unguri și IsraelițI. Pentru acesta nici 
nu l’a ținută destulă de demnă de 
o oonsiderațiune mai seridsă ; de aici 
apoi a urmată desinteresarea și ra
portulă tristă și abominabilă, ce dom- 
nesce încă și astăcjl între guver
nulă diecesană și între aoestă institută 
„diecesanuP și corporațiunea, ce’șl sacri
fică puterile spirituale pentru înaintarea 
binelui comună.

Și cumoă aoestă opiniune demnă de 
compătimire se nutresce în cercurile gu
vernului diecesană, se vede învederată 
și di acolo, că ou ooasiunea reedificării 
gimnasiului din Beiușă s’au audită vorbe 
duse prin vânturile din Oradea mare în 
patru părți ale lumei, „că gimnasiulă 
gr. oat. românescă*, respective „dieoe
sană14, considerândă, că oresce mai mulțl 
gr. or. ca gr. cat., să se așecje, adecă 
să se edifice în Oradea-mare, unde deja 
esistă și internatulă greoo-catolică leo- 
poldină.

Firesce, că și acestă părere era năs
cută în creerii aceloră dușmani ai ne- 
mului nostru șoviniștl, oarl doriau ca 
tinerimea nostră, mutată la Oradea-mare, 
să n’audă ună cuvântă românescă, pre
cum nu aude tineretulă din seminariulă 
leopoldină, oa așa cu atâtă mai ușoră 
să-și potă ajunge scopulă de a înstrăina 
o tinerime întregă dela dulcea limbă a 
maicei sale și așa infectându-se, ou atâtă 
mai repede să se potă asimila.

Cumcă ambele aceste păreri suntă 
false și lipsite de ori și ce basă reală, 
sunt convinsă, oă fiesce care dintre ce
titorii binevoitori și nepreooupațl ușoră 
îșl va pute forma opiniunea adevărată. 
Pentru aceea față cu aceste învinuiri 
vomă reflecta pe scurtă.

La punotulă a) afirmămă, că situa- 
țiunea mai depărtată de centrulă diece- 
seloră a instituteloră pe lângă o viuă 
iuteresare din partea factoriloră domni
tori, nici când nu învolvă, oa raportulă 
dintre singuraticele guverne diecesane și 
institute să fiă așa de tristă și demnă 
de compătimită, ca în diecesa nâstră; 
der în acestă casă, ce amă putâ vorbi 
despre atitudinea magisteriului Petru A- 
postolioă față de guvernele diecesane în- 
prăștiate pe rotogolulă pământului ? Au 
nu este aici în acâstă afirmare o adevă
rată contradicțiă ?

Causa adevărată a acestei regretabile 
situațiunl o găsimă simplamente în acea 
împrejurare, că în oorpulă didactică tot
deuna s’au aflată bărbați devotați „ge
niului românității*, cari punândă la o 
parte ori și ce considerațiunl speciale 
de interesă privată, din când, în când dând 
sboră liberă convingerilor naționale au ve
nită în conflictă ou domnii din guver
nulă diecesană, oărora aoestă pășire băr- 
bătescă și resolută putea să le formeze 
o pedeoă pentru a pute înainta1 mai re
pede spre ținta loră de fericire. — 
Cumcă acestă părere a nostră este ade • 
vărată se vede îndestulă din istoria gim- 
nasieloră românescl, oare ne arată în
vederată, cumcă mulțl, forte mulțl pro
fesori au devenită viotima oonvingeri- 
loră loră naționali.

La punctulă V) e destulă a reflecta 
că gimnasiulă din Beiușiu, deși este fun
dată de ună episcopă gr. cat. română, 
totuși nu e gimnasiu fundată esclusivă 
numai pentru gr. cat. oi pentru provin

cia Beiușului, care precum este acjl per ex- 
oelentiam gr. orientală, credă că așa era 
și pe acele timpuri, de unde se vede 
apriată, oă fundatorele, când a cjish. că 
edificii gimnasiulă pentru provinciaBeiușului, 
n’a înțelesă și nici nu a avută în vedere 
numai pe Românii gr. oat., ci și pe Ro
mânii gr. or.

Din aceste se vede, că și acestă ar
gumentă, lipsită fiindă de basa reală, 
cade de sine.

(Va urma,)

Programa școleloru din Blașiu.
„Programa Gimnasiului superioră, 

Preparandiei, Normei și șcâlei poporale 
de fetițe din Blașiu pe anulă școl. 1890/91 
compusă de Alesandru Micu, direotoră 
gimnasială41 — conține în partea primă: 
„Din istoria literaturei române,11 de prof. 
0. B. Groze. In partea a doua urmeză 
datele școlare, din cari estragemă ur- 
mătorele:

Ca profesori la gimnasiu funoționeză 
d-nii : Al. Micu, canonică metropolitană, 
ca directoră; Ios. Hosu, I. Germană, N. 
Popescu, C. B. Groze, Silv. Nestoru, 
Al. Uilăcană, Al. Viciu, Ar. Deacă, Dr. 
S. Radu, O. Bonfiuiu Banfi, Dr. V. 
Szmigelski, Dr. Is. Marcu, Em. Viciu, 
Aronă Papiu (oant), Iacobă Mureșianu 
(musică), Georgiu Ioană Schmidt (de
semnă și gimnastioă), Samoilă Szabo 
(catechetă gr. or.)

In tote 8 clasele s’au propusă pe 
săptămâuă: din religiune 16 bre din 1. 
română 20, 1. maghiară 27, 1. latină 43, 
matematică 23, er din celelalte obiecte 
mai puține ore. In totală s’au propusă 
în întregă gimnasiulă 240 ore pe săptă
mână, în timpă ce la gimnasiile de stată 
se propună numai 231 de ore.

S’a mai propusă și limba francesă, 
ca studiu facultativă, la 35 școlari din 
classele IV—VIII în câce 2 âre pe săp
tămână.

Gimnasiulă a fostă cercetată de 360 
de școlari; dintre aceștia 353 au fostă 
Români, 1 Maghiară, 2 Germani, 4 Is
raelițI . După confesiune: 324 gr. cat.,
29 gr. or., 2 rom. cat., 1 ev. aug., 4 is- 
railițl. Fii de agricultori au fostă 169. 
Soiu vorbi numai românesoe 143, ro- 
mânesoe unguresce 176, românesce nem- 
țesce 13, tbte trei limbile 29. Stipen- 
diațl au fostă 41; din fundațiunea de 
pâne au fostă ajutorați toți școlarii rom. 
gr. cat. ou escepțiunea celoră din semi- 
narulă tinerimei și a celoră cu calculi 
nesuficiențl.

Biblioteca gimnasiului s’a înmulțită 
în cursulă anului cu 22 de opuri parte 
cumpărate, parte dăruite, precum și ou 
frumosa bibliotecă testată de fericitulă 
Ladislau Vaida.

La esamenulă de maturitate s’au insi
nuată 31, dintre cari însă 3 au re- 
pășită din causă de bălă. Dintre cei 28 
admiși la esamenulă verbală au reușită 
cu „eminențiău 3 ; cu „bunău 6; cu „su
ficientă11 12, er 12, au fostă declarați ne- 
maturl, relegându-se la ună esamenă co- 
rectoriu după trei luni.

La Institutulă preparandială împăr
țită în trei cursuri, au funcționată ca 
profesori d-nii: Georgiu Munteană, ca 
directoră, ț Fetru Solomonă, I. F. Ne- 
grnțiu, I. Mureșianu, N. Ionașiu. G. I. 
Schmidt. Elevi preparandiall în tote trei 
oursurile au fostă la finea anului 65, din
tre oarl au fostă ajutorați ou pâne 58.

La șcâla primară (normală) au func
ționată ca profesori d-nii: P. Ungură, 
I. Stoica, N. Popă, A. Papiu. Elevi au fostă 
la finea anului 182, dintre cari 4 au 
avută stipendiu, er 67 au fostă ajutorați cu 
pâne.

La șoola de fetițe au funcționată ca 
profesori și profesore ; Rosilia Munteanu 
n. Bugneru; Leontina Negrnțiu n. Cris- 
tianu; Elena Sânteonu, Iuniu Brută Ho- 
doșă, Petru Ungură, Ioană Stoica, N. 
Popă, I. Mureșianu. Eleve la finea a- 
nului: 59.

Anulă școlastică viitoră se va în
cepe la 1 Septemvre s. n.

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

Timișora, 30 Iulie. Adunarea 
generală a învețătoriloru din Ungaria 
sudică a liotărîtu să rdge guvernulă 
printr’o adresă, ca să trimetă unu 
memoriu cătră tote statele din Europa, 
în care se se dovedescă, că acu- 
sațiunea despre maghiarisareaforțată 
este neîntemeiată.

DIVERSE.
0 broscă țestosă istorică. Cetimă 

următârele într’ună diară din New-York: 
Ună prietină ală nostru ne scrie, că ună 
agricultoră a prinsă în fluviulă San Juan 
o brdscă țestosă enormă, care avea pe 
coja ei grâsă acestă inscripțiă: Prinsă 
în anulă 1700 de Fernando Gomez în 
fluviulă San Sebastiano; dusă mai târcjiu 
de indianl la Montauzas, și de acolo în 
Wekima mare. Prietinulă nostru a săpată 
sub acestă inscripțiune: Prinsă de mine 
lohn Winglton în Maiu 1891 în fluviulă 
San Juan și lăsată în același fluviu în 
stare de perfectă sănătate. Vrea să cpG& 
între amândouă inscripțiile acestea au 
trecută 191 de ani. Și de câți ani va fi 
fostă brâsca la întâia inscripțiă și câți 
va mai trăi de aci încolo! Pdte pesto 
100 de ani, cineva-i va săpa o a treia 
inscripțiă.

Esposiția rasei omenesc!. D-nulă de 
Quatrefages, membru ală academiei fran- 
cese, este președintele unui oomitetă, 
care are de soopă organisarea unei es- 
posițiuui de rase umane și care va ave 
looă la anulă viitoră în Parisă. Mai mulțl 
esploratorl, printre cari d-nii Oondreau, 
Chaffanjon, eto., s’au angajată deja să 
concureze la acestă esposițiă, aducândă 
tipurile principaleloră rase omenesol răs
pândite pe tâtă suprafața globului. Fiă 
ce grupă de indivicjl va aduce cu sine 
uneltele sale de lucru, ’șl va clădi lo
cuința pe loculă ce i-se va destina și va 
duce traiulă sâu obicinuită, oeea-ce va 
permite fiă-căruia să’șl dea socotelă des
pre moravurile și în același timpă despre 
particularitățile fisice ale acestoră deose
bite rase.

OxigenulQ lichidu. Pănă acum nu ee 
obținuse încă de câtă o fdrte mică can
titate de oxigenă lichidă. D-nu Olzewscki, 
profesoră la Universitatea din Varșovia, 
a reușită, acum de curândă, să adune 
până la trei sute grame. Acâsta este o 
cantitate relativă enormă și oare a per
misă a se pute studia pentru prima 
oră tâte propietățile. Aceste resultate 
suntă forte curiose; ele au escitată 
ună viu interesă și voră fi comunicate 
în curândă Aacademiei de sciință din 
Parisă.

Intr’unu salonu. Eu cunoscă ună 
omă, care primesce zilnică mai multă 
ca o sută de scrisotl de amoră. — Ah! 
— strigă o dâmnă — cum ași vrea să’lă 
vădă! Trebue să fiă frumosă ca Che- 
rubin, Fortunio, seu Don Juan — De locă, 
ddmnă, este împărțitorulă nostru de scri
sori !

Pflanz. Profesoralii„Ce însemnezi 
„Pflanz* pe românesce?11 Studentului (ce- 
tindă Gazeta): „Moldovâniadă.u

Încântata. A: „Am auflită oă ai 
fostă încântată de glasulă D-șorei Leti- 
ția ?“ — J3: „Da, încântată, ca profeso
rii din Graz de „vâlaszirat“-ulă lui Ger- 
geiy- _________

Rectificare. In numărulă de erl, la 
soirile cțfi01. înregistrândă numirea nou
lui ambasadori ală marei Britanii la Bu- 
curescl, este a se ceti; Lascel, în locă 
de „Hitrovo“.

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

Proprietară:
Dr, Aurelă Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.



Nr. 160—1891.Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI.

CwFSisIia pieței Krsșeviâ.
din 30 Iulie st. n. 1391

Sancnote românescl Cump. 9 29 V&nd., 9.34
Argintă romănescîi - „ 9 20 n 9.25
Napoleon-d’orI - - „ 9.30 ji 9.35
Lire turcescl - - „ 10.50 n 10.55
imperiali - - - » „ 9.48 M 9 53
Ualbinli - - - - „ 5.40 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6°/0 101.- —.—

n „ n n 99.50 100.—
Ruble rusescl - - „ 124.— n 125.—
Mărci germane • - „ 57.40 n 57.90
Discontulîî 6— 8°/0 pe ană.

ghedinului ■ 13125
Renta de argintii austriacă - - - - 92.20
Renta de hârtiă austriacă - » ■■ ■ 92.20
Renta de aurii austriacă - - • - - 111.50
LosurI din 1860 .......................- - 139.50
Acțiunile bănceiaustro-ungare •• 1026.-
Acțiunile băncei de credită ungar. ■ 335.-
Acțiunile băncei de credită austr , - 286.75
Galbeni împărătesei- - - - » . 5.59
Napoleon-d’orI 9.37 >/,
Mărci 1U0 împ. germane - - 57.97'/2
Londra 10 Livres sterlinge - ■■ - 117.90

Cursulu la bursa din Viena.
din 29 Iulie a. c. 1891

Benta de aurii 4% ....................... 104 80
Bonta de hârtiă 5% ...» - - 101.65
Imprumutulii căilorii ferate ungare

aurii 117.—
dto argintii - » - • - 99.50

Amortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare [2-a emisiune] - - —. ■

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

Amorf isarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare (3-a emisiune) » - 113 —

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

unguresoii - -.......................—.—
Imprumutulii cu premiulii ungurescă 141.—
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

xxxxxxxxxxxxxxx
Ca vendătore

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

Acele, cari sciu vorbi neni- 
țesce și au mai foștii vendătore, 
suntfi preferite.

Ofertele scrise cu mâna pro
prie suntu a se trimite la admi- 
nistrațiunea acestei foi sub cifra 
„Credinciosă și solidă“.

641,3-2

XXXXXXXXXXXXXXX
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ABONAMENTE
TIlAlTSILVAînEI“

abonamentului este:
„GAZETA

Prețulu
Pentru Austro-Ungaria: 

luni. 
luni.
anu .

Pe 
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

AvîsH d-lortL abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la> reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulfi mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primitu (țiarulii nostru până acuma.

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

Admmistraț. „Gaz. Trans.“

3
6

12

trei
șese
unu

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

« •

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
' de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria:

anii...........................................................2
șese luni........................, ... . 1
trei luni............................................

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

Pe
Pe
Pe

11. -
fi. —

50 cr.

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

mandate poștale.
Domnii, caii se vorii abona din nou, să binevoiescă 

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

a

X

X

trexxuLrilor-ij.
pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilă din 20 Iulie 1891

Budapesta—Predealu Predealii—Budapesta B8.-S*csta-Ai,adw-TeiuȘ|Teiuș-Ara<lw-IS.-fi>esta Copșa-micâ— Sibiiu
Trenu 
accele-

Trenu 
de 

persdn. ratu

Trenu Trenu 
de 

persdn. ratu
accele-

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare 1
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huedin
Stana
A ghiriș
Ghirbău
Nădășel
Clușiu

Ap ahi da 
Ghiriș 
Cucerdea 
Ui6ra 
Vințui de 
AiudG

«r

sus

Teiușu

Crăciuneltt 
Blașiu 
Micăsasa

) 
I

J
1Copșa mică

Mediașă 
Elisabatopole
Sighișora 
Hașfalău
HomorodG 
AugustinG 
Apața
ITeldiora
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.—

Timiștt
Predealfi
Buouresol

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

Tren de 
persdne

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

i

3.251 BucurescI
Predeală
Timișu
Brașovu

9.15
11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persdn.
Trent!
accele
rații persân.

Trenu 
de

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele-

ratu persdn.l

Trent! 
do

Trenu 
de 

pcrsân.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

pGrsdn-

Feldidra 
Apața 
Augustinft 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașh 
Copșa mică ]

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
Crăciunelîi
Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudd 
Vințui de 
Uiora 
Cucerdea 
GhirișQ 
Apalnda
Clușiu

SUS

J 
I

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

9 48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Nădășelfi 
Ghîrbău
Aghireșîi
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Buci a 
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mare]

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

diuresis -Suta dosii—Bistrița

Murășd-LudoșG 
Țagu-Budatelicfl . 
Bistrița . . . .

4.-
6.48'
9.59

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
111.42
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

6.11#

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Bistrița—JBureșîi-JLudoșii
Bistrița . . . .
Țagu-BudctelicG . 
MurâșQ-Ludoșfi .

Nota: Numerii încuadrațl cu linii grăse însemnăză drele de nopte.

Viena
Budapesta 
Szolnok

Aradu
GlogovațG 
Gyorok 
Paulișil 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșinil 
Zamfi 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibottt
Vinț. de josb 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

11.14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52
9.50

10.16
10.36
11.-
11.26
11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25;
9.50
1.05
5.24
5 46
5.57
6.19
6.30j
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53,

10 19
10.50
11.16
11.4*
12.06 Budapesta
12.38,

i Teiușu
1 Alba Iulia

Vinț de joșii 
ȘibotG 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamu 
SoborșinG 
Berzava 
ConopQ 
Radna Lipova 
Pauli șQ 
Gyorok 
Glogovațtt

Aradă !
I

Szolnok

Viena

3.09
3.50
4.09
4.52
4.55
5.23
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
8.54
9.10
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.3(1
4 17
4.33
4.55
5.17
5.28
5.53'
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.401

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș
Ocna
Sibiiu

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

Sibiiu—Copșa-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
Ludoș
Oșorlieiu , 
Regh.-săs.

2.50 . 8.20 2.41
3 34 9.11 3.27
5.20 11.17 5.14
5.35 5.36
7.10 7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Simeria (Piski) Betroșeui [Petroșeni-Siiuei'ia (Piski)
Simeria
Streiu 
HațegQ
Pui
Cri vădi a 
Banița 
Petroșeni

6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50 6.20
6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
8.47 2.23 7.24 HațegG 8.36 1.54 8 25
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
9.45 4.— 8.36 Simeria 9.52 3.27 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

Aradu—Timișora || Tiinișâra—Aradu
Aradft
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Aradu

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Glăirișu—Turda Turda —Glaii’isd■)
Ghirișu
Turda

7.48
8.08

10.35
10.55

3.40
4.—

10.20
10.44

Turda
Ghirișu

4.50
5.10

9.30
9.50

2.30
2.50

8.60
9.10

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.16
Cern a 11.13 5.03 9.34
Hunedora 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

Brașov—Kernesci

SigSaisora—Bdorlieiu || ©dorlieiu—Siglhișora

Oareii-mari—®elău || 5®elău—Careii-inark

Sighișdra. . . 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

1.16
4.15
7.211 Careii-marI. 

Zelău. . .
5.5o| Zelău . . .

11.— I Careii-marI .
1.56
6.48

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovfi.

Eernes ci—Br așo v

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

[>


