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Brașov!, 22 Iulie v.
Situațiunea parlamentară în 

Pesta devine din ce în ce mai în
curcată și mai seriosă.

Ministrulu președinte Szapary 
a mai făcută o încercare spre a 
îndupleca pe cei din stânga es- 
tremă la încheiarea unui armis
tițiu. Elă a chemată la o confe
rință confidențială pe șefii parti
deloră și a propusa celoră din 
oposiția estremă unu modă de 
soluțiune provisorică, pentru ca se 
se pdtă da vacanțe parlamentului 
pănă la tomna.

Acestă încercare de apropiare 
a lui Szapary însă a rămașii fără 
de nici unu resultatu. Stânga es
tremă a desbătutu în clubulă ei 
propunerea domnului Szapary, care 
avea de scopă a pune capătă ob- 
strucțiunei și a respins’o decla- 
rândă, că partida stângei estreme 
nu vrea se între la nici o tocmelă, 
în ceea ce privesce cestiunile de 
principiu și că nu va tolera ca 
vacanțele parlamentare de veră 
se se aducă în legătură cu ces
tiunile de principiu.

Este așaderă’, dovedit, că stânga 
estremă e hotărîtă a continua tac
tica ei de obstrucțiune.

Quid nunc? Acesta este în
trebarea cea mare, care race nu 
puțină bătaie de capă guvernului 
și partisanilorii săi.

Celă mai sigurii și pote sin- 
gurulă miilocu de a eși din impasă 
ar fi disolvarea dietei. Guvernulă 
însă se teme de a pune în aplicare 
acestă mijlocii deocamdată, pentru 
ca nu cumva stânga estremă să 
câștige și mai multă tăremu la a- 
legerl, căci e mai multu ca sigură 
că stânga estremă ar esploata o 
eventuală disolvare, ce a causat’o 
ea, ca o victoriă a stăruințeloru 
ei patriotice.

Din causa acăsta se pare că cei 
mai mulți din partida guvernului 
suntă în contra soluțiunei prin di

solvarea camerei. Foia guvernului 
„Nemzet11 și scrie în sensulă acela, 
ca să se continue lupta cu oposi
ția estremă, pentru ca astfeliu 
obstrucțiunea ce o voră face in
dependenții să reageze asupra 
masseloru și să le dispună în con
tra stângei estreme; numai atunci, 
decă voră degenera lucrurile în 
parlamentă, propune „Nemzet“ de 
a se lua refugiulu la ultima ratio, 
adecă la disolvare.

In sînulu stângei estreme pare 
că mai predomină speranța, că 
guvernulă se va vede silită a ceda 
și a propune din propria inițiativă 
vacanțele de veră. Der păte că foile 
kossutiste accentueză acestă spe
ranță ca ceamai bună soluțiune, pen
tru că sciu dinainte, oă cabinetul Sza
pary se va feri cu ori-ce preță de 
a da ocasiune a se crede, că a 
capitulată dinaintea stângei es
treme. ilâne se așteptă o enun- 
ciațiune decisivă a contelui Sza
pary, din care se va vede ce de- 
cisiune a luată cabinetulă, ca să 
iesă din strîmtăre.

CRONICA POLITICĂ,
— 22 Iulie (3 Augustă.)

— La 30 Iulie, ministrulă-președinte 
Szapary a convocată o conferență în causa 
reformei administrațiunei. La oonferență 
au fostă invitați președinții partideloră, 
și anume: din partea partidei „indepen- 
dente“ Daniel Iranyi, din partea partidei 
„liberale*  Friderioă Podmaniczky, din 
partea oposiției moderate oontele Albert 
Apponyi, âr din partea partidei dela 48 
Gavrilă Ugron.

Dup& constituire, ministul președinte 
puse întrebarea, că âre cum s’ar pută 
asigura ună mersă mai regulată, mai ne- 
împedecată și mai repede ală desbateri- 
loră parlamentare, pentru ca astfelă de 
o parte să li-se pâtă da deputațiloră ună 
concediu pentru vară, âr de altă, parte 
să se pâtă trece și la celelalte numărâse 
și importante proiecte de legi, ce suntă 

încă a se lua la desbatere. Totă-odată 
ministrul-președinte îșl esprimâ dorința, 
ca înainte de-a se da conoediulă pentru 
vară, să se termine cela puțină desba- 
terile asupra capitulului 1 din proieotulă 
pentru reforma administrațiunei.

Iranyi și Ugron au declarată, că ei 
nu potă să se pronunțe față ou oestiunea 
acesta înainte de a se oonsulta cu mem
brii partideloră loră. S'a convocată deci 
o conferință a partidei „independente 
și dela 48“, în care s’a adusă o hotărîre 
de următorulă cuprinsă: Partida inde
pendentă și dela 48, în ceea ce privesoe 
cestiunile de prinoipiu, „nw vrâ să se di- 
mită lua nidi o pactare;u în oe privesce 
conoediulă pentru vară, partida nu sufere, 
ca acesta să se aducă în legătură ou oes- 
tiunile de prinoipiu.

Hotărîrea acâsta i-s’a făoută cunos
cută ministrului - președinte, trimițându- 
i-»e ună estrasă din protocolulă confe- 
renței.

— Se asigură, oă comisiunea de imu
nitate va trebui peste oâteva (file 
ia la desbatere afacerea dintre Ugron 
și Uselac, mai vârtosă fiind-oă resolva- 
rea aoestei afaceri este urgitată de tâte 
părțile, chiar și din partea oerouriloră 
celoră mai înalte militare. La ședințele 
oomisiei de imunitate probabile, oă voră 
lua parte și miniștrii Szapary, Szilagyi 
și Fejervary. In cercurile guvernamen
tale se orede, că afacerea aoesta nu s’ar 
ține de comisia de imunitate și de aoeea 
e probabilă, că acesta se va pronunța 
pentru Ugron.

— piarulă „Narodni Listi“ scrie: In 
Rusia se observă ună mare interesă pen
tru esposițiunea din Praga. Frații noștri 
din celă mai mare și mai puternioă im
periu slavică ne dorescă pe noi, oarl 
stămă aici în Vest într’o luptă continuă, 
ca sentinelă credinciosă a causei slave. Ou 
plăcere și cu o bucuriă neprefăcută amă 
primită soirea, că în curândă vomă avă 
să strângemă manile frațiloru Ruși din 
Chiev. Er peste optă (file voră veni și 
frații noștri din Moscva. Intre aoeștia 
se voră afla și doi aranjerl ai esposițiu- 

nei franoese din Moscva. Soirea acdsta 
frumâsă va îmbuoura 'pe fiă-care Cehă, 
în a cărui vine curge sânge slavă. Să 
vină frații noștri din marea și sfânta 
Rusiă și aici voră fi primiți în modă 
splendidă. Inoă de pe aoum îi întîmpină 
simpatiile poporului cehă!“

—piarulăpanslavistă „Grașdanin*  sorie 
următârele privitoră la demonstrațiunile 
slavoflle din Praga: Demonstrațiunile 
slavofile din Praga le aduoe în memo
ria Slaviloră, guvernului austriaoă și Ger
maniei, antagonismulă veclnioă slavo- 
germană. Ele dovedescă, oă Cehii tineri 
nu suntă isolațl ou simpatiile loră Blave 
în Austria. Dâcă șefii celorlalte partide 
și fracțiuni slave din parlamentulă aus
triaoă n’au ouragiulă, oa să vorbâsoă oa 
Vaschaty, aoăsta nu va să ei
nu împărtășesoă părerile Cehiloră tineri. 
Ei simtă și cugetă în tocmai oa și Cehii 
tineri.

— La ună banchetă dată în onârea 
miniștriloră englezi în Maison-House, 
ținu marchisulă Salisbury o cuvântare, 
în'oare (fise, oă elă nu cunâsoe nici o 
periodă, în care să fi fostă pe tărâmul! 
politicei esterne mai puține greutăți, oa 
acum, și în cari să fi domnită o liniște 
mai mare in politica estemă. Oratorulă 
(fise mai departe, oă cestiunea orientală 
încă nu e resolvată și că visita eBoadrei 
francese în Portsmuth e o nouă și prețiâsă 
garanțiă pentru pace și amiciția Frondei. 
Amicii Angliei suntă toți aoeia, oarl 
suntă amicii păoei.

— Cuprinsulă telegramelor», oe le-au 
schimbată Țarulu Rusiei ou președintele 
republicei franoese Carnot este următo
rulă: Țarul! Aleosandru telegrafâ lui 
Carnot:

„Presența splendidei esoadre fran- 
„oese în Kronstadt e o nouă dovadă des
pre simpatiile adânci, cari unesoă Fran- 
cia și Rusia. Țină de o datorință a ini- 
mei să vă esprimă viua mea satisfacțiune 
și vă mulțumescă pentru plăoerea sin- 
oeră, oe am ținut’o, primindă pe viteji 
marinari francesl Semnată: Alecsandru. 
Carnot telegrafâ: „Sentimentele, oe Ma-
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Carnetulu roșu.
Novelă, tradusă de MoșulQ.

înainte de ce bogatele și însemna
tele monumente de artă fură transpor
tate pe la începutulă aniloră 50. în ere- 
mitagiulă de lângă palatulă de ernă din 
Petersburg, aceste monumente erau așe
zate în palatulă taurică, situată mai de
parte de oentrulă orașului dela Newa- 
Aoum rămăseseră aoolo oa ouriositățl 
numai nisce daruri făoute oasei împără
tesc! în decursulă timpuriloră.

Cu tâte acestea împăratulă ținea la 
clădirea cea vechiă, ceea-ce dovedeau și 
desele lui visite ce le făcea aoolo . De 
comună însoțită numai de ună servitoră 
bătrână, perourgea elă looalitățile pala
tului decăcjută, cercetându-le împreună 
cu tâte particularitățile loră.

îndată după întâmplările povestite 
în capitululă întâiu, împăratulă apăru în 
paiață și ceru să-lă conducă prin odăile 
singuratice. După ce părăsi sala bogată 
în oare favoritulă Potemkin odiniâră de
dea stăpânei sale petrecerile oele mai 
strălucite, se duse spre mioile odăi, oe 
se înșiră d’alungulă coridorului.

Cu o sută de ani înainte de asta 
îșl petreceau pe aici (fiii șăgalnici ai a- 
morului, fiindă martori la tâte acele mici 
scene idilioe ce se petreceau aid pe tim- 
pulă domnirei Catarinei a II. Astăcfl 
tâte aoestea dispăruseră. In loculă pe
trecerilor! nebune și a buouriiloră des
trăbălate pășise acum în looalitățile a- 
oestea liniștea trâză a abandonării.

La ună semnă ală împăratului, ser- 
vitorulă însoțitor! rămase în coridoră în 
timp! ce împăratulă întră singură în
tr’o odaiă mică, mobilată în stilă rococo.

Printre perdelele vercfii întunecate, 
lumina (filei se silea aprâpe îozadar! să- 
șl străcâre ra(file sale. Ferestile fiind! 
ținute închise, se produse în odaiă ună 
aeră greu înădușitoră, care îngreuna res
pirarea împăratului. Insă nu numai aerul! 
acesta fu causa, care-1! irită, oi a tre
buită să fiă și ună altă motivă, oare a 
întipărită pe fața seriâsă a puternicului 
Țară espresiunea neliniștei. Câteva mi
nute privi elă nehotărîtă jură-împrejură 
prin odaiă pândindă să audă vre-ună sgo- 
motă prepuitoră.

De tâte părțile tăcere profundă.
Elă sa apropiă de ună armeră mioă, 

zidită în părete și privia îngândurată la 

ornamentele și arabescurile minunate pe 
cari în seolulă treoută le soiu face oi- 
selorii cu o mână așa de dibace.

împăratulă soâse o legătură mioă de 
chei, dintre cari luă pe cea mai mare și 
o băga în încuetâre. După puțină oste- 
nelă putu să o învârtă în zarul! ruginită 
și îndată săriră amândouă ușile oele mici 
și se văcfiră mai multe pachete micuțe 
puse fiă-care în alte învălișurl.

— „Cu voi să dârmă și oarnetulă 
misterios! al! Czrynowsky-i. Pâte oă 
rămâne îngropată și uitată aici, oa și 
tâte celelalte singularități, amintiri de 
tinereță și de alte momente însemnate 
din vieța mea.“

Oândă alunecară cuvintele acestea 
peste buzele împăratului, elă scâse din 
rooă o ouvertă mare, țepănă, în oare se 
afla ună obiectă mărișoră în patru cor- 
nurl, pe care-lă așe(jâ cu precauțiune 
înlăuntru.

împăratulă respiră adâncă, ca și când 
soăpându-se de pachet!, s’ar fi eliberată 
de o grea sarcină. Cu âre-care plăcere 
luă aoum oâteva pachete, ce steteau 
lângă olaltă, oeti etiohetele loră și-apoi 
înohise eră ușa cu multă precauțiune.

Deodată îlă spăriă ună sgomotă par

ticulară. ’I se păru că o umbră alunecă 
pe lângă părete, fâșăindă într’o haină 
de mătasă pe covârele cele grele. Nu
mai decâtă se’ntârse și-șl îndreptă cu 
agerime privirea spre colțul! odăii, 
din oare venise sunetul! suspectă. 
Ună geamă spartă și ușa puțină des
chisă făcu să se produoă ună curentă, 
care mișoa pe lângă părete o buoată de 
hârtiă îmboțită.

Ce e dreptă, împăratulă zimbi la ob
servarea acestui mică incident!; ou tâte 
aoestea însă îl! cuprinse âre-oare neli
niște, înoâtă observă, oă i-se sbate 
inima.

Preoum, de oomună în momente de 
iritațiă, împregiurarea oea mai neînsem
nată pâte să scâtă din cumpătă chiar 
și o fire fârte tare, astfelă s’a întâmplată 
de astădată și ou Țarul, pe care-lă im- 
presionă nu numai sgomotulă hârtiei, 
der cu deosebire împregiurarea, că deo
dată a găsită deschisă ușa despre care 
soia positivă, că puțină mai nainte o în
chisese.

O roșâță provenită din mâniă se ivi 
în fața Domnitorului, nemulțămită ou 
cele întâmplate. Mișcată el! bătu ou pi
ciorul! în pământ!. Ar fi dorit! să-și 
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iestatea Vâstră ați avută bună-voința de 
a le esprima din inoidentulă presenței 
escadrei nostre, ne-au mișcată fdrte tare. 
Bravii noștri marinari nu voră uita pri
mirea amicală, de care a fostă împărtă
șiți. Mulțămesoă Maiestății vdstre pen
tru acesta și suntă fericită, ca să vădă 
în acesta o dovadă strălucită a -simpati- 
iloră adânci, cari unescă Rusia și Fran
ci a. Carnot. “

— In 29 1. o. a plecată regele Ser
biei dela Chievă în călătoria sa spre Pe
tersburg. Telegramele ce sosescă din 
Chievă și Moscva, spună, că tînărulă 
rege e întâmpinată pretutindenea ou în
suflețire și urale la adresa Serbiei. In 
29 sera a sosită ît vechiulă orașă ală 
Țariloră, în Moscva, unde fu primită la 
gară de guvernorulă Sergiu Alexandro- 
vid. Mai întâiu l’au felicitată și după-ce 
i-au oferită pâne și sare, i-s’au pre- 
sentată notabilitățile și auctoritățile de 
față. Dela gară a trecută între uralele 
poporațiunei la palatului Kreml, unde 
fu felicitată din partea marei principese 
Elisabeta Fedeorovna. După prâncjă au 
eșită la plimbare în parculă orășenescă, 
ca să asiste la artificii. Cu acestă pri- 
legiu, întregă orașulă era splendidă ilu
minată. Regele a telegrafată d’aiol Ța
rului, mulțumindu-i pentru simpatica pri
mire, de oare e împărtășită în oălătoria 
sa prin Rusia. Țarulă i-a răspunsă totă 
pe cale talegrefică, esprimându’șl bu
curia, că nu peste multă îlă va pută sa
luta în însăși casa sa.

Escadra francesă în Kronstadt.
Consiliulă comunală (duma) din Pe- 

tersburgă a dată în onârea ospețiloră 
francesl ună prâncjă, la care s’au făcută 
ovațiunl imposante. Pe stradă mulțimea 
striga „hura!1* și împedeca comunicațiu- 
nea ou trăsurile, așa încâtă ospeții de 
abia putură răsbi prin mulțime. Edifi- 
ciulă consiliului comunală era splendidă 
decorată. In sala banchetului se afla, 
afară de portretulă Țarului, și ună bustă 
de marmoră ală lui Carnot, apoi stâ- 
gurl francese și rusesol, pe cari se ve
deau literile li și F, împreunate și îm
podobite ou fruncje de lauri.

După ce se ridicară mai multe toaste, 
se ridică primarulă orașului și lua ună 
păhară mare, pe care-lă umplu cu vină 
și din oare apoi beură toți cei de față 
în semnă de înfrățire.

In decursulă banchetului, se con
tinuau pe stradă ovațiunile mulțimei; 
admiralulă Gervais eși pe balconă și ou 
capulă descoperită salută mulțimea, care 
isbucni în nesfirșite strigăte de bu- 
ouriă.

Duma din Smolensk salută pe ospeții 
francesl pe cale telegrafică. Oficerii fran
cesl aduseră soirea, că praporii luațl în 

răsboiulă orimeică voră fi dațl îndărătă 
Rusiei în diua onomastioă a împără
tesei.

La acestă banchetă s’au ținută toaste 
în sănătatea Țarului, a președintelui 
Carnot și apoi s’a cântată imnulă națio
nală rusescă și marseillaisa.

Municipiulă orașului a dăruită ofi- 
oeriloră francesl ună pahară de argintă, 
din care au beută ambasadorulă fran
cesă Laboulaye, admiralulă Gerv ais 
primarulă Liohatcev și ministrulă de 
interne și ce-lă de comunicațiune.

Reuniunea comercială din Kron
stadt a dată ună banchetă în onorea 
ospețiloră franoesl. Admiralulă rusesoă, 
Kuprianov a ținut următârea vorbire: 
Sentimentele nostre suntă mai adânci, de- 
câtă valurile măriloră ndstre. Ca bă
trână marinară, care am visitată de 
multe-orl porturile francese, sunt mar
toră ală simpatiei Franciei pentru Rusia. 
Permiteți-ml așa-dâră să ridică păharulă 
meu pentru durabilitatea și reciprocita
tea sentimenteloră ambeloră națiuni1*.

Admiralulă Garvais, arătândă spre stin
dardele rusescl și franoese, pe cari erau 
literile R și F, cjis0: „Priviți literile 
aceste, cari stau una lângă alta. Aoeste 
litere suntă inițialele Franciei și Rusiei. 
In armonia acesta a coloriloră naționale 
zace unirea, înrudirea de caractere a 
acestoră două națiuni: Rusia și Franoia. 
In numele Franciei declară, că acestă 
țâră are sentimente de amicițiă adâncă 
înrădăcinate față de țâra D-Văstră cea 
mare1*.

La ună prâncjă dată de cătră ofi
cerii de artileriă, ridica admiralulă Ger
vais ună toastă în onorea împăratului 
și a împărătesei, apoi în ondrea marelui 
duce Vladimir și Miohail. Apoi 
<Țse: „Bâu în sănătatea armatei ru
sescl și dorescă, oa să se aoopere ou 
lauri noi, când Dumnezeu o va chiăma 
la luptă pentru apărarea patriei1*.  Apoi 
ținu ună toastă și admiralulă B r y 1 k i n e, 
căruia îi răspunse admiralulă Gervais. 
Cuvintele din urmă le rosti acesta în limba 
rusescă, ceea ce provoca ună entusiasmă 
de nedescrisă. Generalulă rusă Sta den, 
îmbrățișa pe admiralulă Gervais, care 
primi manifestațiunl de simpatiă din tbte 
părțile Rusiei.

SOIRILE PILEI.
— 22 Iulie (3 Augustă.)

Iubileu. Regimentulă de infanteriă 
No. 2 Alexandru I, împăratulă Rusiei, 
oare se află în garnisână în locă, îșl va 
sărba în 13 Augustă n. c. iubileulă de 
150 de ani ală esistenței sale, Progra- 
mulă e următoră: 1). In presâra de 13 
Augustă: Iluminarea casarmei negre și a 
casarmei de pe castelă. La 8 ore sera : 
Retragere cu musică. 2). In diua festi

vității : La 5 6re diminâța reveille cu 
musică. La 8 ore servioiu divină pe te- 
renulă de lângă promenada de josă. — 
După aoeea vorbirea colonelului. Soldații 
voră fi ospătați. După prâncjă escursiune 
la „Fântâna popii**,  unde îșl voră pe- 
treoe soldații regimentului. La serviciulă 
divină, preoum și la petrecerea dela 
„Fântâna popii**  este invitată popora- 
țiunea orașului Brașovă cu distinsă 
ondre. *A *

Salonulă stereoscopic Astădi și mâne 
se va vedâ „Viâța și patimile lui Isusă 
Christosă**.  Atragemă atențiunea cetito- 
riloră asupra acestoră interesante ta
blouri. ** *

Petrecere cu dânșii se va da în Brană 
Sâmbăta viitâre, cu ocasiunea adunărei 
despărțământului Asooiațiunei. Venitulă 
petrecerei e destinată pentru fondulă 
Asooiațiunei. Ofertele se voră chita pe 
cale «Țiaristică. — După cum ni-se îm- 
părtășesce, atâtă adunarea, câtă și pe
trecerea promită a fi bine oercetate.

** *
Cancelariă de advocatii. D-lă Br. 

Ioană Popescu face cunoscută, că și-a 
deschisă cancelaria sa de advocată în 
Reghinulu săsescă, strada principală (piață) 
Nr. 228.

** *
Inteligința română din Reghinii și 

jurii, invită la petrecerea de vară înda
tinată, ce se va arangia la 10 Augustă 
st. n. în sala promenadei. Venitulă cu
rată este destinată pentru ajutorarea 
școlei române din locă.

Prețuia întrărei: de persână 1 fi., 
de familiă pănă la 3 membri 2 fi , de 
familiă peste 3 membri câte 70 cr. de 
persână. Inceputulă la 7 âre săra. — 
Reghinulă săsescă, 31 Iulie st. n. 1891. 
Pentru comitetă : Patrioiu P. Barbu, pre
ședinte. Petru Gora, vice-președinte; 
Petru Uilăcană, cassară; Simeonă Ze- 
hanu, Secretară ; Demetriu Moișină, con- 
troloră. Ofertele se voră ouita pe cale 
cjiaristică. ** *

In contfa colerei. In Orienta colera 
continuă a bântui în dimensiuni mari. 
Intre cei morțl de coleră se află și con- 
sululă rusescă din Dseddah, Ibrahimoff. 
In vederea periculului, ce amenință totă 
mai multă, ministrulă ungurescă de co- 
merciu 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.

Din dieta ungurescă.
In ședința dela 1 Augustă a dietei 

ungurescl, ministrulă președinte Szapary 
a răspunsă la mai multe interpelări.

Mai întâiu elă a răspunsă la o in
terpelare a lui Ivor Kaas, oare ceruse, 
ca pe spesele statului să se înființeze în 
Budapesta ună ală patrulea teatru un- 
guresoă. Ministrulă declara, că elă nu 
află cu scopă ca să se înființeze încă 
ună teatru pe spesele statului, deârece 
și acum statulă jertfesce pentru teatre 
măi bine de 300,000 fi. la ană și atâta e 
de ajunsă din partea lui, deorece suntă 
încă multe alte instituțiunl oulturale, cari 
reolamă ajutorulă statului.

La interpelația privitâre la înființa
rea teatrului germană în Budapesta, mi
nistrulă se provocă la § 1 ală articolu
lui de lege XXXI din 1848, după care 
conoesiunea pentru înființarea teatreloră, 
cade în ceroulă de competență ală ma- 
gistrateloră orășenesol, âr în înțelesulă 
artioulului de lege XXXVI din 1872, ho- 
tărîrile privitore la concesiuni pentru 
înființarea de teatre, nu suntă numărate 
între cele, oe au lipsă de aprobarea gu
vernului. Ast-feliu ministrulă arătă, că 
elă oa ministru de interne nu are dreptulă 
de a anula hotărîrea, prin care magis- 
tratulă orășenescă ală Budapestei a dată 
concesiunea pentru înființarea teatrului.

In ce privesoe interpelația lui Ivor 
Kaas în privința petiției Germaniloră 
cătră monarchă, ministrulă răspunse, că 
guvernulă pâte fi răsponsabilă pentru 
faptele sale, dâr nu pâte fi răsponsabilă 
și pentru faptele singuratioiloră indivizi, 
cu atâtă mai vârtosă nu, fiind-că guver
nulă nici n'a avută ocasiune de a se ames
teca în afacerea acesta.

In oe privesoe societățile germane 
ambulante de cântări, ministrulă-preșe- 
dinte răspunse, că dâcă aceste societăți 
au luată în capitala Ungariei așa mari 
dimensiuni, acesta s’a putută face nu
mai pe basa conoesiunei, ce li-s’a dată 
din partea magistratului orășenescă și 
ele stau totdâuna sub aspru controlă po- 
lițienescă.

„Propagarea maghiarisărei în Buda
pesta n’are lipsă**  — dise ministrulă — 
„nici de tutorată, nici de protecțiune; 
aduceți-vă aminte, înainte de asta numai 
cu 20 de ani la ce gradă se afla ma- 
ghiarisarea și spiritulă patriotică în 
Buda și în Pesta și cum s’a desvoltată 
acestă spirită de atunci și pănă acum?.. 
Ori și oine scie, că între cetățenii capi
talei este atâtă de generalisată alipirea 
cătră ideia de stată și propagarea ma
ghiarisărei a luată dimensiuni atâtă de 
mari, încâtă acesta se pâte constata în 
generală.**

Câtă pentru interpelarea lui Kaas 
privitâre la maghiarisarea oomerciului 
ministrulă de comerciu Baross răspunse, 
că elă va nisui și în viitoră ca în frun
tea comeroiului să stea persâne „patrio
tice**  ; der observă, că cea mai mare 
parte dintre oorporațiunile oomerciale

verse mânia, der nisce lovituri răgușite 
și misteriose, ivite pe neașteptate, fă
cură să se sgudue olădirea și pentru mo
menta îi suprimară vorbirea. In primulă 
momenta se gândise la esplosiunea unei 
mine, seu la altfelă de atentată, repețin- 
du-se însă sgomotulă nehotărîtu în tempo 
regulată, se mai liniști și âră-șl îșl do
bândi starea normală.

Elă striga pe servitorulă.
— „Ce felă de lovituri suntă a- 

oestea ?**
— „Maiestate, este mașina aședată 

în suterană, construită cu 30 de ani 
înainte de asta, de ună technică din 
Moscva și numită „perpetuam mobile.u

— „Și de ce o pună în mișoare 
tocmai în momentulă acesta ?

Servitorulă dete misteriosă din 
umeri.

— „Lucrulă ăsta nu și-lă pâte omulă 
esplica.**

— „Cum așa ? “
— „Ani întregi mașina odihnesce, 

apoi deodată începe să lucre timpă mai 
îndelungată, câsurl întregi, minute în
tregi. Nimenea nu scie cum se întâmplă 
jucrulă acesta.1*

— „Atunci să se chieme teohniculă 
să o reguleze. “

— „Acela a murită îndată după pre
darea mașinei.1*

„Der se voră găsi dâră mai mulțl 
ca elă.“

— „S’au și făcută încercări din 
partea mai multora, cari au fostă con
sultați, der toți au declarată, că de locă 
nu se pricepă la construcția mașinei.11

Urma o pausă scurtă în timpulă 
căreia împăratulă privia în modă scru- 
tătoră la bătrânulă servitoră.

Hârtia de lângă părete ârășl începu 
joculă nebună în colțișoră și loviturile 
înădușite străbateau acum în tempo mai 
grăbită la urechile celoră doi ascul
tători.

— „Să mergemă!**  zori împăratulă, 
după ce mai întâiu încuia iute armarulă 
celă mică. Nu se simția bine în odaiă, 
și apoi îlă cuprinse ună sentimentă par
ticulară, oa și când ar audi pe răposata 
contesă Czrynowsky repețindă cuvintele: 
„dă-ml parola ta împărătescă, în looă 
de jurământă, oă spre binele tău propriu 
și pentru liniscea ta nu vei umbla să 
afli secretulă.**

Schimbată în modă bătătoră la ochi 
și indispusă, împăratulă apăru după câ
teva minute în palatulă de ernă și ajunsă 
aici, ordonă să-lă lase singură.

Monarchulă, carele pe câmpulă de 
bătaiă privia mârtea cu fruntea liniștită, 
acum de misiunea luată asupră-șl și de 
împrejurările legate cu ea, era așa de 
mișcată, încâtă a avută trebuință de-o 
odihnă de mai multe ore, pentru ca să-și 
mai pârdă din nervositate.

** *
In depărtare cam de o oră dela 

marginea Mosovei, nu departe de linia 
drumului de feră, se află împrăsciate case 
mici, singuratice, oonstruite de speculanți 
în vederea întinderei orașului. Cam cu șese 
ani mai ’nainte clădise în părțile aceste 
și văduva Tichomirow o astfelă de casă. 
Nevărsată în trebile de bani și credită, 
ea în scurtă se vădu încărcată de da
torii, și ca să scape de creditori fu si
lită se amaneteze casa pentru 2000 de 
ruble unui ușurară, căruia i-o și vându 
mai târziu. La proprietarulă de acum, 
Cononow, veni curândă dup’aceea ună 
bărbată cam de treidecl de ani, care cu 
ună biletă de legitimare dela deregătoria 

din Saratow, dovedi că îlă chiamă Su- 
chorucow. Elă nu se ciondrăni multă 
pentru preță și cumpără casa îndată 
cu două mii trei sute cinci 4e°î de 
ruble.

Locuitoriloră de prin prejură nu le 
bătu la ochi schimbarea proprietarului, 
fiind-că elă se ducea regulată din casă 
și se întorcea eră la anumită timpă. Pe 
femeia lui adevărată că o vătjură numai 
de câte-va ori, fiind-că trăia forte re
trasă, der acele puține-orl fură de ajunsă 
ca să-i încredințeze, că densa este o 
frumseță. Acuși însă noulă proprietară 
îșl ourmâ eșirile și începu a-șl întocmi 
casa, ca să pâtă locui în ea, pentru-că 
era fârte negrijită. Aici âră nu bătu ni
mănui la ochi, că la casa, care avea 
ună etagiu, începu elă să sape o piv
niță, la oare îi ajuta mai întâiu ună pă- 
zitoră dela drumulă de fieră cu trei lu
crători. Mai târcjiu în loculă lucrători- 
loră, veniră alțl indivicji-

Lucrară la pivniță de pe la înoe- 
putulă lui Ootomvre și cu tote că tre
cuse și jumătate din Novembre, to
tuși ămenii vedeau, că în fiă-oare di se 
mai scâte pămentă din pivniță. 
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suntă autonome și pe oale autonomă îșl 
alegQ și oonducătorii loră. Incâtă îi este 
însă reservată guvernului dreptulă de 
întărire, Baross promise, că pe câtă ’i 
se va oferi ocasiune, se va îngriji, ca 
numai alegerea aceloră funcționari să fiă 
întărită, oarl oferă destulă garanțiă în 
privința „patriotismului" loră.

Ivor Kaas se declară în cea mai 
mare parte nemulțumită ou răspunsulă 
lui Baross, deorece elă ar dori, ca Baross 
să nu sufere în Budapesta nici o firmă 
scrisă în limba germană; în comerciu 
ar trebui să fiă impusă limba maghiară; 
nu-i adevărată, că societățile germane 
de cântări n’ar fi perioulose din punctă 
de vedere națională, elă numără 29 de 
asemenea societăți ambulante, cari nu
mai nemțesoe deleoteză publiculă din 
Budapesta etc. eto.

Dieta luă la cunoscință răspunsulă 
lui Baross, er cu privire la răspunsulă 
lui Szapary a rămasă să se decidă în 
ședința de Marți prin votare nominală, 
decă e, ori nu e a se lua la cunoscință.

Din diecesa Oradiei marî.
(Fine.)

Nu ne putemă dâră nioldecum mira, 
fiecă în asemeni împregiurărl anor
male și odidse patronulă și guvernulă 
diecesană, piertjendă din vedere drep- 
tulă loră de a oontrola institutulă, pe 
directorulă și oorpulă didaotioă, gimna- 
siulă „dieoesană" fu espusă unei oatas- 
trofe în care șt-a perdutu caracterul#, său 
naționalii imprimată lui pană acuma de toți 
patronii temporali.

In aoestă abisă a fostă adusă gim- 
nasiulă gr- oat. română din Beiușiu, de 
presinte însă gimnasiu „diecesană11 prin 
indolința patroniloră temporali și a gu
vernului dieoesană, eră din altă respectă 
prin faimosulă fostă diriginte, a căruia 
aotivitate va forma pentru totdâuna oea 
mai tristă pagină în istoria institutului 
dieoesană; atunci, oând decretulă V. 
ală sinodului ținută în Oradea-Mare la 
anulă 1882 ne spune învederată: „Fiind
că acestu gimnasiu. cu limba de propunere 
română... stă sub supra-inspecțiunea patro
nilor# temporali... supra inspecțiunea se 
esercita de patronii legitimi după pu
tință și împregiurări imediată, său 
mediată prin comisarii episcopesci de
legați, de sine înțelegendu-se dreptulă 
regiu de suprema inspecțiune.“

In aoestă abisă a ajunsă institutulă 
nostru atunci, când afară de deoretulă 
.sinodului, dreptulă de controlă și de cer- 
cetare disciplinară îlă asigură Patroni
loră temporali ai institutului și § 39 
din legile școlastice aduse Ia anulă 1883 
artioolulă de lege XXX, unde $ioe „A 
fopapok 6s szerzetes rendek ăltal fen- 
tartott vagy ellătott kozăpiskolăk ta-

Fiind-că femeia părăsia casa numai 
pe timpă forte scurtă, și și atunci nu
mai însoțită de bărbatulă ei, și fiind-că 
ferestrile, cari totdeuna erau astupate cu 
perdele, erau curate oa cristalulă, ve
cinii erau de credință, că ea este ou 
totulă absorbită în economia casei și că 
ea duce o viâță familiară prea fericită 
ou soțulă ei. Și totuși une-orl cei doi 
soți nu erau tocmai așa isolațl de ceia- 
lalțl locuitori ai Mosovei ; pentru-oă sera 
și noptea veneau adesea eohipaje ou os- 
pețl. In Petersburgă, cum și în Mosova, 
nu bate tare la ochi umbletulă de ndpte, 
pentru-că oinele și petrecerile împrumu
tate și-le dau unii altora mai alesă 
noptea.

Era la 20 Novembre 1879, oând 
pe la dra unulă după mecjulă nopții se 
despărți de proprietarulă nostru o socie
tate mică de patru domni.

Intorcendu se elă eră în etagiulă 
primă, cu bucuriă prinse mâna tinerei 
și frumosei femei și dise suspinândă a- 
denoă :

— „Deoă e gata bateria electrică, 
atunci tote suntă bine pregătite".

— „Mina e gata?" întrebă femeia. 

narai, a fopapok ds a rend fegyelmi 
liatosâga alatt âllanak.

Adecă „Profesorii din institutele sus
ținute său provăițute de archierei seu călu
gări stau sub potestatea disciplinară a Ar- 
chiereiloru său a ordului Călugăreștii.

Câte aousărl nefundate, câte insi
nuări false și necualificabile s’ar fi pu
tută delătura dela institutulă „diecesană11 
și dela corpulă didaotioă, ddcă Patro
nulă și guvernulă diecesană se folosia 
de dreptulă de supra-inspeoțiune și oon- 
trolă și lua parte Ia tdte investigațiunile 
oele ordonate de ministrulă cu delătu- 
rarea Patronului, căruia singură îi com
pete dreptulă de cercetare disciplinară, 
după oum amă arătată mai susă.

Din aoeste ne vomă convinge pre 
deplină, că niol Patronulă institutului 
n’ar fi fost adus asemenea sentință draco
nică față de profesorii demisionați din 
institută atunci, oând din propria espe- 
riență s’ar fi fostă convinsă, cumcă nu 
s’a putută adeveri nimică positivă în 
contra profesoriloră, preoum a arătată 
invederată, oa lumina sorelui, atitudinea 
negativă a guvernului ungurescă, oare 
n’a fostă în stare ca să producă ună 
singură argumentă reală în contra ati- 
tudinei corpului didactică, deoâtă numai 
presupuneri și suspițiunl nefundate.

In asemeni oasurl s’ar fi sdrobită 
de o controlă severă și cdrnele insinuă- 
toriloră nerușinați și malițioși, văcjendă 
că trebue totodată să argumenteze oe au 
afirmată, și nu ar fi avută cutezanța te
merară de a se folosi în aousările loră 
de espresiunl oa aceste: se aude; se 
vorbesoe, Bpună omenii ș. o. 1. oi nepu- 
tendă dovedi nimică positivă, și-ar fi 
retrasă cornele și retrăgendu-se cu ru
șine, s’ar fi domolită.

Când—din considerațiunile memorate, 
cari atingă interesele cele mai vitale ale 
institutului nostru și ale corpului didac
tică — venimă a da espresiune publică 
buouriei, ce-o semțimă din incidentulă, 
despre care amă vorbită la începută, și 
a aduce tributulă nostru de mulțămire 
Ilustrului prelată pentru viua interesare 
ce-o manifesta ou acdstă ocasiune față 
de institutulă nostru „diecesană",—tot
odată cutezămă a spera, că acestă supra- 
inspecțiune și controlă în viitoră nu se 
va restrînge numai esclusivă la esame- 
nele de maturitate, ci se va estinde și 
la esamenele de clase, ca așa Prea Sânția 
Sa prin comisarulă său episcopescă să-și 
potă câștiga o iconă fidelă, atâtil despre 
starea instrucțiunei, câtă și despre atitu
dinea și purtarea profesoriloră, cărora le 
este încredințată sdrtea generațiunei vi- 
iitore.

Și pentru ca tote aceste să se potă 
duce în îndeplinire, ar fi de dorită, ca 
unulă dintre domnii Capitulări să se o- 
cupe esclusivă numai cu căușele ndstre

— „Până în amănuntele cele mai 
mici,., greu lucru, pentru-că pământulă 
e nefavoritoră și de aceea canalulă a 
trebuită să’lă duoemă în zigzigă, ca să 
ooolimă vinele de petri, oe ni-se puneau 
în cale. In ndptea aoesta, am ridicată 
la capătulă lui ună părete grosă de 
petri și dinamită din buteliile de fieră, 
ce le ținemă gata de multă, le-amă așe- 
4ată la loculă cuvenită și aparatele de 
aprinsă le-amă pusă în legătură cu cele 
patru sîrme isolate".

Ochii frumdsei femei începură a 
schînteia într’ună focă fiorosă, când în
tinse bărbatului mâna și’lă trase la sine 
pe perinile cele umflate.

— „Unioulă bărbată, care pănă a- 
cum a arătată ună ouragiu neînduple- 
cabilă. Nu pe nedreptă se numesce a- 
mioulă meu Leo . . . Leo, pe d-ta te-a 
destinată Provedința, oa să schimbă sortea 
Rusiei, despre ceea ce în clipita acesta 
nimeni nu are nici o presimțire".

Ea înghiți însă oâteva pahare de 
șampaniă înfocată si-lă sili și pe elă să 
facă asemenea.

Intr’o flacără sălbatioă sclipiau pri
virile „femeii, ală căreia pulsă, bândă 

școlare, și care fiindă în prima liniă res
ponsabilă pentru controlarea progresului 
culturală ală diecesei ndstre, ar ave tot
odată de datorință de a studia tote afa
cerile școlare, ca așa în oonsistdrele, ce 
se voră ține, să pdtă pleda pe lângă 
causa instituțiunei în interesulă înaintărei 
culturei ndstre naționale cu mai mare 
interesă și precisiune, decâtă cum s’a în
tâmplată în trecută.

In urmă pentru prosperarea intere- 
seloră vitale ale diecesei ndstre ar fi de 
dorită, ca punendu-se capătă odată ne
înțelegere! regretabile, ce esistă în cle- 
rulă nostru și sădindu-se conțelegerea și 
iubirea frățesoă, tote afacerile publice de in
teresa, generală să se pertracteze în fața 
diecesei întregi, după cum se întâmplă 
acesta și în alte diecese; numai atunol 
vomă pute privi cu sufletă liniștită la 
prosperarea în viitoră a dieoesei ndstre 
pe tote terenele culturale, morale și eco- 
nomice-naționale.

Dee bunulă Dumnedeu, ca în viitoră 
să audimă numai de bine, și să se rea- 
liseze speranțele, ce le are clerulă nostru 
în Ilustrulă său Prelată.

Așa să fiă ! Sinodanulu.

Tușnadîi, 28 Iulie.
Sesonulă meu de cură de astă-dată 

e forte sourtă. Am sosită Sâmbătă dimi- 
neța și mâne, MierourI, pleoă deja. Cu 
tdte acestea am văcjută și am aucjită 
lucruri, oe potă să intereseze și pe cei 
ce n’au fostă de rânaulă acesta aici.

Lume este în ăst-ană forte multă. 
Abia câte-va odăi mai suntă neînchiriate. 
Intregă publiculă însă este cuprinsă de-o 
desperațiune oompletă, pentru-că pănă erl 
timpulă a fostă de totă miserabilă. Frigă 
și ploie în continuu. Mulțl vorbiau de 
plecare.

Erl mi-a venită curiosă, că sosindă 
o familiă din România, luându șl cuar- 
tiră, cea dintâiu întrebare li-a fostă : der 
unde suntă sobele (cuptorele) din odaiă?

Adevărată, că pănă acum n’ar fi 
stricată să fi fostă încălzite odăile. Aici 
însă înzadară cauți după sobe. Tușna- 
dulă nu e întocmită pentru ernă, oi pen
tru vâră.

In sfârșită, d’aicl înainte suntă semne 
de vreme frumosă.

Comisarulă de băi, Dr. Miklosy, 
ună bărbată tînără (pănă-aoum erau totă 
bătrâni comisari), care soie românesce 
și nemțesce, mi-a spusă, că deja suntă 
înscriși preste 1500 indivicjl.

In casină suntă .numai două cjLre 
românescl: „Gazeta Transilvaniei" și 
„Românulă". Publiculă română pute pre
tinde să se mai aboneze câteva.

N’am făcută esoursiunile obligate la 
minunile din apropierea Tușnadvlui, a- 
decă la „lacul# Sânt-ana^ și la „Btidos* , 
der despre acestea s’a scrisă destulă.

*) Popi superstițioși. Chinezesce: evla 
vioși.

lichidulă spumegătoiă, se aprinse și 
pieptulă i se ridica într’ună chipă pă
timașă.

„Spune-mi, Leo, decă într’adevără 
d-ta întreprind! acâstă faptă cutezată, 
în care-ți este înjocă capulă, numai din 
motivă, ca să faci patriei ună serviță ?

— „La începută pentru mine nu 
era altă motivă. După eliberarea și fuga 
mea din pușcăria dela Kiew, eu singură 
m’am oprită să îndeplinescă acestă faptă 
cutezată, după planuiă meu."

— „Ei, și-acum?" numele de „Leo" 
plecă fără voiă, privirea în josă, privi
rea nimicitore și pasionată, oe fulgera 
din ochii sirenei.

Ea ’lă apucase de mână.
Oa o sguduire electrică îi pătrunse 

totă corpulă.
— „Să fiu sinceră, contesă ?“
— „Leo, din mintea d-tale să a- 

lungl pentru tot-dâuna pe contesa. Eu 
sunt copilă din același poporă, de care 
se ține și amiculă meu. Eu nu sunt 
mai multă femeia bărbatului, care se 
clătina ca trestia. Vrâu să fiu liberă, ca 
pasărea în aeră; liberă, cum se cuvine 

Aprdpe minuni însă mi-se pară schimbările 
ce s’au făcută în anulă acesta chiar în 
Tușnadă. Cum intri, la drâpta pe șosea 
este o fântână de apă dulce, cu cumpănă, 
adevărată binefaoere pentru drumarl, 
lângă ea altă fântână cu apă minerală, 
mai bogată oa fântâna principală. Am
bele bine îngrigite. Er pădurea din stânga 
din spre Oltă, unde se află fântâna prin
cipală, gândesol, că a schimbat’o o zînă 
din poveste. Mai ’nainte conduceau spre 
fântână două oărărl strimte, brădetulă 
fiindă fdrte desă. Pe amândouă ți-se a- 
căța pălăria și hainele de crengi. Astăcțl 
din drumulă principală pănă la fântână 
conduce o șosea spațidsă și ridioată, oa 
drumulă de țâră, er d’asupra fântânei se 
ridică ună pavilonă mare și frumosă. De 
asemenea pădurea este îngrigită oa ună 
parcă.

Tdte aoeste înbunătățirl, cari pen
tru Tușnadă suntă neprețuite, au costată 
mii de florenl, ce se datorescă Jliberali- 
tății forte largi a comersantului română 
din Brașovă d-lă Tache Stănescu, care ou tot 
dreptulă s’ar putea numi Mecenatele Tuș- 
nadului. Grădina și paroulă de lângă 
casele d-lui Stănesou suntă de o frum- 
seță deosebită, oarl merită să le visiteze 
orl-oine vine la băi.

Adunarea generală a societății băiloră 
dinTușnadă, ținută Duminecă, cu mare în
suflețire a luat la ounosoință îmbunătățirile 
prodigiose și bine-făcătdre ale d-luiStănes
cu și a hotărîtă,în unanimitate, oa în vi
itoră noua fântână minerală să se nu- 
mâsoă „fântâna Stănescu11, âr pădurea ou 
șoseaua și pavilonulă oelă nou „parcubă 
Stănescu."

Totă în adunarea aoâsta s’a hotă- 
rîtă, ca statutele cele nouă a le sooietă- 
ții, care e compusă din Maghiari, Ro
mâni și Germani, să se tipărescă în tdte 
trei limbile. Nicu.

DIVERSE.
Unu regatu pe 12,000 franci. — Cu- 

rierulă din Tahiti, care a sosită la San- 
Francisco la 27 Iulie st. n. aduce soirea 
despre mortea regelui Pomare, întâm
plată la 15 Iuniu trecută. Se scie, că 
Francia anexase acestă archipelagă 
la 1880; însă, în urma unoră înțe
legeri , regele trebuia să urmeze de 
a domni pănă la mortea sa și să pri- 
mesoă o listă civilă de 12,000 franci. 
Pomare odată mortă, Francia este sin
gură stăpână a insuleloră; principele 
Kinoe, moștenitorulă presumptivă ală 
tronului, a renunțată dela drepturile sale 
în sohimbulă unei sume de 12,000 franol.
—■ - — —c

Proprietară:
Or. Aurelă Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimari 
Gregoriu Maiorii.

1 1 ■

să fiă omulă și nu vrâu, ca faptele mele 
să fiă legate în câtuși, ce le aduce cu sine 
jugulă căsătoriei. Cele din urmă oonse- 
cințe ale tendințeloră ndstre voră nimici 
și acâstă instituțiă învechită prin popi 
și bonțl*)  — Acum vorbesoe, Leo".

— „Mai este fără îndoâlă, și ună, 
altă motivă pentru faptele mele, motivă 
despre care presupuneau, că nu lă voiu 
pute rosti nici odată. După-ce însă din 
gura d-tale am aurită păreri, cari și lu
crurile în aparență nerealisabile le ;lasă 
să apară posibile, cuteză a-lă spune."

Plină de așteptare, femeia, care în 
foculă pasiunei ei eraînc’odată așa de fru- 
mdsă, îșl pleca capulă încadrată în ne
gru, dinaintea vorbitorului și privea la 
elă, ca și când n’ar fi vrută să pdrdă 
nici o vorbă.

— „Posesiunea... d-tale..“
— „Leo al* 1
— „Magdalena mea!"

(Va urma.)
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£ursisiii pieței Brașovu.
din 3 Augusta st. n. 1891.

Bancnote românescl Cump. 9 35 Vend. 9.39
Argintă romănescU „ 9.28 n 9.36
Napoleon-d’orI ■ - „ 9.27 n 9.40
Lire turcescl - - „ —.— n —.—
Imperiali ...» „ V .— H
GalbinI .... „ 5.50 —.—
Scris, fonc. „Albina11 6°/0 101.— * —.—

n n n ^°/o „ 99.50 » 100.—
Ruble rusescl - - - „ 122.— n 124.—
Mărci germane • - 57.60 n 58.10
Discontuia 6— 8°/0 pe ana.

Renta de arginta austriacă - - - - 92.35
Renta de hârtiă austriacă ■ 92.35
Renta de aura austriacă........................111.75
LosurI din 1860 • ■ • 139.25
Acțiunile băncei austro-ungare • 1023.—
Acțiunile băncei de credita ungar. • 836, — 
Acțiunile băncei de credita austr 288.— 
Galbeni împărătesei- • - 5.58
Napoleon-d’orI ................................... 9.40’/2
Mărci luO împ. germane - - - 58.05
Londra 10 Liyres sterlinge 118 —

ABONAMENTE
„GAZETA

Prețulu

Cursulu la bursa din Viena.
din 1 Augusta a. c. 1891

Renta de aura 4°/0........................ - 104 45
Renta de hârtia 5% - - * - - - 10170
Imprumutuia căilorâ. ferate ungare -

aura 117.—
dto arginta.................... 99.60

Amortisarea datoriei căilora ferate de 
osta ungare [2-a emisiune] - ■ —.—

Amortisarea datoriei căilora ferate de 
osta ungare [1-ma emisiune] - - —.— 

Amorf isarea datoriei căilora ferate de 
osta ungare (3-a emisiune) - - 113 —

Bonuri rurale ungare ..... 91.70
Bonuri croato-slavone ..... 104.75
Imprumutuia cu premiulă unguresch 141.50 
Despăgubirea pentru dijma de vina 

unguresca - - - - —.—
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - 13140

DE VENțJARE.
Pe
Pe
Pe

TRANSILVANIEI"
abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
anu

In strada Cimiteriiloră din Bra- 
șovă, Nr. 10 nou (1448 vechiu), 
în apropiarea Gimnasiului românii 
din Groveri și forte aprope de pieță, 

se află de mflare o casă 
provă^ută cu pivniță, în care se 
află fântână cu apă forte bună de 
beutu.

Doritorii de a cumpăra acestă 
casă au a se adresa la proprietara 
casii la adresa arătată mai susu.

XXXXX5OOOOOOOOOC

Pe
Pe
Pe

trei
șese
ună

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

luni 
ană.

3
6

12

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

5

Abona

Pe
Pe
Pe

ente la nu erei e cu data 
de Du îneca.

Pentru Austro-Ungaria:
.....................................................2

1

Avist cL-lom abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită (jliarulă nostru până acuma.

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

ană....
șese luni.
trei luni . .

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

f

11. -
fl. —

50 cr.

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

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

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațîunea „Gazetei Transilvaniei."

g 
a

VOOOOOtXÎOOOOOOOOOOOOOOOCMKMMMXy

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

Budapesta—Predealu Predeal ii—Budapesta B.-Pesta-Aradu-Teius
9
Teiiiș-Aradii-IS.-Pesta Copșa-mică—Sibiiu

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele- 
ratu

Tremi 
de 

persân.

Trenu 
accele
rata

Trenu 
accele- 
ratu

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele
rată

Trenu 
de 

peradn

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele- 
ratu

Trenu 
de 

persdn,

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele- 
ratu

Trenu 
de 

persdn-

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny
Oradea- mare j

Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huedin 
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
NădSșel
Clușiu <

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uidra
Vințul de sus 
Aiudtî
Teiușu

Crăciunelfi
Blașiu 
Micăsasa

I 
Copșa mică j 
Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodii 
Augustinii 
Apața 
Feldiora
Brașovfi
Timișh
PredealQ
BucurescI

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

Tren de 
porsdne

12.20
1.41
2.26 

“8ă0

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

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.-
6.18
6.34
7.34
7.57

BucurescI 
Predealu 
Timișă
Brașovu

Feldidra 
Ap ața 
Augustinii 
Homorodfi 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașii
Copșa mică

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfl
Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

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

IBuresu-Ijuilosu—Bistrița
•>i i

Murășîî-Ludoșă .
Țagu-BudatelicG .
Bistrița ....

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

I
1

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

7.31

Aiudfl 
Vințul de 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu
Nădășelii 
Ghîrbău 
Aghireșii
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd

|
■ Oradea măreț 
| I

8.-
8.07
8.24

sus

8.54
9.23

10.45
11.01

12.17
12.47

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

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

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

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
140

6 11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47 

10.09 
11.51

1.55
7.20

Bistrița . . . .
Țagu-Budctelich .

4.-
6.48
9.59 MurSșQ-Ludoșă

Viena
IBudapesta 
[Szolnok

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
11 511 
12.09
2.24
4.47|
8 40
6 05

Aradfi
Glogovațh 
Gyorok 
Pauliștt 
RadnaLipova 
Oonop 
Berzava 
Soborșinfi 
Zamti 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibottt
Vinț. de josîî 
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 

"6Ă1
6.30
6.48
7.12
7.27'
8.07:
8.33
8.57'
9.13.
9.29-
9 53'

10 19'
10.50
11.16
11.4411
12.06
12.38

Teiușfl
Alba Iulia
Vinț. de jostt 
ȘibotQ 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica 
llia
Gurasada 
Zamii
SoborșinQ
Berzava
Conoptt 
Radna Lipova 
Paulișh
Gyorok 
Glogovațtt

Aradfi '

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

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1 55
6.05 7.20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
4.17
4.33
4.55
5.17
5.28
5.53,
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.401

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

3.-
3.31
4.15
4.46
5.10

10.47
11.27
12.08
12.38
1.-

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sibiiu—Copșa-inică

(Sibiiu
, Ocna
■ Loamneș
, Șeica-mare 
! Copșa mică

7.35 4.34 10.17
8 02 4.58 10 43
8.30 5.25 11.09
9 05 5.55 11.40
9.34 6.20 12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea
Ludoș 
Oșorheiu £ 

Regh.-săs.

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

Regh.-săs.-Oșorh.-Cucerdea

Simeria (Piski) Petroșeni||Petroșeni-SiiMeria (Piski)

Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50 6.20
Streiu 6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
Hațegh 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
Pui 8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
Crivadia 8.47 2.23 7.24 Hațegtî 8 36 1.54 8.25
Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
Petroșeni 9.45 4.— 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

Regh.-săs. 
Oșorheiu . 
Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Aradii—Timișora
Aradu
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Aradft

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Ghirisu—Turda Turda-—Ghirișu
Ghirișu 
.Turda

7.48
8.08

10.35
10.55

3.40
4.—

10.20| Turda
10.44| Ghirișfi

4.50
5.10

9 30
9.50

2.30
2.50

8.50
9.10

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 
Cern a
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora—Simeria (Piski)

Hunedora 
Cerna 
Simeria

4.46
5.11
5 28

2.32
3.-
3.20

7.22
7.50
8.10

-
Brașov—Zernesci

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Bistrița—Mureștt-ILudoștt Sighișora. . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 815 3.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . 10.52 6.10

Car eil-mari—Zelău || Zielău—Careii-iuark

Brașov 
Zernesci

5.45
7.26

455
6.36

Zernesci—Brasov*

Oareii mari .
Zelău .

5.50| Zelău . . .
11.—| Careii-marI .

1.56
6.48

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A MUREȘIANU, Brașovu


