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Brașovu, 23 Iulie v.
Ne-amu totu gânditu, că 6re 

care pâte fi misiunea specială, ce 
s’a încredințatu Sasului Guido de 
Baussnern, când a fostu numita 
fișpană ala comitatului Făgărașu, 
comitatu aprdpe cu desăvârșire lo
cuita numai de Români?

Erama nedumeriți, pentru-eă nu 
înțelegeam a de ce se fia la Fă
gărașu numita tocmai una Sasa 
guvernamentala, când erau ațâți 
candidați Unguri pentru acesta 
posta ?

Acum iese la lumină, de ce 
gu vei nula Szapary a încredințată 
conducerea comitatului Făgărașu
lui unui „luptaciu energica pen
tru idea de statu“ saso-maghiaru.

Una raporta, ce’ia primimu dela 
Făgărașa, ne spune, că în ședința 
din urmă a consiliului adminis
trativa comitatensa, una membru 
româna cerânda se i-se esplice în 
limba română raportulu semes- 
traia ala inspectorului de școle, a 
fosta brusca respinsa de cătră dom- 
nuia fișpana, care a declarată, că 
nu e admisă decâtu. limba ma
ghiară.

Las’ că cererea memoratului 
membru a fostă legală și în tbte 
privințele corectă, der asemeni ce
reri au fosta pănă acum respec
tate; fostulă fișpana totdeuna a 
fosta gata a face se se dea es- 
plicări și în limba română asupra 
obiecteloru, ce erau în discu- 
siune.

A trebuită der se vină dom- 
nulu de Baussnern pentru ca se 
înceteze și acestă praxă mai libe
rală și mai rațională și sâ se in
troducă regimulu absolută alu 
limbei maghiare. Așa înțelege fiș- 
panulu saso-maghiaru chiămarea 
sa față cu stăpânii sei dela Pesta.

Refusulu acestuia, despre care 
amu vorbită mai susu, a produsă 

cea mai mare mâhnire între mem
brii români ai consiliului admi
nistrativă, cari îs’au și depărtată 
din ședință înmodu demonstrativă.

D-lu fișpanu înțelegând u în cele 
din urmă că parte mare din mem
brii români nici nu cunoscu limba 
maghiară, s’a încercată sS iesă din 
impasulu, în care l’a adusu orbulu 
lui șovinismu maghiară, publicându 
ună ciudată și comică ordină, 
prin care dispune, că decă vreunu 
membru alu consiliului adminis
trativă ar ave speciala dorință de 
a înțelege vr’unu obiectă, ce se 
pune la ordinea cjileb atunci se 
mergă cu o cji mai înainte la res- 
pectivulu raportoru și sâ ceră dela 
elu esplicări prealabile.

Nu este genială idea d-lui Bauss
nern ? In cele din urmă va merge 
pote așa departe cu liberalismulă 
seu, încâtu va da voiă membri- 
loru din consiliulu administrativă 
să șî ducă cu sine în ședință câte 
ună stenografă maghiară și câte 
unu traducătorii română, ca se 
potă încă stante sessione se se in
formeze despre cele ce se desbatu 
în consiliu.

Ridiculositatea, la care 6rba 
tendință de maghiarisare trebue 
se aducă astfelu tote lucrurile, 
este multă mai mare chiar decâtu 
tragiculu, ce’lu involvă în sine a- 
cestă tendință erostratică.

Rcmânii Făgărășem voru ave 
să-’șl tragă învățătura din proce- 
derea noului fișpanu, și să iesă 
odată din apatia loru!

CRONICA POLITICĂ.
— 23 Iulie (4 Augustă.)

— Vorbindă despre aotuala situa- 
țiune parlamentară din Ungaria, „P. 
Hirlap" dice, că pănă acum guvernulă 
niil nu s’a gândită la o disolvare a ca
merei. Faptă este însă, că guvernulă 

caută mijldcele, prin cari să potă para- 
lisa obstrucțiunea. Ca ună mijlooă pen
tru ajungerea acestui scopă, se va pro
pune câtă mai ourândă din partea gu
vernului, ca sâ se prelunqtfscâ terminulîc 
ținerei ședințeloru d. es. astfelă, ca șe
dințele să se începă la 9 âre a. m. și să 
dureze ne’ntreruptă pănă la 3 6re p. 
m. Decă însă „independenții ar voi, ca 
să întindă și asupra raportului comi- 
siunei de imunitate o discusiune de 
săptămâni întregi, atunci în fiă-care 
4i se voră țină câte două ședințe.

—Astăcjl părăsesce escadra francesă 
portulă Kronstadt și deja în Anglia se 
facă mari pregătiri pentru primirea ei. 
Șepte-spre-cjece oorăbii mari de răsboiu 
voră fi în portulă Spithead pentru ca 
să salute escadra franoesă. Și Regina 
Angliei va visita escadra francesă și 
apoi va primi pe oficerii francesl în 
Osborne. In Portsmouth escadra va fi 
primită de șefii admiralității și de auto- 
toritățile orășenescl. Admiralulă Carol 
of Clamvilliam va da în onorea oficeri- 
loră francesl ună bală mare, er autori
tățile orășenesci voră ospăta pe oficerii 
și pe soldații francesl. Primarulă din 
Portsmuth s’a pusă în legătură cu am- 
basadorulă franoesă din Londra și cu 
ministrulă de marină francesă din Paris 
și va aranja ună șiră de petreoerl în o- 
nârea oficeriloră escadrei francesă.

— La oele publicate erl despre că
lătoria regelui Alecsandru în Rusia, 
adaugemă următdrele soiri telegrafice 
sosite din Mosova: Regele Alecsandru, 
însoțită de marele duce Sergiu, a visi- 
tată biserica Kreml și museulă Kreml, 
er după aceea a primită pe tinerii ofi
ceri șerbi, cari în armata rusâscă îșl 
completeză instrucțiunea militară. Mai 
apoi a visitată museulă istorică și espo- 
siția francesă. Sera la 6 ore s’a dată ună 
prâncjă de gală la marele duce Sergiu 
în palatulă așanumită „Petrovski." Im- 
posantă a fostă primirea ce i-s’a făoută 
regelui în tabăra militară unde a mersă 

însoțită de marele duce și de marea 
ducesă. Tdte trupele erau în ținută mare, 
și l’au primită pe regele într’ună ceroă, 
în sunetele a 46ce orohestre militare, 
cari tdte cântau himnulă sârbesoă. De
filarea trupeloră pe dinaintea regelui a 
durată tocmai o oră. La jocurile de cai 
ce s’au aranjată cu acestă prilegiu de 
cazaci, a privită tînărulă rege din loja 
construită anume, cu ună interesă fdrte 
viu și timpă îndelungată. Serbările s’au 
încheiată cu artificii, a căroră ultimă 
punctă representa cordna Serbiei și por- 
tretulă regelui, strălucită încadrată în 
flăcări. In fața acestui spectaculă întrâga 
tabără a eruptă în strigăte de „ura!“

— Numărulă din luna lui Augustă 
ală revistei „Contemporary Revievu va 
conține articolulil lui Crispi asupra ra- 
porturiloru între Italia și Rusia. Foile 
englese publică diferite pasage din a- 
cestă artioulă. Reproduoemă și noi ur- 
mătdrea schiță: „Crispi amintesce, că 
alianța triplă nu e opera sa. Aceea a 
fostă țînta nisuințeloră predecesorului 
său Mancini, oare voia să pună stavilă 
întrigiloră francese dela Vatioană. Alianța 
triplă, (fi00 Crispi, e numai de natură 
defensivă și defensivă este și politica la 
care a silit’o pe Italia turbulența dife- 
riteloră partide din Francia... O țâră, 
oare ca Francia să află în continuă ne- 
linisce și nu e guvernată după cum sus
țină republicanii, de o opiniune publică 
luminată, ci de o puternică biroorațiă, 
trebue, ca să ceră esistența alianței tri
ple ca o garanțiă în contra spiritului de 
partidă francesă. In posesiunea lui Crispi 
se află dooumente, cari dovedesoă, că 
conducătorii clericaliloră din Francia în 
anulă 1887 au făoută papei seridse remon- 
strațiuni, fiindcă acesta nu prea observă 
stricta rolulă de „Prisonierulă Vatica
nului". Curia fu admoniată, oă decă nu 
va continua atitudinea ei ostilă în oon- 
tra unității italiene, atunol interesele bi- 
sericei voră ave să sufere din oausa acâsta. 
Ce va mai sta în oalea amioiției între 
aceste două națiuni, decă se va renunța

FOILETONUL „GAZ. TRANS." 
“6)

Carnetulu roșu.9
Novelă, tradusă de Moșulfl.

V. Atentatulfi.
In 4iua următdre se presentâ la 

mioa oasă solitară ună ourieră, care dete 
proprietarului presupusă ală casei o de
peșă din Simferopolă, în care se împăr- 
tășia aliatului, că linia de călătoriă a 
împăratului este hotărîtă și că împăra- 
tulă va părăsi cetatea la 17/29 Noem- 
vre, năptea la drele 12.

Magdalena de Czrynowsky, însoțită 
de apărătorulă ei, se duse la șură, ca să 
vedă pregătirile isprăvite ale con jurați - 
loră. Tdte erau în cea mai bună rân- 
duielă. Ună colțișoră din mica clădire 
era destinată pentru bateria, ce mai tre
buia adusă; acesta se vedea după cape
tele de sîrme, cari eșiau din pământă. 
Droturile isolate, băgate într’o țâvă de 
gutaperoă așe4ată în pămentă, se întin
deau d’alungulă grădinei și la sfîrșitulă 
păretelui se ridicară la o mică ferestruiă, 
din care se putea observa apropiarea 
trenului. De aici treoură dincolo la oa- 
nalulă, ce sta în legătură cu casa.

Clădirea însăși stă din două părți: 
din clădirea principală cu două ridică- 

turl și dintr’o clădire alipită, cu o ridi- 
oătură. Intre amândouă se află ună ca- 
nală ângustă, care oonduce pănă la pă- 
retele de scânduri, ridicată în mijloculă 
casei. Drotulă mergea pe fundulă oana- 
lului și se ridica susă pe părete. De aid 
fu condusă în etagiulă ală doilea și pe 
sub padimentă pănă la colțulă odăii de 
durmită, într’o lădiță, în oare se afla 
ună aparată de a lui Ruhnkorff. Din 
lădița acesta mergea drotulă d’alungulă 
păretelui pe sub oovoră și pe sub po
dele mai departe pănă la ună locă, unde 
era aședată țeva pentru conducerea apei. 
Țeva acesta, care de-oparte are scopulă 
de a souti droturile de ume4elă, de altă 
parte de a mijloci curentă în canalulă 
de mină, oonducea josă pănă în canală.

— „Tote suntă întocmite bine și 
genială", 4ise Magdalena, după ce vă- 
4use pregătirile acestea, „der acum, ami- 
culă meu, trebue să întru și’n mină, ca 
să mă convingă, că tote suntă în re
gulă. “

Leo Suchorukow se învoi și intrară 
amândoi în oanalulă întunecosă, care 
oonducea în zigzagă pănă sub șinele 
drumului de feră. Aici aprinse Suchoru
kow o luminiță de ceră și ilumina spa- 
țiulă celă înaltă.

Ca efectulă dinamitei închise în bu

telii de feră să fiă și mai mare, aici se 
construise și ună părete de petră, de 
asemenea pe josă încă era pardosită ou 
pietri.

— „Ce însemnă rudele de feră, cari 
atârnă dela coperișă ?“ întreba Magda
lena, arătândă două bucăți de feră pro- 
vă4ute ou vârfuri sclipiciose de oțălă.

— „Acestea suntă semnele șineloră, 
pe cari oirculâză trenurile, ce vină din 
Kursk. Când eram aici la sfîrșitulă minei, 
nu puteamă soi positivă, decă nu cumva 
ml-am greșită calcululă prin mersulă 
nostru în zigzagă. Doi dintre conjurați se 
însărcinară, ca ndptea să sfredelescă pă- 
mântulă înghețată și apoi să ștergă ori
ce urmă despre lucrarea loră. Ll-a suc- 
cesă, și după cum ve4l, calculii mei au 
fostă buni. Trennlă împărătescă trebue 
să trecă peste loculă aoesta. închiderea 
lanțului prin mijlooirea a două dro
turi și—mina îșl face datorința sa înfrico
șată".

O privire plină de mulțumire din 
ochii Magdalenei fu răsplata vorbito
rului. Pe urmă se întorseră îndărătă 
acasă.

Aici îi aștepta deja ună curieră, care 
era însărcinată să aducă bateria, ce lipsia, 
dela inginerulă, oare locuia în mijloculă 
Moscvei.

Suohorukow se spăriâ, vă4ândă pe 
curieră fără bateriă.

— „Ei!" întrebă grăbită pe celă ce 
îi sta înainte.

— „Bateria este gata, der ingine
rulă nu vre să nl-o predea“.

— „Pentru-ce?“
— „Nu spune nici ună motivă".
— „Are vre-ună prepusă ? “
— Precum mi-se pare... da.“
— „Atunci vomă fugi iute amân

doi la elă, să’noercămă, doră vomă că
păta-o. Tu vei însciința prietinii numai 
decâtă, âr eu mă voiu înțelege cu în- 
oăpăținatulă acela. Magdalena va ră- 
mânâ aoi."

Tote celelalte disposiții se luară cu- 
rândă. Și fiind-oă din norocire treoea 
pe dinaintea unui isvoșcică o’o saniă 
golă, puteau să ajungă ușoră în Mosova. 
Timpă nu mai era de locă de pier
dută, pentru-oă a doua 4* sosia împă- 
ratuiă.

Timpulă astă4l de locă nu voia să 
mergă înainte. Peste patru 6re trecură 
deja, de oând pleoase Leo Suchorukow 
ou soțulă său și Magdalena aștepta totă 
îndeșertă ca să se re’ntârcă. Posiția iso- 
lată a casei îi permitea să observe ne
băgată în semă cărările, oe duceau spre 



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 163—1891.

la politioa tradițională de a vede pe 
Italia neunită ? Toți bărbații de stată ai 
Italiei ’i doresoe Franoiei bună stare și 
prosperitate în desvoltarea ei....

Francesii și Ungurii.
CunoscutulG. publiciștii fran

cesii Jules Delafosse, deputatu 
din departamentul!! Calvados a 
scrisu nu de multu, că pressa 
francesă nu este bine informată 
despre luptele dintre Maghiari și 
națiunile slave și române din re- 
gatulii ungarii și că are numai o 
slabă ideiă despre aceste lupte. 
Delafosse dojenesce în deosebi pe 
Frances! pentru simpatiile ce le-au 
arătată și le mai arată Ungariei 
și Maghiarilor!! scriindu între 
altele:

Mai pretutindeni în Franoia Ungurii 
suntă priviți oa amicii noștri și suntemă 
obiclnuițl a lăuda sentimentele cavale- 
resol oe-i animeză. Kossuth și insurecțiu- 
nea grandiosă dela 1848, etă ce repre- 
sentă pentru noi Ungaria; și noi cum 
suntemă, din instincte, cu tbte popârele 
oarl se revolteză, ne-amă făcută o opi- 
niune despre legenda revoluționară. Dâcă 
Ungurii ar fi însuflețiți numai de iubirea 
de independență, nu i-amă pute deoâtă 
să-i lăudămă; dâr ei suntă mai vârtosă 
lacomi de dominațiune. Este o rassă vi
teză și falnică, der gelâsă, orgolidsă, 
egoistă, care nu voiesce să împartă ou 
nimenea drepturile și libertățile, ce le 
revindecă atâtă de mândru pentru ea. 
Cu tote că suntă în minoritate în Tran
silvania, Maghiarii au pusă mâna pe tdte. 
Ișl pote face omulă o ideiă despre libe- 
ralismulă loră decă va avă în vedere, că 
ei nu acordeză decâtă ună singură man
dată de deputată celoră 3 milione și ju
mătate de Români, cari suntă sub stă
pânirea traslaitană.

Ei suntă cinol milidne și nu se mul- 
țumescă a avă partea jumătate ya impe
riului, ce - lă domniă. Ei suntă, mai 
multă oa Germanii Austriei, cari dirigăză 
politica esteriâsă seu mai bine fiisă cari 
au supus’o direcțiunei Germaniloră.

Francia n’are adversari mai reso- 
luțl decâtă cum suntă Maghiarii, nu 
pentru-că ne-ar urî, însă pentru oă suntă 
împotriva alianței franoo-russe și pen
tru-că supremația Germaniei este oondi- 
țiunea necesară a dominațiunei loră 
proprie.

Ar fi bine ca să se țină semă de 
aoâsta la noi și ca pressa franoesă, 
atunci oând se ooupă de străinătate, să 
renunțe de a’șl bate jooă de cetitorii ei 
ou dovezile reciproce de simpatia ale 

Franciei pentru Ungaria și ale Ungariei 
pentru Francia. Acesta solidaritate de 
inimă între Maghiari și noi este o pură 
nerodiă. Interesele nostre suntă din potrivă 
cu naționalitățile cart scutură jugulă dua
lismului austro-ungară și caută a cuceri 
autonomia loră și prin acesta partea de 
influință ce li-se cuvine în imperiu și acolo 
unde suntă interesele năstre trebue să fiă și 
simpatiile nostre.

„Pester Lloyd“ primesce o co
respondență din Parish, care se 
plânge amarii, că o parte a pressei 
francese îndreptă acum atacurile 
ei în contra dualismului austro- 
ungartt și a Ungurii orii, se plânge 
că deputatulu Delafosse cere ca 
Francia se facă causă comună cu 
naționalitățile ce se află „sub ju
gulă dualistă44.

Nu puținu îlu turbură pe co
respondentul fbiei din Pesta și 
împrejurarea, că însuși „Journal 
Offioiel“ publică o dare de semă 
despre conferența ținută de d-lu 
Ocășianu în societatea etnografică. 
Este surprincjetoru, cfice ©iu, că 
cfiarulă oficialii deschide coldnele 
sale „atacurilorO. ce le îndreptă 
unu irredentistii românii în contra 
dualismului și a statului ungu
rescul Cetitorii noștri cunoscii cu- 
prinsulii conferenței despre care e 
vorba și prin urmare potu să ju
dece decă este seu nu întemeiată 
plângerea corespondentului dela 
„P. Lloyd44.

SGIRILE piLEI.
— 23 Iulie (4 Augustă.)

Moștenitorul!! tronului românii, prin
cipele Ferdinand, după cum anunță (fia
rele din România, se va stabili în Iași, 
unde va ave o oasă civilă și militară propriă. 
Pentru acâsta va da regele Carolă în 
fiă-care ană o sumă de 250,000 de franci 
din caseta sa privată.

* * *
Unii nou aparată de signale. Minis- 

trulă ungurescil de comunicațiune aflândă 
despre catastrofa dela Saint-Mandee, a 
avisată direcțiunea căiloră ferate de 
stată ungare, ca câtă de ourândă să 
esamineze noulă aparată automatică pen
tru signale (patent Sponar-Adler). Acestă 
aparată automatică are ohiămarea să 
împedece cioonirea de trenuri atunci, 
când aparatele optice de signale nu se 
vădă bine seu suntă așezate falsă. Esa- 
minarea acestui aparată se va face în 5 
Augustă în presența unei oomisiunl de 
specialiști.

** *

Monarchulă la Bistriță. Se scie, că 
Maiestatea Sa monarchulă a hotărîtă să 
vină în tomna aoâsta la Bistriță pentru 
a lua parte la manevrele, ce se voră 
ține în tomna aoesta între Bistriță și 
Reghină. Programulă de oălătoriă ală 
Maiestății Sale este deja stabilită. Ma
iestatea Sa va sosi la Bistriță în 12 
Septemvre; în 13 Septemvre voră fi 
primite în audiență diferitele deputațiunl; 
în 14, 15 și 16 Septemvre, Maiestatea 
Sa va esista la esercițiile finale ale oor- 
pului 12 de armată; în 16 Septemvre 
după prâncjă Maiestatea Sa va pleca la 
Timișora.

* * *
Manevrele de tomnă ale honvecfilorii 

voră dura 35 de (file. Trupele distric
tului 6 de honvezi (Clușiu) brigadele 
de infanteria 75 și 76 (Rgmt. Inft. 21, 
22, 23 și 24) voră faoe eseroiții în bri
gadă lângă Târgu Mureșiului între 4 și 
8 Septemvre; din 9 pănă în 11 Septem
vre voră face eseroiții în divisiune, 
după terminarea cărora, din 13 pănă în 
15 Septemvre, voră lua parte dimpreună 
cu armata comună la manevrele finale 
de corpă între Bistrița și Reghinulă să- 
sescă, în legătură cu corpulă ală 12-lea 
de armată din Ardeală.

* * *
Congresulu internaționalii pentru ser- 

viciulu sanitarii. In adunarea generală 
a orașului Budapesta a hotărîtă, oa să 
se trimită o deputațiune la președintele 
congresului internațională pentru servi- 
ciulă sanitară și pentru demografia, în
trunită rândulă acesta la Londra, pentru 
a-lă ruga, ca peste trei ani congresulu 
să se țină în Budapesta. Ministrulă ungu- 
rescă de interne li a făcută cunosoută 
cetățeniloră din Budapesta, că în privin
ța acesta s’au și făoutâ pași de lipsă 
prin intermediulă ministeriului de esterne 
și presidiulă congresului a primită cu 
bucuriă invitarea.

♦ * *
Circulă Sicloli. Astăzi, la 8 ore sera 

mare representațiune în beneficiulă Fa
miliei Bono. Voră debuta pe cală des
toinicii membrii ai acestei familii, pre
cum și artiștii și clownii acestei societăți. 
Programulă e compusă din piesele oele 
mai alese ale reportoriului, dintre cari 
amintimă pe oea mai tînără călăreță be- 
neficiantă Micliaela Bono, care va păși 
pentru întâiașl dată în piroutt pe cală 
apoi Bono și d-ra Adela. Benefioianții 
voră esecuta pe oai frumosa piesă „Pas 
des deux nouveaux". De asemenea va de
buta și Mstr. Alecsander în „Jeu de 
Icaria44 membru ală familiei Varady. A- 
gilulă elefantă „Blondin44 cu frumosulă 
„Pony44 și măimuța „Joco“ nu voră lip

si a contribui la suocesulă represenca- 
țiuneij — Ciroulă e visitată în fiă-oare 
sără de ună publică numărosă. Nu pu
țină atențiune i-se dă elefantului „Blon- 
din“ și oailoră frumoși dresați cu măes- 
triă demnă de tdtă lauda. Amă înțelesă, 
că nu peste multă va sosi dela Iași și 
tînărulă Sidoli, care în cooperare ou în- 
trega societate va da mai multe repre- 
sentațiunl nouă și dintre oele mai alese.

** *
Congresul!! internaționalii geograficii 

se va ține în Berna, și anume dela 10— 
14 Augustă n. o. In decursulă congre
sului s’a proiectată a se face în Berna 
și esposițiune geografică internațională, 
care va dura pănă la 18 Augustă.

* * *
Representațiuni teatrale. In orașulă 

Slatina (România) s’a dată două repre- 
sentațiunl teatrale de studenții Slăti- 
ncnt sub conducerea d-lui profesoră 1. 
Moisilă și ou oonoursulă d-ș6rei Cornelia 
Stanculescu și Eoaterina Michailescu o re- 
presfentațiune s’a dată Joi în 18 Iulie v. ou 
programulă : Kir Zuliaridis, comedie de V. 
Aleosandri și Cetatea Neamțului, dramă 
istorică de V. Aleosandri er alta Sâmbătă 
în 20 Iulie v. c. cu programulă: Gine
rele lui Hagi Petcu, comediă de V. Alec- 
sandri și Creditorii, comediă de V. Aleo
sandri. Aceste representațiunl s’au dată 
în folosulă unei escursiunl în România 
și Transilvania.

„Agitatori români.“
Sub acesth titlu publică gu- 

vernamentalulu „Kolozsvar44 dela 3 
Augustă unu vehementă articula 
de fondă, în care „incrimineză“ 
pe Românii Ardeleni din causa 
Memoriului studențiloră români 
dela Bucuresci, sub cuvântă, că 
atâtă acestă Memoriu, câtă și tote 
mișcările românesc! produse din- 
coce și dincolo de Carpați, suntă 
puse la cale de Ultra-Românii ar
deleni; se plânge apoi în contra 
„toleranței14, veȚi Domne, și a 
„liberalismului'4 ungurescă, er la 
fine își termină articululă cu ur- 
mătdrele cuvinte caracteristice:

„Numai forța brută pote să impună 
aceloră masse neoulte, oarl aiol acasă și 
pe pământulă românescă voesoă să le 
răsvrătescă în contra nâstră. Aceste 
masse trebue să facemă să simtă, că noi 
suntemă o putere, care nu scie ce-i 
gluma și decă lovesce, acestă lovitură nu 
i-se păte da indăretu.

„Și nu atâtă massele, câtă mai multă 
pe agitatorii loră trebue să-i tractămă 
cu o stricteță esemplară. In părțile ar
delene trebue stîrpite mărăcinele, din oarl

casă, der fiă-oare privire în afară se 
părea mai multă, că o întăresce în 
credința, că vre-ună incidență gravă, 
pote chiar trădare, a putută să nimi- 
cesoă în ora din urmă planulă pro
iectată.

începea acum să însăreze, oând etă 
în sfârșită sosesoe în fugă desperată o 
saniă, din care sare Leo și tovarășulă 
său. Ei ridicară din saniă o lădiță mică 
și o duseră cu îngrijire în casă. Sania se 
întărse numai decâtă și grăbi cătră ce
tatea cea cu 100 de turnuri.

După oe mai trecu o jumătate de 
oră, etă că amândoi bărbații, cu sudori pe 
față, întră în odaiă.

— „S’a isprăîită! Bateria e în ma
nile ndstre și va funcționa în momentulă 
fie lipsă44.

Magdalena îmbrățișa pe bărbatulă 
ouragiosă și plânse de buouriă.

— „Nu esistă altă mijlocă44, striga 
ea, desfăcându-se de dânsulă, „decâtă 
forța, prin oare se pote asigura milid- 
neloră de locuitori din împărăția rusescă 
ună gradă de libertate, în contra căreia 
puterea brută a unui Țară crudă și ego
istă și a mirmidonilor^ lui se opune cu 
atâta tăriă44.

Leo și soțulă său goliră cateva pa

hare de Bordeaux, ce se afla pe masă, 
și obosiți se aruncară pe sofa.

— „Era gata să desperămă44, în
cepu Leo, „pentru-că pe când noi, cu 
vre-o câteva 6re mai ’nainte, ne felici- 
tamă de terminarea esactă a minei, elec- 
tricianulă se părea în faptă, că a avută 
prepusă, căol se opuse hotărîtă de a ne 
estrada bateria. A trebuită să mă între- 
pună cu totă elocința mea, oa să îndu
plecă pe omulă, care se îndoia a ne da 
bateria. In urmă ni-o dete. Ea e la locă, 
der aoum, la lucru. Cam în 30 de ore 
împăratulă va sosi aiol, pănă atunci 
avemă de lucru de ajunsă. Prietinii noș
tri au plecată deja cătră sudă, noi de 
asemenea trebue să ne gătimă t6te pen
tru oasulă, când n’ar succede întreprin
derea44.

— „Te’ndoescI ceva, Leo ?44 întrebă 
Magdalena.

— „Noi trebue să ținemă contă de 
tâte eventualitățile44.

Se gătiră de drumă, peste nâpte 
veniră erășl mai multe sănii, ai căroră 
voiajori intrară pe timpă scurtă în casă 
și eră se depărtară.

După o nopte aprope întregănedur- 
mită, începu diua următâre și ou ea se 
apropiară drele multă așteptate. Mai 
multe depeșe adresate aliațiloră în 

Moscva prin curieri proprii se aduseră 
în casa cea mioă și instruiră pe Leo 
Suchorucow, seu cum se numia elă mai 
târdiu, Leo Hartmann, despre mișcarea 
trenului împărătescă și sosirea lui proiec
tată în Moscva.

Amăsurată proiectului de călătoriă, 
statorită la începută, înaintea trenului 
împărătescă merge de comună trenulă 
cu suita, seu trenulă ou bagagiulă. In 
călătoria împăratului spre Moscva, avea 
să se urmeze proiectulă aoesta, der în 
Simferopolă se făcu schimbare, așa că 
în looă de trenulă cu suita împărătescă, 
merse mai întâi trenulă separată ală îm
păratului.

împăratulă trecu fără să i-se întâm
ple ceva.

înainte de sosirea împăratului în 
Moscva, pe amândouă părțile liniei ferate 
Kursk eraua șecjațl gorodovoii totă la 25 
pași unulă de altulă. Incepândă dela 
granița ocolului de Moscva, pănă la po- 
dulă lui Vladimiră steteau funcționarii 
de polițiă din partea cetății numită Ro- 
goșki ou pristavulă loră; la puntea, 
aședată lângă berăria din Sfiromat- 
niki, era pristovulă din partea oe - 
tății numită Lefort, ou gorodovoii lui. 
După - ce trenulă imperială treouse no- 
rocosă înainte, etă cam după o jumă

tate de oră vine trenulă cu suita. Pris
tavulă dela Rogoșki tocmai îșl adunase 
gorodovoii, ca să se întoroă cu ei la 
Moscva, când de-odată răsuna o esplo- 
siune înfricoșată.

Mina așefiată dela casa cea mică 
îșl făcuse datoria sguduitore.

In urma esplosiunei, locomotiva 
dinainte se desfăou de trenă, a doua de- 
railase. Ală patrulea vagonă ou bagagiulă 
se întârse cu rotele în susă. Așa tare 
fu puterea de esplosiune, că a fostă ri
dicată formală dintre vagone. Tote va- 
gonele au sărită de pe șine, oâteva s’au 
pusă crucișă peste drumă.

In momentulă dintâiu nimănui nu-i 
treoea prin minte, că esplosiunea vine 
dela o mină, ci în genere se credea, că 
a esplodată căldarea vre-unei looomotive 
ori s’a ruptă vr’ună podă și oă sgomo- 
tulă s’a produsă în urma acesta prin 
grămădirea vagoneloră unulă asupra al
tuia.

De aceea primele măsuri polițienesci 
se mărginiră numai asupra întârcerei și 
păzirei vagoneloră cu bagagiu, Abia du- 
pă-oe s’au mai reculesă din spaima oea 
dintâiu, polițiștii încongiurară casele din 
apropierea locului, unde s’a întâmplată 
nenorocirea. (Va urma.) 
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se fabrică memorande și proclamațiunî. 
Acesta este celă mai dintâi lucru, oe 
■trebue să-lă facemă. Aici acasă trebue 
să ne câștigămă autoritatea puterei, care 
apoi să impună și în România.11

Credemtt, că nu mai e lipsă a 
comenta aceste trufașe isbucnirl 
aleîngâmfărei și patimei unguresc!. 
— Proverbului 4i°e: brbsca se 
umflă pănă ce crepă!

Din comîtatulu Huniădorei.
Petrecerea din Baița. — Adunarea Despărțămân

tului VIII (Deva) ala Asociațiunei.
— La 11 Iulie, Românii din Baița au 

arangiată o petrecere cu dansă în favo- 
rulă „Reuniunei femeiloră române din 
oomitatulă Huniăd6rei.“

Petrecerea a reușită peste așteptare 
și publiculă a fostă mulțumiți! pe de
plină, atâtă ou primirea câtă și ou aten
țiunea, oe a observată la acâstă frumosă 
oonvenire. Meritulă ou dreptă cuvântă 
se ouvine în prima liniă d-nei Anastasia 
Moldovanu și drăgălașei sale fiioe d-ra Ela.

Merită șă însemnămă, că la acestă 
petrecere au participată și Nemții și pu
tinii Maghiari din Baița și jură și pe 
oâtă am observată, cu toții s’a aflată 
bine între noi. La acestă petreoere au 
mai luată parte fdrte mulțl Români și de pe 
la Deva, Baia de Crișiu, Bradă, Săcă- 
râmbă și din alte părți. Tinerimea a ju
cată pănă în albe diorl.

Ne bucurămă, că Reuniunea femei- 
loră române din oomitatulă Huniădorei 
ocupă terenă și în acele părți; deol nu 
putemă decâtă să lăudămă viulă inte
resă, cu care Baițenii și oei din giură 
nisuescă a înainta soopulă reuniunei amin
tite. Să ne vedemă adese la asemenea 
conveniri plăcute și folositore.

— Cu o săptămână mai târdiu, adecă 
la 19 Iulie, ne-amă întâlnită la o altă 
frumosă și însuflețitore convenire, — la 
adunarea generală a „ Despărțământului 
VIID (Deva), ală Asociațiunei, ce ăstă 
ană s’a ținută în romantica comună Să- 
oărâmbă.

Pe oum se anunțase, frații din Să- 
cărâmbă — încă de cu bună timpă au 
făcută mari pregătiri, pentru ca diua de 
19 Iulie să fiă o adevărată sărbătăre cul
turală românescă.

Pe la optă ore dimineța, comite- 
tulă arangiatoră cu vre-o 16 călăreți, 
recrutați mai cu semă din teologii din 
Sibiiu, cari veniseră anume ca să asiste 
la adunare și să participe la concertulă 
și balulă anunțată, a eșită întru întim- 
pinarea subcomitetului Despărțământului 
VIII și a ospețiloră, cari veniau din păr
țile Devei și Zarandului, pănă la margi
nea hotarului Săcărâmbului, la „Bolova- 
nulă“ din Hondolă.

Nu peste multă sosi sub-comitetulă 
și alțl ospeți din mai multe părți ale 
comitatului.

Președintele oomitetului arangiatoră, 
d-lă Alimpiu Oprea, salutândă ospeții 
sosiți, apoi bineventândă subcomitetulă 
Despărțământului, învitâ cu căldură pe 
toți a uroa oarele și călăriele puse la 
pisposițiunea publicului.

După oe directorulă, d-lă Ioană Si- 
mionașiu, mulțămi de buna primire, 
damele se uroară în cară, er domnii pe 
cai și între urări de „să trăescău porni 
ună pitoresoă caravană.

Era interesantă a vede o mulțime 
de dame și domnișore urcate în oară cu 
boi și ună caravană de oălărețl tineri, 
înaintândă între cântece și glume țepi- 
șulă drumă ală Săcărâmbului.

Apropo două 6re a înaintată acâstă 
societate veselă, oprindu-ne adese-orl ca 
să admirămă grandidsa priveliște ce 
ni-se presentâ din ce în oe mai intere
santă.

Ajunși în capătulă comunei Săcă- 
râmbă, dspeții fură așteptați ou musica 
și de aici înaintarămă totă între acla- 
mărl de bucuriă pănă în piâță. De aci 
merserămă ou toții la biserioa gr. or., 
unde deja se începu sânta liturgiă. Sub 
deoursulă serviciului divină, oficiată de 
protopopulă Vasilie Demiană din Bradă 

și de alțl doi preoți, a cântată corulă 
teologiloră din Sibiiu. Antica biserică 
nu a putută ouprinde pe toți, câți au 
alergată aici, și așa o mare parte din 
poporă a trebuită să stee în jurulă bi- 
sericei.

Cântările oe poporulă a aucjită cu 
acestă ooasiune, au răpită inimile tutu
rora, încâtă pe fața fiă-oăruia se pute 
ceti o pietate sinceră și o mândriă na
țională, vădândă progresrtlă și viulă in
teresă, ce inteligința și tinerimea ndstră 
a arătată poporului de aici, oare rară 
are ooasiune a asista la o asemenea săr- 
bătdre.

După serviciulă divină, direotorulă 
Despărțământului VIII, d-lă Ioană Si- 
mionașiu, salutândă cu oăldură pe cei 
întruniți și arătândă soopulă, oe Asocia- 
țiunea Transilvaniei nisuesce a ajunge, 
apoi arătândă chiămarea despărțămin- 
teloră, deolarâ adunarea generală de des
chisă. Incetândă aclamările de „să tră- 
iescă“, se ridică octogenarulă protopopă, 
Rvds. d-nă Sabină Piso sen. și într’o 
frumosă vorbire mulțămesce subcomite
tului, că a primită Invitarea Săcărâmbe- 
niloră și salută cu „bine ați venită “ pe 
toți cei de față, în numele poporului din 
Săcărâmbă.

Urmă acum raportulă subcomitetului, 
cetită de cătră actuariulă Dr. Alesandru 
L. H.OSSZU.

Din aoestă raportă, adunarea a a- 
flată, că subcomitetulă despărțământului 
a esecutată mai tote conclusele aduse 
de adunarea generală ținută anulă tre
cută în comuna Hondolă și că subco- 
mitetulă întru tote șl-a împlinită dato- 
rințele sale.

Speră, că alții vă voră raporta mai 
pe largă; eu spună numai, că desbate- 
rile au decursă în cea mai esemplară 
ordine, și că resultatulă materială încă 
e îmbucurătoră, că s’au insorisă mai 
mulțl membri noi și s’au incassată și 
tacsele dela membrii vechi. Deosebită 
ml-a plăcută, că și țăranii au ascultată 
cu atențiune desbaterile din adunare și 
au arătată ună viu interesă față cu ceea 
ce facă cărturarii români.

Pe la două ore adunsrea s’a termi
nată și publiculă a plecată pe la visite 
și a face ounoscință cu inteligința din 
locă și jură. Intre ospeții venițl la a- 
cestă adunare, am văzută pe judele în 
pensiune dela Tabla reg. din Târgu-Mu- 
reșului, D-lă Petru Pipoșiu; protopres- 
biterulă tractului Sibiiu, d-lă Ioane Papiu, 
protopopulă din Bradă, D-lă Vasile De- 
miană, apoi mai toți membrii subcomi
tetului despărțământului, mulțl preoți și 
notari cu soțiele și fiicele loră din apro
piere și din depărtare. Scurtă, adunarea 
generală a Despărț. VIII de ăstă ană a 
fostă forte bine cercetată și multă timpă 
ne vomă aduce aminte de drele, ce le- 
am petrecută la Săcărâmbă.

Prândulă comună a fostă în grădina 
zelosului și vigurosulă cive, d-lă Pom- 
pilie Piso, unde, laudă hărniciei și plă
cutei sale soții, s’au ospătată fărte bine 
— apropo la 200 de inși.

De sine se înțelege, că nici la a- 
oestă banchetă nu au lipsită toastele 
pentru președintele Asooiațiunei, pentru 
comitetulă arangiatoră și pentru Săcă- 
râmbenl, pentru Reuniunea femeiloră ro
mâne din oomitatulă Huniaddrei, pentru 
subcomitetă, pentru poporulă română, 
pentru femeile române și celelalte.

Sub deoursulă banchetului a cân
tată musica din Deva, totă piese româ- 
nescl și din când în când corulă teolo
giloră câte-o doină, câte-o cântare fru- 
mdsă și însuflețitore. După banchetă, 
publiculă a făcută escursiunl prin pre- 
pastiele pitorescl din apropiere.

Săra la 8 ore s’a începută concer
tulă. Sala nu a putută cuprinde pe toți 
cei ce alergară să asculte și să vacjă ce 
soie tinerimea nostră, deci și aici, ca la 
biserică, o parte a trebuită să asculte pe 
la fereștri producțiunea.

Corulă teologiloră din Sibiiu a es- 
oelată și astă-dată și publiculă au aplau
dată cu însuflețire tote piesele cântate. 

Dintre concertante, au escelată : d-ra 
Ela Moldovauă pe piană ; d-ra Adelina 
Piso pe violină ; apoi d-rele Krenczer și 
Bobotină. A secerată aplause și tînărulă 
basistă d-lă Demiană.

După concertă, publiculă a trecută 
în cortulă din curte unde tineretulă s’a pusă 
la jooă și a jucată cu multă vioiciune 
pănă în diorl de <fl-

înainte de a-ml încheia acestă ra
portă îmi țină de datoriă a aduce cele 
mai sincere mulțumiri d-lui Pompiliu Piso 
și vrednioului său ginere d-lui Alimpiu 
Oprea cari cu o însuflețire rară, necru- 
țândă ostenela și jertfe, au făcută ca 
săpărăsimă Săoărâmbulă, ducândă cu noi 
o duloe și soumpă suvenire. Dee Dum- 
nedeu, ca Românii să aibă mulțl băr- 
cațl vrednici, ca d-lă Pampliu Piso și 
Alimpiu Oprea.

Și acum să noteză și aceea, ce tre
buia să amintescă îndată la începută. 
Precum se scie, adunarea Despărțămân- 
talui VIII și serbarea cu acea ooasiune 
se anunțase de cu bună timpă. Inimicii 
culturei și înaintării nostre au voită, ca 
și acesta convenire legală și fără nici 
ună colorită politică să o suspiționeze. Șo- 
viniștii maghiari, după datină, mai în- 
tâiu au dată alarma în unele 4,ara ji' 
dano-maghiare, cjicândă, că Românii din 
comitatulă Huniădorei vreu să facă o 
serbare demonstrativă la Săcărâmbă, 
deol au trasă atențiunea autoritățiloră 
administrative.

Acestă alarmă, pe câtă de stupidă, 
pe atâtă de ou rea intențiune, a aflată 
mai întâi ecou în judele comunală dela 
Săcărâmbă, oare la îndemnulă unoră Un- 
gurașl de locă a și fugită la proto-preto- 
rele Bela Barcsay în Deva și i-a denun
țată, că Românii din Săoărâmbă vrâu să 
facă lucruri mari acolo, în 19 Iulie.

Protopretorele a dată ordină jude
lui comunală, că de locă să întrebe pe 
comitetulă arangiatoră, că ce felă de 
adunare românescă vreu să țină Săcă- 
râmbenii la 19 Iulie și ca comitetulă să 
înainteze cerere în scrisă, dâcă voesoe, 
să se concedă adunarea amintită, pre- 
sentândă programulă adunării cu sub
scrierea întregă oomitetului arangiatoră.

De altă parte, consilierulă de mine, 
a dată ordină strictă băieșiloră și mai 
alesă tineretului, ca să se țină departe 
dela acea sărbătdre.

Ișl pote închipui ori și care, ce im- 
presiune au făcută aceste disposițiunl 
asupra oomitetului și a Săoărâmbeniloră. 
Comitetulă arangiatoră însă, consciu de 
datoria sa, nu s’a intimidată, ci s’a dusă 
de locă la pretură și s’a plânsă de nes- 
ciința și tentațiunea oficidsă, oe tinde a 
împedeca o lucrare legală, ce nu are 
nimioă cu politica. In fine, ca pupăză 
pe colaoă, s’a amestecată în acâstă afa
cere însu șl cornițele supremă, George 
Pogan, aduoândă la ounoscință comite
tului arangiatoră, că va trimite ună de
legată la acea adunare.

lotru adevără, nu scii, de cine să 
rîc|I mai multă, de stupiditatea cjiareloră 
maghiare-jidane, de bietulă jude comu
nală, de pripitulă protopretoră seu de ig
noranța comitelui supremă? Au nu 
sciu ei înoă, nicl-după aprope trei-decl 
de ani, că Asociațiunea Transilvană îșl 
are statutele sale, întărite de însu-șl Ma- 
jestatea Sa Monarhulă, și că prin ur
mare, adunările generale ale Asociațiunei, 
precum și ale Despărțăminteloru ei, nu 
au se fiă insinuate nici la judele comunală 
nici la pretură și nici la cornițele supremă? 
Regretămă, că d-lă comite supremă nu 
scie niclatât’ași regretămă ou atâtă mai 
multă, ou câtă amă aflată, din isvoră si
gură, că d-lă comite supremă ală comi
tatului Huniădorei cu tâte că au fostă 
lămurită despre starea lucrului, totuși a 
aflată de cuviință a trimite la adunarea 
generală pe vice-notarulă Iuliu Fodoră, 
ca delegată.

E dreptă, că tînărulă Fodoră nu 
șl-a presentată credenționalele, der a 
venită la Săcărâmbă și a asistată atâtă 
la adunare, câtă și la banchetă, ba și 
sera la concertă, probabilă pentru oă 

celă puțină ou presența sa să intimideze 
pe cei slabi de ângeră. E faptă și aceea, 
oă la 19 Iulie s'au concentrată mai mulțl 
gendarml în Săcărâmbă, der bieții au 
trebuită să se întorcă fără lauri de 
victoriă.

D-lă consilieră montană a stată în 
visuină și așa nu amă avută înalta fe- 
rioire de a-lă vedâ măoară la banchetă, 
pentru a-se convinge, ce politică facă 
băiașii săi.

Cu t6te aceste, noi ne-amă făcută 
datoria și în mânia tuturoră asupririloră-, 
uneltiriloră și necuviințeloră aoestora, nu 
vomă înceta a sprijini iustituțiunile nostre 
culturale naționale.

Etă pentru oe adunarea generală a 
despărțământului VIII, ținută ăstă ană 
la Săcărâmbă, ni-a impresionată atâtă 
de multă.

La revedere în Hațegă, la adunarea 
generală a Asociațiunei!

Corespondentulu.

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

Agramu, 4 Augustă. Comandan
tului de corpu Berchtolsheim a de
clarații, că soirile privitdre la vor
birea sa din Carlstadt suntd cu 
totulu întortochiate și neadevărate.

Londra, 4 Augustu. Țliarulu. 
„Times*1 anunță, că în cercurile 
din Petersburgu circulă, vestea că 
espunerea de motive pentru o ali
anță defensivă ruso-francesă sub
scrisă de președintele Carnot și 
de miniștrii trancesl a foștii deja 
aprobată de Țarulu Rusiei și sub
semnată de miniștrii rusesc!.

Petersburg!!, 4 Augustu. Regele 
Serbiei dimpreună cu suita sa a 
sositu aici. La gară a fostu pri
mită de Țarulu și de toți marii 
duci. Salutarea a fostu cordială. 
După ce monarchii trecură pe di
naintea frontului companiei de o- 
n6re, se duseră în marele palatu 
Peterhof, unde împerătesa și cu 
marele ducese l’au salutată pe re
gele Alexandru.

Lissabona, 4 Augustă. Manifes- 
tațiunile revoluționare s’au conti
nuată și sera, când a fostă o cioc
nire sângerosă cu gendarmii, în 
care mai mulțl inși au fostă greu 
răniți.

Cununia. D-lă Ștefană Necșa, pretore 
în Brană și d ra Eleftera Dosiosu din Bra- 
șovă s’au cununată Sâmbăta trecută în 
biserioa română gr. or. din Derste. — 
Dorimă fericire tinerei părechl!

DIVERSE.
Taxele unui redactorfl-șefO. Edito- 

rulă și redaotorulă șefă ală 41aru-^ui 
„Sydney Herald11 din Australia e ună 
omă forte practică. Anume elă observă 
că primesce prea multe visite, cari îi 
răpescă timpulă. Pentru ca să scape de 
atâtea visite supărăciose veni la idea 
originală, ca audiențele, ce le da sâ i-se 
plătescă. Pentru scopulă acesta lipi ună 
placată pe ușa cabinetului său cu urmă- 
tornlă tarifă: O convorbire de ună câsă 
20 franci, o consultațiune de o jumătate 
de oră 10 franci; o convorbire de ună 
pătrară de oră 3 franci. O visită simplă 
la redactoră (fără convorbire) 1 francă. 
Față de idea acesta practică a redacto
rului șefă se nasoe întrebarea : Dâcă edi- 
torulă și redaotorulă șefă ală diarului 
„Sydney Herald11, are înfiă-care cji 4eoe 
audiențe de oâte o oră cu câte 20 de 
franci, câtă timpă îi mai rămâne ca să 
lucre și pentru diarulă său? Să fiă âre 
honors rele de audiență întregă venitulă 
său ? Acesta ar fi în adevără ună redac
toră șefă fin de sticle — la antipodii 
noștri.

Proprietară:
□r. Aurelă Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală: 
Gregoriu Maiorii.
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Aursialu pieței Brașovu»
din 4 Augusta st. n. LU91.

Bancnote românescl Cump. 9.33 Vend. 9.38
Argintă, romănescă - „ 9.25 n 9.30
Napoleon-d’orI - - „ 9.34 n 9.38
Lire turcescl • • „ 10.48 H 10.53
Imperiali - - - • „ 9.46 n 9 51
GalbinI ..... „ 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6°/0 101.— n

n n r ' /o » 99.50 n 100.—
Ruble rusescl ■ • " „ ■123.— n 124.—
Mărci germane - - 57.50 n 57.90
DiscontulH 6—8°/o Pe

Cursnlu la bursa din Viena.
din 3 Augusta a. c. 1891

Renta de aura 4°/0 ......................... 104 35
Renta de hârtiă 5% --•••• 101 65
Imprumutuia câilord ferate ungare

aura 117.—
dto arginta 99.50

Amortisarea datoriei căilora ferate de

GAZETA TRANSILVAN)EI.

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) • - 112 60
8onurl rurale ungare - - - • - 91.70
Bonuri croato-slavone.........................104.75
Imprumutuia cu premiuia ungurescd 141.—
Despăgubirea pentru dijma de vina 

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

gbedinului - - 13125
Renta de arginta austriacă - - - - 92.40
Renta de hârtiă austriacă - • - 92.35
Renta de aura austriacă ----- 111.75
LosurI din 1860 - • - 138.—
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 1020.—
Acțiunile băncei de credita ungar. - 836.25 
Acțiunile băncei de credita austr 289.50 
Galbeni împărătesei- - - ... 5.58
Napoleon-d'orI ................................... 9.39’/:i
Mărci luO împ. germane ■ ... 57.971/,
Londra 10 Livres sterlings - - - 117 90

Publicațmne de licitația.
Comuna bisericescă gr. cat. Orșova, din tractulă Reghinului, voindă 

a’și edifica o biserică din materialii solidă, în urma încuviințării și 
a aprobării planului de edificare din partea consistoriului Metropo
litană din Blașiu cu datulu de 23 Iunie a. c. Nr. 2221, spre sco- 
pulu edificării prin acesta ordineză o licitațiune publică minuendă, 
care se va ține în edificiulu școlei gr. cat. din Orșova la 9 Augustu 
st. n. la 10 ore dimineța.

Doritorii de a întreprinde edificarea bisericei au de a depune 
unti vadiu de 10°/0 a sumei de strigare, care este statorită pe basa 
preliminariului la suma de 8655 fi. 11 cr. în numeraru seu în obli
gațiuni de stătu la mâna comisiunei licitătiîre.

Condițiunile dârei în întreprindere, planulu și preliminarulu re
feritorii se potă vede în cancelaria protopopescă din Reghină și 
înainte de $iua licitațiunei.

Regliinu, la 31 Iulie 1891.
Pentru comuna gr. cat. bisericescă Orșova protopopulu tractualu

Petru Uilacanu,
636,3—1 protopopii gr. cat.

ABONAMENTE„GAZETA TZtÂHSILVAHIEI
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni

»
Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

ti

X 
X
X
K

3
6

12

trei
șese lunî 
unu

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

ană
■

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

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

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

Pe
Pe
Pe

)

11. -
fi. —

50 cr.

X Pe
W Pe
P Pe
X Abonamentele se facă mai ușoră și mai repede prin
X mandate poștale.
Q Domnii, cari se voră abona din nou, se binevoiescă
C> a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
§ Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei,"

KXXXXXXXXXXXXX) Z Z “ Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

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

Budapesta—Bredealu Bredcaltt — Bu dap esta B.-Pesta-Aradii-TeiuJTeius-Aradft-B.-Pesta Copșa-mică— SSbiiu

Treniî 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rații.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rată

Trenu 
de

Trenu 
accele

rații persdn.

Trenti 
accele

rată

Trenâ 
de 

persdn.
Trenu 

de 
persdn.

Trenă 
accele

rată

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
do 

persdn.

Tronu 
accele-

ratu persdn.

Trenu 
de

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea- mare |

Mez6-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădeșel
Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uidra 
Viuțul de 
Aiudii

J 
I

sus

Teiușft

Crăciunela 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică j

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodâ
Augu^tinh 
Apața 
Keldidra
Brașovfi

TimișG 
Predeală
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 
persdne

12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
303
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

BucurescI 
Predealtt 
Tirnișă
Brașovfi

Fel di ora 
Ap ața 
Augustinîi 
Homorodd 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașh 
Copșa mică j

7.35
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
3.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
CrăciunelQ
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

Aiudfi 
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirișa 
Apahida
Clușiu

Nădășela 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia 
Bratoa
Rev

’ Mezo-Telegd
I 

' Oradea mare

sus

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

ftlureșu-Iaidoșu—Bistrița

MurășU-Ludoșă 
Țagu-Budatelică . 
Bistrița . . . .

4.-
6.48
9.59

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Viena
Budapesta 
Szolnok

7 23
8.03 i
8.37 ,
9.04:
9.46:

11.031
11.29:
12.06!
12.37!
12.53 i
1.18'
1.39
2.13
2.271
2.49
3.47
■4.07
;4.28,
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Aradu
Glogovațh 
Gyorok 
Paulișiî 
RadnaLipova 
Conop
Berzava 
Soborșinîi
Zamîî 
Gurasada
Ilia 
Branicica
Deva
Simeria (Pîski) 
Or ăștia 
Șibotiî
Vinț. de josh 
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

Teiușu

Șibotiî
Orăștia
Simeria (Pislfi) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
ZamQ 
Soborșinîi
Berzava 
ConopO 
Radna Lipova 
Paulișii
Gyorok 
Glogovață

Aradiî j

Szolnok
Budapesta

Viena

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51
155
7.20

Simeria (Piski) (Petroșeni Petfroșeni-Simeria (Piski)

Simeria
Streiu 
Hațegfi 
Pui
Crivadia 
Banița 
Petroșeni

!•!!

6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50
6.3b 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24 Hațegiî 8.36 1.54
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Bistrița—IBureșii-Iaidoșu

Bistrița . . . .
Țagu-Budctelică . 
Murgșa-LudoșQ .

IV ota: Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

Copșamică
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-inică

Sibiiu
Ocna
Loamneș
Șeica-mare
Copșa mică

7.35
8.02
8.30
9 05
9.34

4.34
4.58
5.25
5.55
6.20

10.17
10 43
11.09
11.40
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

Fî

Aradu
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

Glririsii- Turda Turda-Ghirâsu9
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

8.50
9.10

Regh.-săs. - Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs.
Oșorheiu

8.-
9.35
5.54

8.15
9.53

10.205.21
Ludoș 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7.47 8.25 12.50

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

Brasov—Kernesci

Sigliișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Careii-mari—Zelău || Zelău—Careii-mari

Sighișora. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 815 3.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52 6.10|

Brașov
Izernesci

5.45
7.26

4.55
6.36

Eernesci—Brașov

Careii-marI .
I Zelău. . .

5.50| Zelău . .
11.— Careii-marI

1.56
6.48

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MUREȘIANU, Brasovă. t
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