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BrașovQ, 23 Iulie v.
Astăcfl va ține ședință comis- 

iunea dietală pentru imunitate, care 
va ave să decidă în afacerea Ugron- 
Uzelac.

Se așteptă cu mare încordare 
părerea comisiunei în acestă afa
cere, care a agitată forte multu 
și cercurile armatei comune.

Comisiunea va ave să se pro
nunțe în raportulu seu în potriva 
seu în favărea căpitanului Uzelac. 
In casulu dintâiu va declara, că 
provocarea căpitanului Uzelac in- 
vălvă o vătămare a dreptului de 
imunitate, în casulă din urmă va 
(țice, că căpitanulu n’a vătămatu 
acestu dreptu.

ScimO, că ministrulu de hon- 
vecfi br. Fejervary a declarată, că 
după părerea sa provocarea căpi
tanului Uzelac n’a vătămată întru 
nimică imunitatea deputatului 
Ugron. Din causa acesta elă nu 
aprobă părerea emisă din sînulă 
conferinței deputațiloră, ba vede 
într’ensa chiar o desprețuire a în
tregului corpu oficerescă. De aceea 
elă a declarată, că decă comisiu
nea pentru imunitate va decide în 
defavorea lui Uzelac, elă (br. Fe
jervary) nu va mai fi nicî o oră 
membru ală unei camere, care vre 
se dejosescă corpulu oficerescă, res- 
pingendă, printr’o hotărîre princi- 
piară dreptulă oficerului de a cere 
satisfacțiune pentru o vătămare 
personală.

Cu alte cuvinte, ministrulă de 
honveȚî e hotărîtă a’șl da dimisia 
în casulă amintită și foile de erl 
din Pesta se și ocupă seriosă de 
acestă crisă din departamentulă mi- 
nisteriului de honvecfl.

Opiniunea lui Fejervary este 
împărtășită de întregă corpulu ofi- 
ceriloru armatei, dovadă și espu- 
nerile foiei militare „Armeeblatt“, 
care între altele a scrisă:

„Imunitatea are se servescă 
numai pentru scutulă acelora, că
rora le compete după dreptu, 
nicl-odată înse ea n’are se ser
vescă pentru vătămarea celoră fără 

scutu. Ea este mărginită ca ori ce 
libertate. Ea. se baseză pe unu 
principiu cinstită și echitabilă; ea 
impune celoră ce o posedă datorii 
seriose. Decă se abuseză de ea, 
imunitatea devine putere fără 
dreptă, devine volniciă. Res deles- 
tabilis et caduca... Sperămu că ul- 
timulă cuvântă se va pronunța în 
spiritulă dreptății și ală mode- 
rațiunei, ce se cuvine bărbatului 
de stată.“

Nu scimu cum se va împlini 
acesta speranță a fbiei militare în 
fața împrejurării, că maioritatea 
coverșităre a camerei ungare este 
în contra vederiloră d-lui Fejer
vary și pentru vederile secundan- 
țiloru iui Ugron, cari au declarată 
că acesta din urmă nu e datoră a 
da satisfacțiune pentru ceea ce a 
vorbită în dietă.

Decă nu se va împlini acea 
speranță, ministrulă br. Fejervâry 
se va retrage de sigură și atunci 
pe lângă crisa parlamentară, ce a 
causat’o obstrucțiunea stângei es- 
treme, va urma și o crisă în mi- 
nisteriu, care pote sS aducă cu 
sine căderea întregului cabinetă 
Szapary.

Câtă pentru obstrucțiunea și 
urmările ei, modulă ce l’a aflată 
d-lă Szapary de a eși din strîm- 
tbre, așa cum ni-lă comunică fi- 
rulă telegrafică, nu ni-se pare nici 
decum destulă de aptă de a de- 
lătura crisa parlamentară.

Va trebui așa-deră cabinetulă 
Szapary se trecă printre Scylla și 
Charybde și va ave mare norocu, 
decă va scăpa de naufragiu, deși 
pote numai cu catargulă ruptă.

„Neînțelegeri întrO Români".
Sub acestu titlu anunță foile 

maghiare din Pesta, ce ni-au oO- 
sită astăc|i, ciudata campaniă, ce 
au întreprins’o câteva Țiare libe
rale din Bucuresci în contra „Co
mitetului partidei naționale ro
mâne din Transilvania1' și mai 
virtosă în contra actualului pre

ședinte ală acestui comitetu, a 
d-lui V. Babeșă, campaniă, care 
este acum secundată în parte și 
de „Tribuna11 din Sibiiu.

Discusiunea, destulă de pasio
nată, a ajunsă deja într’unu sta
diu forte avansată. Pănă și „Pes
ter Lloyd“ a publicată ună arti- 
culă de fondă în acestă afacere, 
espunendu-șl, ca de obiceiu, cu 
multă obrăsniciă vederile sale față 
cu cele ce se susțină în „Româ- 
nulă“, „Liberte Roumaine14, „Ga
zeta Nouă“ și mai în urmă și în 
„TimpultU, despre comitetă și cu 
deosebire despre d-lă Babeșă.

Acesta s’a vâcjufu în cele din 
urmă constrînsă a publica în „Tri
buna" Nr. 140, din anulă curentă, 
o declarare cu privire la gravele 
atacuri și învinuiri, ce i-se facă.

Cestiunile, ce se ventileză, fi- 
indu pe câtă de însemnate și de
licate, pe atâta și de seribse și 
complicate, vomă reveni pe largă 
asupra loră, pentru ca făcendă 
lumină în acestă privință, se sco- 
temu publiculă nostru cetitoră din 
nedumerirea, ce-lă va fi cuprinsă, 
văcjendu prin cțiarele ungurescl 
efectele regretabile ale memoratei 
campanie cțiaristice.

CRONICA POLITICĂ,
— 24 Iulie (5 Augustă.)

— După cum se anunță din Viena, 
guvernulă austriacă pregătesce ună pro
iectă de lege în contra spionagiului 
militară, care va fi presentată parlamen
tului austriacă la tomnă. Probabilă, că 
și guvernulă ungurescă va elabora ună 
asemenea proiectă de lege, fiindă-că 
„față de desele cașuri de trădare și de 
spionagiu44, pedepsele de acum, atâtă din 
Austria, câtă și din Ungaria, nu suntă 
considerate ca destulă de esemplare. Gu- 
vernulă austriacă va supraveghia mai 
bine poliția pentru străinii din Galiția și 
Bucovina. Disposițiunile privitore la 
paza graniței au și fostă trimise la au
toritățile politice.

— Serbii din Peninsula - balcanică 
supuși imperiului otomană, suntă conduși 

de o ideiă lăudabilă în interesulă națio
nalismului și ală conservării proprii. Nu 
de multă înregistrarămă înființarea unei 
societăți în Belgradă cu scopulă de a 
mijloci apropierea între sine a popore- 
loră balcanice și acuma ni-se dă prile- 
giulă a înregistra o nouă pornire de 
natura celei din Belgradă. Serbii din 
Macedonia și cei din Serbia vechiă 
— după cum raporteză „Srbobran11 din 
Zagrabia — au ținută în 21 v. c. o adu
nare în Surdulița (orășelă în vilaetulă 
Vrania) cu scopulă de a se înfrăți. Cu 
acesta prilegiu s’au pusă basele unei so
cietăți numite „Bratstva44 (Fraternitatea) 
și s’au cetită legile deja elaborate, cari 
s’au primită cu însuflețire de toți mem
brii presențl. Scopulă societății este a-se 
înfrăți Serbii din aceste două provincii 
subjugate. In adunare s’au mai consultată 
și asupra mijloceloră, ce ar fi să se iee 
în contra influinței și asupririloră străine, 
de care adese suferă Serbii din aceste 
două provincii.—Românii din Macedonia, 
Epiră, Tesalia și Albania ară face bine 
dâcă s’ară grăbi a se întruni și ei într’o 
asemenea societate lăudabilă!

— Corespondentulă din Petersburgă 
ală cjiarului „Times14 comunică în pri
vința unei alianțe ruso-francese urmă- 
tdrele: De câtva timpă între ambasado- 
rulă rusă dela Parisă și între palatulă- 
Elysee s’au petreoută nisce consfătuiri 
în causa stabilirei principieloră, după cari 
ar fi să se încheiă o alianță ruso-fran- 
cesă; admiralulă Gervais a dusă planulă 
acestei alianțe cu sine la Kronstadt, 
pentru ca să-lă supună aprețiărei miniș- 
triloră rusescl de esterne, de răsboiu și 
de marimă. După terminară pertractări- 
loră, aotulă avea să fiă subscrisă de 
cei trei miniștri rusesol, der nu și de 
Țarulă ; astfeliu după pretinsele in- 
formațiunl ale corespondentului lui „Ti
mes14, durata alianței încheiate între 
Rusia și Francia va fi atârnătdre dela 
disposiția și arbitriulă Țarului. In ulti
mele c^ile, admiralulă francesă în drele 
dinainte de prândă continuu s’a întreți
nută cu ministrulă de esterne Girs, cu 
ministrulă de răsboiu Vannosky și cu 
șefulă de marină Cihaoev. Dealtmintre- 
lea după telegrama de erl, „Times44 rec
tifică soirea acesta în sensulă, că alătu
rea cu miniștrii ruși a cooperată și 
Țarulă.

FOILETONUL „GAZ. TRANS." ________________

Carnetulft roșu.
3

Novelă, tradusă de Moșultf.
Câteva minute înainte de a trece 

trenulă de bagagiu aid împăratului peste 
loculQ, unde se întâmplase nenorocirea, 
în căsuța de lângă strada Andronijew 
erau luate tdte disposable. Leo Hart
mann și amica lui steteau la loculă de 
observațiă și așteptau momentulă, ca să 
se ivescă trenulă.

Unt! sunetă confusă anunță venirea 
trenului.

— „Tu tremuri, prietinulă meu," 
dise Magdalma iute. „Permite-ml să în
chidă eu lanțulă în momentulă de lipsă. 
Atunci am și satisfacerea, că eu am u- 
cisă pe inimiculă de morte aid libertății 
rusesol.44

Hartmann arătase Magdalen ei de 
Czrynowsky tdtă manipulațiunea. De a- 
ceea era sigusd, că ea va îngriji de e- 
sacta desoărcare a minei.

Iute se dete eld îndărăptd, miculd 
aparatd îld dete în manile Magdalenei 

și acum privea dela spatele prietinei sale 
gâfăindă și suflândă greu. Locomotiva se 
apropia de mină.

— „Liniște, amiculă meu,44 dise 
Magdalena cu voce sonoră, simțindă ră
suflările iuți ale aliatului din dereptulă ei.

In momentulă acesta trenulă se a- 
propiâ.

încetă îșl puse Hartmann dreptă pe 
umărulă voluptosă ală frumosei femei, 
mai esaminâ odată și apoi dreptă co
mandă se audi pe buzele lui ună nacumuu, 
pronunțată convulsivă.

După comandă se audi o detună
tură înfricoșată. Badimentulă se cutre
mură, păreții oasei se mișcară.

— „Fugiți, fugiți44; strigă ună a- 
mioă care apăru în ușa casei în minu- 
tulă, când Leo o deschise și eși cu Mag
dalena. „Impăratulă a călătorită cu tre
nulă celă dintâiu, disposițiunile de călă- 
toriă se schimbaseră. Nu va mai trece 
multu și voră încongiura casele din a- 
propiere.44

Magdalena cu soțulă ei se aruncară 
iute în saniă și se făcură nevăduțl.

Avuse dreptate oelă ce ’i făcuse a- 
tențl, căci pristavulă gorodovoiloră 
imediată ordonă, să încunjure casele din 
apropierea locului, unde se întâmplase 
nenorocirea. Casa din fața acestuia din 
întâmplare nu era încuiată. Intrară în ea 
și negăsindă pe nimenea în etagele de 
josă, se urcară în cele de susă. Aici 
încă nu era pomană de omă. Mare lu
cru ! de ce au fugită locuitorii ? Pote-că 
de aici s’au săvîrșită crima?

Tote întrebările acestea nu se pu
teau resolvi de-ocamdată, de aceea se 
îndestuliră, ca să păzâscă mai tare casa 
și cercetarea amănunțită să o facă du- 
pă-ce se va face cjiua. Cercetarea se în
cepu diminâța la 7 6re, după-ce s’au mai 
adusă dela polițiă încă câte-va puteri 
probate. S’a constatată, că în faptă 
crima s’a esecutată în casa acâsta. Deși 
tote erau bine mascate, ochii de Argus ai 
polițiștiloră au descoperită conducerea 
și la orele optă deja erau descoperite 
tote amănuntele cum s’a întâmplată sub
minarea.

Proprietarulă de pănă acumă ală 

casei era dispărută ; tot-asemenea și fru- 
mdsa-i companionă.

VI. Prefaceri.
Czrynowsky trăia înoă în Paris fără 

să fi avută vre-o presimțire despre lo- 
culă, unde petrece nevastă-sa. Ea-lă pă
răsise cam de două luni, îndată după 
întâlnirea din locuința lui Agalin. Czry
nowsky sciuse, că nevastă-sa este o pa
triotă, gata a se jertfi pentru patriă și 
pentru liberarea ei de sub stăpânirea 
despotică; cu ea a luorată împreună, 
fără să se înfiore și să se retragă dela o 
singură faptă. In mânia multoră des- 
mântărl îi întinse mâna înaintea altarului, 
credând că cu bogăția, oe o avea fiă-care, 
voră pute trăi liniștiți înParisă.

Elă însă se’nșelase.
Nesuccesele suferite au fostă mai 

deaprope căușele, că egoismulă ei a 
fostă vătămată în chipulă cela mai sim- 
țitoră. După aceea s’a desvoltată în ea 
acea amărăciune, care nesuccesulă reali- 
sărei unoră planuri nu-lă găsesce în mo
tive interne, ci îlă caută în lucruri es-
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Atașatulfi. militarii pe lângă lega- 
țiunea română din Viena, d. maiorăMa- 
vrocordată, după cum scrie „Timpulă,u 
a fostă însărcinată de d. ministru de 
răsboiu, să asiste la manevrele armatei 
austriaco.

* 
* *

*) De ce s’au despărțită aici cei ce sciu 
unguresce din cei ce nu sciu, și n’au mersă 
solidară, când era vorba de o cestiune a lega
lității, ba mai multă, de-o cestiune principiară 
de limbă? Red.

Ministru nou. Profesorulă dela uni
versitatea din Iași, d-lă P. Puni, după 
cum spune „Timpulău, a fostă numită 
ministru ală instrucțiunei publice ală 
României, în locuia d-lui G. Bem. Theo- 
doresou, dimisionată. Noulă ministru 
a și depusă jurămentulă înaintea re
gelui.

* * *
Majestatea Sa la esposiția din Praga. 

Dr. Rieger s’a esprimată cătră ună dia- 
ristă în Viena, că Maiestatea Sa va vi- 
sita de sigură esposiția din Praga, mai 
alesă după ce în vorbirea inaugurală a 
protectorului esposiției, archiducele Oa- 
iolă Ludovică, s’a promisă apriată a- 
cestă visită. „Majestatea Sa“, cj-ise Rieger, 
„va sosi între 16 și 18 Septemvre în 
Praga, unde va petrece două clil®- Făță 
cu data acesta, susțină unele foi ungu- 
rescl, oă între 16 și 19 Septemvre Ma
jestatea sa va visita esposiția din Ti- 
mișora.

* s *
Representantulu României la oongre- 

sulă de tuberculosă din Parisă, d-lă Dr. 
Babeșă, a fostă alesă între președinții de 
onore ai acestui congresă.

* * *
Societatea pentru teatru naționalii ser- 

1365011. ț)ilele acestea șl-a ținută „Socie
tatea pentru teatrulă națională sârbescă“ 
adunarea generală anuală în Neoplanta. 
Bin raportulă ce-lă face despre
activitatea acestei societăți aflămă, că ea 
opereză de 30 de ani, dândă în fiă-care 
ană — oa societate teatrală ambulantă 
— mai multe cicluri de representațiunl 
prin diferite orașe și comune din Un
garia locuită de Șerbi. Societatea resi- 
dâză în Neoplanta și are 275 membri 
ordinari și 37 fundatori. Averea socie
tății stă din 32.810 fl. 03 cr., afară de 
alte legate făcute în pământuri și oase, 
de Sârbi iubitori de progresulă nemului 
loră, care avere oonstitue fondulă tea
trului. Acestă fondă însă ar fi insufi
cientă pentru de a se susține sooietatea, 
decă nu s’ar face și alte donațiunl și 
coleote în bani. Astfelă comuna politică 
Zomboră a oferită societății o subven- 
țiune de 2251 fl. 20 or., comuna politică 
din Neoplanta 1000 fl., districtulă Băna
tului 5000 fl. etc. și afară de acestea se 
mai facă și alte colecte de pe la privați. 
Cu tote acestea ■ societatea se luptă cu 
multe greutăți și nevoi, căci venitele ei 
nu acoperă în fiă-care ană cheltuielile. 

In anulă acesta societatea a avută ună 
defioită de 1500 fl. ce se va acoperi din 
venitele estraordinare. „Branik“ face 
apelă pentru o sprijinire materială mai 
căldurosă și provocă pe Sârbi a se în
scrie în numără câtă de mare ca mem
bri ai acestei societăți atâtă de folositore 
pentru ună poporă.

* * *
Liliputanii in Brașovii. AstădI va 

da societatea liliputaniloră cu concursulă 
musioei orășenescl în hotelulă centrală 
Nr. 1 a doua representațiă. Voră da pe 
„Mikado dela Berlin“. Primarepresenta
țiă de erl a fostă forte bine oeroetată 
și tinerii artiști liliputani, 9 la numără, 
dela 19—25 de ani și dela 87 — 105 om. 
de înalțl, între cari și trei domnișore a 
produsă multă hază și au jucată ou 
multă dibăciă, avândă și costumurl fru- 
mose și cu gustă arangiate. Inceputulă 
la 8 și jumătate ore sera.

* * *
Colerina. țliarele din România aducă 

soirea, că colerina bântue prin orașele 
Brăila, Galați și Bârladă, din causa fruc- 
teloră necopte, ce se pună în consuma- 
țiune.

* * *
Cancelariă de advocata. B-lă advo

cată Dr. Ioanu lvanti face cunosoută, 
că șl-a deschisă cancelaria sa de advo
cată în piața mare (Marktplatz)
Nr. 34.

* * *
Ună procesă hăsliu. In Aradă rîde 

publiculă forte multă asupra unui pro
cesă, pe oare l’a intentată unui medică 
de acolo în contra unui advocată. In 
decursulă unei pertractări finale advo
catului îi veni rău, așa încâtă îșl perdu 
cunsciința. Trimiseră după ună medică, 
care-i slobocji sânge advocatului. Bupă 
aceea trimise mediculă socotela și cerii 
pentru acâstă simplă operațiă 266 flo- 
renl. Advocatulă răspunse la aoestă pro
vocare cu o pâră de despăgubire în va- 
lorea de 350 florenl, pentru că medioulă 
i-a slobozită sânge fără ună motivă sa- 
tisfăcătoră și că prin acesta i-a stricată 
sănătatea.

La Gestiunea limbei.
Lăsămîi se urmeze ac|l rapor- 

tulii despre care amfl facutu a- 
mintire în numerulu trecutu:

Făgărașiu, în 2 Augustă 1891. 
(Coresp. spec, a „Gaz. Trans.“j

In ședința consiliului administra
tivă comitatensă din luna treoută, 
d-lă căpitană Stanciu membru ală a- 
oelei comisiuni, a oerută, ca raportulă 
semestrală ală inspectorului de șcdle să 
’i se esplice pe vre-o cale românesce, 
din causa că presupune a fi de interesă 
mai mare acelă raportă, er dânsulă nu 
pricepe limba maghiară.

Președintele a retușată împlinirea 
acestei rugărl, în urma căreia numitulă 
domnă împreună cu ună altă membru, 
care asemenea nu pricepe limba ma
ghiară, — s’a depărtată, — er cei ră
mași în deșertă au stăruită pentru lega
litatea disei rugărl.*)

Micii noștri șoviniștl suntă încântați de 
resultat de-o parte, de altă parte recurgând 
la neadevără, în diarulă loră din Bra- 
șovă facă o larmă teribilă, declarându 
modesta cerere de contrară idei, de 
de stată, 6r pe membrii români de ini- 
miol ai statului.

Pentru oa să-și potă vărsa foculă 
asupra nostră cu mai mare sucoesă, re
curgă la neadevără, facândă din țînțară 
armăsară, căci adecă buoinau întregului 
globu ungurescă, „câ Românii au pretinsă 
ca iote obiectele se se predee și românesce 
în comisiunea administrativă paralelă cu 
ungara. “

Li-se oferă Româniloră și o lec- 
țiune de patriotismă pretincjându - se 
să-și procure contra memorandulă ungu
rescă, și să vadă câtă de bine le este 
Româniloră, după cecala românesoă „nu 
crede oe ve$I, ci crede ce-țl spună eu“.

E în adevără ouriosă, că ceea oe 
erl era legală, a<ji e oontrară legei. Sub 
cornițele supremă depărtat de câte ori a ce
rută cineva — în specială d. Stanciu — i-s’a 
spusă cuprinsulă obiectului ce se des- 
băte i. și românesce, nu numai, oi a fostă 
casă, că sciindă însemnătatea objectului, 
însuși cornițele s’a oferită în germanesce 
a comunica cuprinsulă objectului fără a 
mai premerge vre-o dorință.

Bela noulă comite amă învățată, că 
limba de desbatere în consiliulă admi- 
nistrațiunei e esolusiv cea maghiară. Pănă 
aici sciamă, că acolo e permisă a vorbi 
și românesce, ca și în comisiunea mu
nicipală; fiindă limba română limbă pro
tocolară — recunoscută; der înzadară, 
căci puterea primeză dreptulă.

Nu potă pricepe ce perioulă e pen
tru stată, decă ună membru cere des
lușire, ca să potă vota cu consciința 
liniștită oă a pricepută obiectulă ?!

Etă ună mică incidență, — oând e 
vorba de limba română, — i-so6te din 
sărite pe micii noștri șoviniștl și ne în- 
sinuă nepatriotismă. — E oorectă acâstă 
procedere,? și e ore nelegală — con
trara legei rogarea, care a causată atâta 
supărare ?!

Să vedemă. Legea nu prescrie, oe 
limbă să se folosescă în consiliulă ad
ministrativă, prin urmare este a se aco
moda în privința limbei legea despre 
comisiunea municipală, în care apriată 
se dispune, ce e dreptă, ce e legală, er 
aici în adunările generale obiectele tote 

se predau și în limba română, prin ur
mare comisiunea administrativă fiindă o 
instituțiune comitatensă pe lângă oomi- 
siunea municipală, din oare se alegă și 
membrii, din cari are a se compune co
misiunea administrativă, — cu privire 
la limbă aceeași lege trebue să se aco
modeze. Bin lașitate ori alte considera
ți uni, pănă acum Românii s’au îndestu- 
lită ou aoeea, oă la oerere în casă con
cretă s’a esplicată și românesce cutare 
obiectă, deși ar fi fostă legală oa să se 
procedă oa și în comisiunea munioipală, 
și nu trebuia a se permite intrelăsarea 
folosirii limbei române.

Ber apoi legea nioăirl nu prescrie, 
oa ună membru ală consiliului adminis
trativă să scie unguresce, și în faptă au 
fostă și suntă membrii, cari nu cunosoă 
limba maghiară, prin urmare e lucru na
turală, ca limba română să-și ocupe lo- 
oulă cuvenită și în consiliulă adminis
trativă, căci altcum e ilusoriă tâtă ins- 
tituțiunea, esistăndă și votândă omenii și 
ce nu pricepă, orbișă; în acestă casă 
numita comisiune înoetă a fi, oeea oe 
trebue să fiă — o instituțiune obiectivă. 
Apoi să mai vorbimă de legea despre 
egala îndreptățire ?

Audă, că cornițele șl-a basată ne- 
legalulu refusă (nem engedem) pe aceea, 
oă nu a fostă usă; despre acesta să’lă 
fi încredințată vice-procurorulă reg. din 
Brașovă, care s’a mâniată rău, că 
dmenii ceră lucruri neiertate și oare abia 
a doua 6ră a luată parte în comisiune; 
der am arătată mai susă, că nu are 
dreptă, nici basându-se pe usă, din oon- 
tră membrii români au vorbită de re
gulă românesce, și chiar a fostă casă, 
când o moțiune mai însemnată făcându-o 
ună membru românesce, a fostă espresă 
rugată, der rugată frumosă, să-o spună 
și unguresce, ca să-o potă pricepe și 
aceia, cari nu sciu limba română; er 
acelă membru fără șovăire a satisfăcută 
rugării.

Ber apoi ori oare să fi fostă usulă, 
— legea e dătătâre de tonă, deoă se 
pretinde, că trăimă în stată de dreptă.

E faptă, că acelă mică incidență 
i-a surprinsă pe șoviniștl și i-a mâniată 
rău, firesce, că au fostă și rău dedațl, 
căci pănă acum la noi oportunitatea — 
și asta rău înțelesă — juoa ună rolă 
decisivă, încâtă cele mai inocente nisu- 
ințe erau paralisate to tu de ai noștri, 
acum am ajunsu, pănă acolo, că legea 
positivă e desconsiderată, o modestă ru- 
gare legală e declarată de nisuință cen
trifugală, în contra statului, er omenii 
amenințați și dechiarațl de nepatrioțl, 
ba unora li-se arunca, că tragă pensiune 
dela erară.

Altcum incidentulă nu e finită, ci 
oredă, că se va continua și încă în formd 
mai bărbătescul'); căci trebue să spună,

Se dea Dumnedeu! — Red.

terne, pentru a căroră delăturare se 
crede, că e chiămată cineva.

Când trimișii comitetului din Pe- 
tersburgă îi comunicaseră îu locuința lui 
Batianow planulă despre subminarea pa
latului împărătesoă, ea credea tare, că 
aceea se va pute esecuta.

Czrynowsky, se provocă chiar la 
motivele ei, ca dovadă, că proiectulă 
nu este esecutabilă. Acesta o iritase în 
gradulă celă mai mare și, deodată dis
păruse.

Urma ei ducea la Petersburgă, mai 
târcjiu la Moscva.

Să o urmeze? — Totă ambițiunea 
lui se împotrivea acestei idei.

Câteva chl® înainte d® atentatulă 
asupra împăratului, Czrynowsky ședea 
singură în locuința sa. îșl reamintea tipu
rile prietinescl din tinerețe; dintre aces
tea ou deosebire i-se arăta chipulă iu- 
bitărei sale mame, pentru-că pe tatălă 
său, oare murise de timpuriu, nu-lă cu
noscuse. Meditândă astfelă, îșl scose din 
portofelă mai multe epistole, oe le pri
mise în timpulă din urmă. Intre acestea 

era și cea predată de Selenejoj. Bupă 
ce trecu înc’odată cu ochii peste intro
ducere, buzele lui începură a rosti cela- 
laltă cuprinsă ală epistolei:

„Fiiulă meu, tu umbli după fan
tome, cari nu se voră împlini nicl-odată. 
Impăratulă îșl iubesce poporulă și bucu- 
rosă îi dă libertatea, care se pote îm
preuna cu vederile sale monarchice, der 
revoluțiunea pe față o urăsoe din adân- 
oulă sufletului, pentru-că ea stârnesce în 
omă patimele cele mai sălbatice și-lă de- 
dejosescă la gradulă unui animală, care 
sforăe după răsbunare. Noi înși-ne așa 
multă avemă să mulțumimă casei dom- 
nitore, încâtă, dela ună Czrynowsky ar 
fi chiar nerecunoscință și lucru de repro
bată, când elă ar da mâna cu revoluțio
narii... Intoroe-te, părăsesoe femeia nefe
ricită, care te-a timbrată de nebună, 
estravagantă, și care te va îngloda și 
mai departe în nenorocire. Aruncă-te 
la pioidrele împăratului și eu sciu, că nu 
numai te va ierta, der te va ridioa și 
în funcțiuni înalte... Beoă totuși s’ar în
tâmpla vre-odată să fi amenințată din 

partea împăratului, nu trebue decâtă să i 
aduci aminte secretulă Carnetului roșu, 
care se află în mânile sale. Acesta e ta- 
lismanulă tău!“

Czrynowsky umbla prin odaiă cu 
pași iuți.

Va să dică acela, pe oare elă pănă 
atunci îlă ura ca pe dușmanulă celă mai 
încarnată ală vederiloră sale, avea în 
mână ună secretă asupra lui. In ce p6te 
să consiste acesta? Celă puțină de o 
sută de ori șl-a pusă întrebarea acesta, 
der nicl-odată n’a găsită nici ună cârligă 
câtă de mică, care să-lă fi putută scote 
din labirintulă presupuneriloră sale.

Pe când se frământa elă astfelă, 
etă că întră Batianow. Elă aduse scirl 
importante din Petersburg, în urma că
rora Czrynowsky avea să se întoroă la 
cetatea Nevei, fiind-oă nu peste multă 
se plănuia o lovitură principală din par
tea conjurațiloră și spre soopulă acesta 
aveau lipsă de capete mai energice și 
mai circumspecte. Totă-odată elă primi 
ună pașaportă falsificată de ourieră fran- 
cesă, vidimată în t5tă forma din partea 

consulatului rusescă.
Czrynowsky promise, că pănă deseră 

va lua o hotărîre.
In antișambră, Batianow întâlni pe 

atașatulă ambasadei rusescl Agalin. La 
amândoi li-se părea, că se cunosoă. Ber 
nu relații de amicițiă le deteră odinioră 
ocasiune să se cunosoă, fiind-că treoândă 
unulă pe lângă altul, se măsurară cu cău
tăturile unoră dușmani neîmpăoațl.

Agalin întră mișoată în casă.
— „Cine este figura asta?“
— „Bupă câtă sciu, numele lui este 

Batianow.“
— „Adevărată, Batianow ! îmi a- 

ducă aminte de elă. Elă se compromi
sese încă cu doi ani înainte de asta și 
ou ocasiunea transportării sale în for- 
tăreță, fugise. Adecă trebuia să achi- 
tămă amândoi o socotâlă veohiă, pen- 
tru-oă în fuga lui mă aruncasemă îna- 
inte-i, ca să-lă oprescă, atunol elă mă 
lovi cu o bucată de lanță și mă răni la 
frunte. He, he, și astădl se ounosce sem- 
nulă. Ei, der ce mai flecărescă atâtea 
despre pățaniile mele. Timpuri trecute! 
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oă și pe Români i-a surprinșii refusulă ,și 
potă $ice cu inima ourată: i-a mâhnită 
adânoă, cu atâtă mai vârtosă, căci corni
țele a dată ună ordină, prin care dispune, 
că dâcă vr'unu membru ar vre să ințeUgă 
vre-ună obiecții, ce e a se preda in comisi- 
unea administrativă, atunci se mârgă la 
respectivulfi referentă înainte de șe
dință; lucru ceva cam ciudată, ba chiar 
ridiculă, de aici se pâte esplioa apoi și 
aceea, că cu acea ocasiune judecătoria 
silvanală nu și-a putută țină ședința, 
nepresentându-se unii membrii, cari au 
fostă atinși greu înainte de amecjă.

Acelora, cari dau lecțiunlde patrio- 
tismă și ne îndrumă, să cetimă contra- 
memorandulă loră, le 4i°emă, că chiar 
din acostă mică incidență să-lă mai ce- 
tescă ei odată și apoi să-și facă judecata 
objectivă; mai departe ou deosebire să 
cetescă însăși legile esistente și numai 
după aoeea judecândă, ceea ce scriu, să 
începă cu lecțiunile, căci peste amenin
țări treoemă la ordinea ~ fără a
le băga în semă.

Dr. Gregr despre situațiune.
Conducătorulă Cehiloră tineri, depu- 

tatulă Dr. Eduard Gregr a vorbită în 
cjiua de 3 Augustă înaintea alegătoriloră 
săi în Neu-Straschitz. Adunarea a fostă 
numărosă și cuvântarea lui Gregr a fostă 
de repețite-orl întreruptă de viue aplause. 
Dr. Gregr în cuvântarea sa espuse si- 
tuațiunea politică și condamna cu vehe
mență politica de mai înainte a Cehiloră 
bătrâni, cărora le reproșa, că s’au lăsată 
de dreptulă publică și că chiar în par
lamentă pe față s’au desfăcută de aoesta. 
In ceea ce privesce aotivitatea Cehiloră 
tineri, ce e dreptă, că ea încă nu arată 
resultate positive, der ei suntă recuuos- 
cuțl chiar de cătră partidele ostile, căci 
e faptă, că Cehii tineri au contribuită, 
multă Ia ridicarea vedei și respectării 
poporului cehă. La succese mai mici de 
sfărmiturl, dise oratorulă, s’ar pute pro
voca Cehii tineri, der ei nu se fălescă 
cu ele, și nici că le țină de suooese. 
Nu voră sălta de bucuriă pentru suc
cese mici, pănă când imperiulă nu va 
șterge datoria cea mare, care o are 
față de poporulă cehă. Nu numai Cehii 
tineri, ci chiar și celelalte partide n’au 
ajunsă la nimică; tâte partidele suntă 
totă atâtă de nemulțămite ca și parti- 
dulă Cehiloră tineri. Din acâsta resultă, 
că întregă parlamentarismulă e o insti- 
tuțiune fără' valore, fiind-că parlamentulă 
e slabă față de guvernă, cu ună cuvântă 
e o jucăriă, ceea ce o arată și împre
jurarea, că tâte partidele la ună locă 
n’au putută aduce la cale nici măoară 
scăderea prețuriloră sărei pentru vite. 
Cum s’ar putâ der aștepta, că o partidă 
micăoposițională sâ cucerescă îndată drep
tulă publică ală Boemiei! Tâtă constitu- 
țiunea e în puterea guvernului, care în- 
totdâuna dispune de o maioritate, de 

aoeea tâte nisuințele Cehiloră tineri 
țîutescă într’acolo, ca să schimbe forma 
actuală a constituțiunei. După convinge
rea Cehiloră tineri, constituțiunea refor
mată nu pâte fi alta decâtă cea federa
listă. Sub raporturile actuale nu pâte fi 
mirare, dâcă în poporă se ridică vool 
că. „întregă parlamentulă nu prețuece 
nici o para.“ Să mergemă aoasă și să 
lăsămă tâte oum suntă.

Oratorulă nu vrea să (jicâ, că oposi- 
țiunea pasivă nu ar fi îndreptățită. Mai 
curendu seu mai târcțiu voră trebui erăși 
să se pună pe terenulu oposițiunei pasive; 
der acâsta va fi ultimulă tronfă, pe care 
nu e ertată a’lă da din mână. Oposiția pa
sivă de mai înainte a fostă cu deose
bire de aceea fără nici ună resultată, 
pentru că nu a fostă adusă la îndepli
nire ou tâtă energia șl cu tâte consec
vențele, cari se permită în marginile 
legei. Astăcjl poporulă cehică încă 
nu e pregătită pentru resistența pasivă. 
Mai întâiu trebue ca întrega națiune să 
fiă unită, oratorulă nu se gândesoe la 
marii proprietari, der se gândesce la 
Moravia și la Silesia. Aoolo încă nu au 
progresată atâtă ca să îndrăsnescă a căl
ca pe calea acestă plină de spini; în 
Moravia înoă și acuma au consilierii de 
curte cea mai mare trecere. Poporulă 
oehioă nu vre nici decum, oa deputății 
săi să aibă mici suooese, oi vrea numai 
ca să fiă o viuă consciință a guvernului. 
Cehii tineri înoă nu ș’au ridicată vocea 
ou cea mai mare asprime, der ori când 
e posibilă, că voră vorbi altmintrelea, 
oa pănă acum. Pentru atitudinea loră de 
pănă acum, Cehii tineri au motive tac
tice. Mai întâi se află în mijloculă loră 
nisce novici, cari mai întâi trebue să fiă 
oțelițl pentru luptă. Ală doilea, ei pănă 
acum nu ș’au găsită aliațl potriviți; de 
aceia, cari nu suntă potriviți, ar fi gă
sită destui. Mai departe n’au putută 
Cehii tineri se pășescă cu vehemență, 
pentru ca să nu li-se facă eventuala Im
putare, că au respinsă dela sine guver- 
nulă, care pote voia să se apropiă de 
ei. Va veni pote momentulă. încheia ora- 
torulu, in care totulă va depinde numai 
dela poporulă Cehiloră, și acesta va aduce 
jertfa numai atunci, când va fi mulțumită, 
când ișl va avă dreptulă seu publică când 
își va avă autonomia și independența sa. 
Să nu vorbimă acum despre resistința 
pasivă, să ne pregătimă pentru totă, și 
victoria sa va fi a nostră. (Aplause fur- 
tunâse). Apoi se luă o resoluțiune, oare 
esprimă încrederea tuturora deputațiloră 
Cehiloră tineri.

Cestiunea teatrului din Pesta.
In causa teatrului Germană din 

Pesta fece „Munchener Allgemeine Ztg.u 
în numărulă său de duminecă o inte
resantă declarațiune.

Prin anulă 1882 era vorba, că ră- 

posatulă împărată ală germaniei, Wil
helm I, ar fi întrevenită pentru susține
rea teatrului germană din Pesta. Soi
rea aoesta a produsă atunci mare iri- 
tuțiune în sînulă oposiției ungurescl și 
foile oficiale și semi-oficiale pe ’ntrecute se 
grăbiră a desminți acestă scire. Acum 
însă esă la ivelă, că soirea a fostă ade
vărată și că în adevără, răposatulă îm- 
părată ală Germaniei s’a interesată de 
sârtea teatrului germană din Pesta și a 
intervenită pentru susținerea lui.

Corespondentulă din Viena ală lui 
„M. Al. Ztg.u într’o corespondență a sa 
laudă pe Kochmeister și soții, 4i°®n^Q 
că procederea loră a fostă cu tutulă co
rectă atunci, când s’au adresată oătră 
împăratulă:

„Atâta numai e durerosă, dice nu- 
mitulă corespondentulă, oă ei nu au des
tulă ouragiu; trebuia să țină strînsă la 
dreptulă loră, de-a se adresa cu tâtă în- 
drăsnela la împăratulă.

„Din Berlină s’a desmințită soirea, 
că Germanii din Budapesta ară fi um
blată să câștige pentru causa loră și pe 
împăratulă Vilhelm. Chiar decă ar fi um
blată să-lă câștige, n’ar fi fostă nici 
acesta vre-ună lucru necorectă, deârece 
e lucru ounoscută de tâtă lumea, că în 
an. 1882, oând era să se închidă tea
trală germană din Budapesta, — după 
cum se dicea, din causa lipsei de mij- 
lâce, — împăratulă Vilhelm 1 a intreve- 
nită lângă guvernulă ungurescă pentru sus
ținerea teatvului germană și intrevenirea 
lui și-a și avută resultatulă dorită^.

Declarația aoesta îi va fi binevenită 
oposiției unguresol pentru a da la tim- 
pulă său încă o năvală asupra guvernu
lui, pe care au mai multă cu ună mo
tivă de a-lă acusa, că „protegiază ten
dințele de germanisare".

Câtă pentru pasagiulă aoela din in
terpelația lui Ugron, care privesce pe 
Germania, „Munch. Allg. Ztg.u speră, 
că ministrulă președinte în răspunsulă 
său va sci afla tonulă potrivită pentru 
a reduce la valorea adevărată acusa- 
țiunile ridicate la adresa Germaniei.

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

Budapesta, 5 Augustu. In clu- 
bulu liberală propuse ministru-pre- 
ședÎDte, că după primirea para
grafului înteiu alu proiectului pen
tru reforma administrativă, se se 
facă unu amendamentu la para- 
grafulu alu doilea, în urma că
ruia totdeuna ministru de interne 
e îndatorată, ca conformă princi
piului, ce’lă conține paragrafulă 
primă ală proiectului de lege pen
tru reforma administrativă, se pre- 
senteze legea autonomiei comita- 
teloră, legea asupra organisațiunei 
cercului de competență ală comi- 

siuneloră administrative, precum 
și ală tribunaleloră administrative. 
După primirea paragrafului ală 
doilea ar ave se urmeze cetirea a 
treia a proiectului și trimiterea 
acestuia la camera magnațiloră. 
După ce va urma primirea para
grafului ală doilea, nu se voră 
mai continua desbaterile în ca
mera deputațiloră. Partida primi 
cu unanimitate propunerea acesta.

— Sosirea a 500 de visitatori 
Ctoați, o folosi publiculă pentru 
furtundse demonstrațiunî.

Poliția împrăsciă massele de 
poporu, cari îșî băteau jocă. Mai 
mulțî inși au fostă arestați,

Bruxella, 5 Augustă. Starea 
sănătății reginei s’a îmbunătățită.

DIVERSE.
Dragostile unui băiatu de 15 ani. 

Unii diară vieneză istorisesce următorulă 
oasO, pertractatii cjilele acestea înaintea 
tribunalului din Ottakring: Anton Mas- 
sanitsoh, ună băiată de 15 ani, era aou- 
satQ, oă a furată dela drăguța sa de 
mai ’nainte, o văduvă de 60 de ani, ună 
inelă de aură, pe care voia să-lă dă- 
ruescă unei alte femei. Acestă femeiă 
oare e de 50 de ani, fiindă chiămată oa 
martoră, istorisi următârele: Acestă tâ
nără, oare mă întâlni pe drumulă oătră 
oasă, în Funfhaus, mă perseoută de ună 
timpă înoâoe ou ofertele sale de dra
goste, — mă persecută pe mine, ală 
cărei oelă mai tânără băiată e mai bă
trână decâtă elă. E greu a te feri de 
dânsulă, deârece pe neobservate mă po- 
menesoă că-i lângă mine și mi-se oferă 
să mă petrecă acasă. Mie ml-e rușine 
de ârnenl, deârece soiu că lucrulă acesta 
trebue să fiă bătătoră la oohl. De ou- 
rândă ml-a oferită inelulă de aură, sub 
condiția, dâcă-lă voiu lua de drăguță. 
De atunol nu cuteză a merge singură pe 
stradă.

Judecător alb (cătră acusată) — D-ta 
ai fostă odată pedepsită pentru furtă.— 
Acusatulă : Da, am căpătată 6 luni de în- 
ohisâre. — Jud.: Și ești abia de 15 ani!
— Acuș.: Atunci eram de 14 ani. — 
Jud.: De sigură n’ai fostă judecată pe 
nevinovate. Acuș.: Drăguța, ce am a- 
vut’o atunol (mișcare) ini-a disă: nu 
merge negoțulă, Toni, oaută de fură 
ceva, suntă mulțî ârnenl bogațl, cari au 
bani în belșugă. — Jud.: Și ai furată ?
— Acuș.: Apoi da, pentru drăguța mea 
am furată totulă. Acum însă nu mai 
soiu unde este, eu am fostă înohisă pen
tru dânsa 6 luni.

Așa s’a întâmplată cu aoestă aousată 
pe a căruia față și ochi cufundați poți 
ceti urmele tuturora patimiloră. Elă e 
abia de 15 ani, der se vede a fi celă 
puțină ou 5 ani mai bătrână. Elă fu ju
decată la 3 săptămâni înohisâre grea.

0.
Proprietară:

Dr. Aurelă Mureșianu.
Redaotoră responsabilă inteximalft ■ 

Gragoriu Maiorii.

Presentulă și viitorulă celă mai deaprope 
ne intereseză mai multă.— Am să-ți des
coperă soiri însemnate."

Amândoi se așecjară în jețuri.
— „Cu ooasiunea unui raportă că

tră secția a treia, am raportată și des
pre tine, împărtășindă președintelui sec
ției, că te-ai îngrețoșată de faptele urîte 
ale propagandei revoluționare, că, peste 
totă, ai rupt’o cu nevasta și prin asta 
ou principiile tale de mai nainte, der oă 
nu ești înoă în chiar, cum te-ai putere- 
habilita."

Czrynowsky voia să-lă întrerumpă.
— „Lasă-mă să vorbescă mai de- 

parte“, cjise elă și continua: „La aces
tea am primită astăcli dela Petersburg 
soiri, că aoolo au ounoscință despre 
schimbarea părerii tale și că d’aceea 
de multă au ordonată să te urmărescă 
ou atențiune.

Pentru mine este o enigmă. Con- 
cedă bucurosă, oă tu oa membru în
semnată și conducătoră ală partidului 
reacționară, ești destulă de ounosoută, 
însă acum nu mai petreol între zidurile 

Petersburgului și după oum singură ml-ai 
spusă, întreții numai slabe legături cu 
emigranții ruși în oetatea Senei și al
tele, cu tâte astea se facă cercetări mari 
asupra fapteloră tale. Lucrulă aoesta nu’lă 
înțelegă,“

In ochii lui Czrynowsky sclipea ună 
focă tainică. Dup’aceea plecă capulă și-i 
mai trecu prin minte ună șiră de idei, 
înainte de a înoepe să vorbescă.

Era adevără, ceea ce îi spunea tî- 
nărulă diplomată, ori dâră totulă era 
numai o cursă, ca să’lă nimicescă?

Aceste două păreri opuse începură 
ună duelă între sine și torturau creerii 
bărbatului, oarele și fără de aceea, prin 
sohimbarea păreriloră sale avea să su
fere mari lupte sufletesol. In fine sări în 
pioiâre, puse amândouă mânile cu încre
dere pe umerii lui Agalin, privi adâncă 
în ochii lui și apoi întrebă: „Este âre 
adevără, ceea ce ml-ai spusă tu, ori 
dâră tote acestea suntă numai ună 
lață, cu oare vreți să mă prindeți, ca 
să mă puteți nimici mai sigură. Ce gân- 
desol despre lucrurile aceste ?“

— „Euî“ De! eu încă nu suntă 
gata cu împărtășirile. Ascultă-mă săți-le 
spună tâte și apoi spune singură, decă 
aici pâte fi vorba de vr’o trăsătură de 
șahă.

Czrynowski ședu eră în jeță.
— „Presidentulă, care pe tine și pe 

tatălă tău v’a cunosoută deoprope, la 
răspunsulă trimisă a adausă cu mâna 
propriă, oă voesce să’țl dea ocasiune să 
te poți mișca în Petersburg!} necunos
cută și ou totulă negenată. Spre sco- 
pulă acesta a estrădată, pe numele unui 
profesoră, Rostow, o patentă, prin oare 
îi încredințeză inspecțiunea supremă a- 
supra tesaureloră de artă aflătore în pa- 
latulă tauriană. Tâte celelalte hârtii de 
legitimare, când dorescl le capeți la le- 
gațiunea nostră“.

— „Agalin, lasă-măsingură, trebue în- 
su’ml să mă mai ouget, ca să mă potă hotărî, 
pentru-că atâta este sigură, de mă rump to
tală de cătră partida revoluționară, atunci 
tocmai așa mă amenință nimicirea, ca și în 
oasulă contrară, când adecă rămână mai 
departe la ea. Eu nu sunt lașă, ca să 

mă temă de morte, pentru-că mai de 
multe-orl m’am uitată ou ouragiu în ochii 
ei, der în internulă meu străbate con
vingerea, oă tote nisuințele nostre nu 
ne voră duce la scopă. Intre luptătorii 
falangei vechi suntă prea puține oapete 
praotice. Contingentulă prinoipală în cas- 
trele nostre îlă formeză nisce îndrăsnețl, 
orbi pe jumătate, smintiți, fantaștl și a- 
narchiștl, cari, în casulă unei revoluțiunl 
n’au nimică de pierdută, din contră, potă 
să câștige totulă. Vină dup’aceea ego
iștii, cari ar dori bucurosă să se vădă 
în fruntea mișcării. Der acestea nu suntă 
de lipsă să ți-le desvoltă eu ție; tu le 
șeii prea bine.“

— „Iubite amioe“, răspunse Agalin, 
„nu sciu numai acesta, der mai sciu încă 
multe altele, oarl ție nu ți-să cunoscute, 
despre cari însă te voiu informa mai 
târdiu. Te lasă însă singură, tu ai lipsă 
de odihnă, ca să te poți reculege.

Rămasă bună!"
Se despărțiră. (Va urma.)
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Curswlw pieței Brasovw.
din 5 Augustd st. n. Iwrfl.

Bancnote românesci Cump. 9.34 Vend., 9.39
Argintii romănescii < „ 9.26 n 9.31
Kapoleon-d’orl - - „ 9.34 » 9.39
Lire turcescl - • „ 10.46 H 10.53
Imperiali - - - • „ 9.46 H 9 51
Galbini .... „ 5 40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6% 101.— n —.—

„ » n ^°/o n 99.50 n 1C0.—
Ruble rusesc! - - „ 128.— n 124.-
Mărci germane - • 57.50 57.90
Discontuld 6—8% Pe ană.

Cnrsulu la bursa din Viena.
din 4 Augusta a. c. 1891

Renta de aura 4% . ........................ 104.25
Renta de hârtiă 5% - - - - 101 75
Imprumutula căilora ferate ungare

aura 117.—
dto arginta - - - • 99.50

Amortisarea datoriei căilora ferate de

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

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

osta ungare (3-a emisiune) » 113 —
Bonuri rurale ungare ... . 91.60
Bonuri croato-slavone - • - - 104.75
imprumutula cu premiuia unguresca 140 50 
Despăgubirea pentru dijma de vina 

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

ghedinului 13125
Renta de arginta austriacă - . - . 92.40
Renta de hârtiă austriacă - - - 92.45
Renta de aura austriacă > - - - - 11170
LosurI din 1860 - - 138.25
Acțiunile bănceiaustro-ungare • 1023.—
Acțiunile băncei de credita ungar. • 835.50 
Acțiunile băncei de credita austr • 289.— 
Galbeni împărătesei- - - - • 5.58
Napoleon-d’ori .... 9.39
Mărci luO împ. germane - - 57.95
Londra 10 Livres sterlinge - ■ • 117 90

Publicațiune de licitația.
Comuna bisericescă gr. cat. Orșova, din tractulu Reghinului, voindă 

a’și edifica o biserică din materială 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 edificiulfi școlei gr. cat. din Orșova la 9 Augustă 
st. n. la 10 ore dimineța.

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

Condițiunile dârei în întreprindere, planulă și preliminarulă re- 
feritoră se potă vede în cancelaria protopopescă din Reghină și 
înainte de licitațiunei.

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

Petru Uilacanu,
636,3—2 protopopii gr. cat.

ABONAMENTE„GAZETA THAHSILVAHIEI“
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
luni.
luni. . ,
ană .

Sg
Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
ună

Pentru România și străinătate: *
' ' io

20
40

trei luni, 
șese luni 
ună ană.

3
6

12

fi. 
fi. 
fi.

fr.
ir.
fr.

Abonamente la numerele cu data

Pe
Pe
Pe

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.

>

n. - 
îl -

50 cr.

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

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, să binevoiescă 

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațîunea „Gazetei Transilvaniei/4

trezn.uirîlor-uL
pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilii din 20 Iulie 1891

Budapesta—Predeală Bredeal u—B u dap esta
Trenă 
accele-

Trenu 
de 

persdn. rată

§

§

A

B.-S>esta-Ai‘a<lu-rffeiiiș ’JTeiuș-Ai’adfg-B.-Pesta Copșa-inicft—Sibiiu

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Cinci a
Huedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel

Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
Uidra
Vințul de sus
Aiudti

Tei ușii

Crăci unelti
Blașiu
Micăsasa

J 
I

Copșa mică j 

Mediaști 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfaltiu 
Homorodti
Augustinti 
Apața 
Feldiora

Brașovft

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

Trenu 
de 

persdn. rată 

3.2s|BucurescI

Predealtt
Timiști

Brașovă

Trenu 
accele-

Trenă 
accele
rată

Trenu 
accele-

Trenă 
de

Trenă 
de 

persdn. rată persdn.

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1,54
2.13

Timiști
Predeal ii
Bucurescl

Tren de 
persdne 

,12.20
1.41

2.26

8.50

5.50
9.22 :

11.53 :
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

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

10.05

9.15
11.19'
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

Feldiora 
Apața 
Augustinti 
Homorodti 
HașfalSu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediaști 
Copșa mică J

Micăsasa
Blașiu
Crăciuneiti

Teiușft

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudti 
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghiriști 
Apahida

Clușiu

9.48'
9.50.

10.06 I
1028
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3 31
9.30

JBureșii-Eaidoșu—Bistrița

Murtiști-Ludoști . 
Țagu-Budatelicti . 
Bistrița . . . .

sus

I 
I

NădășelG 
Ghirbău 
Aghirești 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd

|
Oradea mare) 

' I
P. Ladâny 
Szolnok
Budapesta
Viena

4.-
6.48
9.59

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

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07“
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08"
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7-.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

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

Aradtt

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Copșa mică 3.- 10.47 7.10
Șeica-mare 3.31 11.27 7.43
Loamneș 4.15 12.08 8.27
Ocna 4.46 12 38 8.59
Sibiiu 5.10 1.- 9.23

SiMtu— Oopșa-auică

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

Trenă
de .. ___

persdn. rată

Trenă 
de 

persdn.

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

i 11.-
11.26
11.53

Trenu Trenu 
accele- de 
ratu persdn.

Trenă 
accele-

Trenu 
de 

p6rs6n.

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25i Teiușu
h :,i) Alba Iulia
1.05
5.24 1
5 46)
5.57'
6.19
6.30
6.48
7.121)
7.271
8.07!
8.33
8.571
9.13:
9.29
9 53'

1019'
10.50
u.iq
11.44;
12.06
12.38

1.33
2 19
2 36'
3 03
3.30
4 17
4.33
4.55
517
5.28
5 53i
6.24
7.02
7.17 =
7.46 i
7.57
8 08
8.30'
8.40
9.05.
2.21
5.50.

Vinț. de josO 
Șibotfi 
Orăștia 
Simeria (Piski)
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamă
Soborșinti 
Berzava
Conopti 
Radna Lipova 
Pauliști
Gyorok 
Glogovațti

I
Aradu <

7.23
8.03 (
8.37 (
9.04
9.46

U.03i
11.29
12.06 I
12.37]
12.53 i

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
I 2.24,---------- î--------------------------------- -----------

4 47 Ghiriști 7.48 10.35 3.40 10.20] Turda 
’ 8.08)10.55 4.— 10.44 Ghirișu | 5.10| 9.50 2.50 9.10

Bistrița—Muresu-lLiidoșu

Bistrița . . . .
Țagu-Budctelicti . 
Murtiști-Ludoști. .

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

Glogovațti 
Gyorok 
Pauliști 
RadnaLipova 
Con op 
Berzava 
Soborșinti 
Zamă 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Or ăștia 
Șibotti
Vinț. de josti 
Alba-Iulia 
Teiușu

Szolnok
Budapesta

Viena

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1 55 
"Y20

Cucerdea
Ludoș
Oșorheiu

Regli.-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

1.40

Sinieria (Piski) Peti*oșeni  ||l*etroșciii-Siniei ,ia (Piski?

Simeria
Streiu
Hațegti
Pui
Cri va di a 
Banița 
Petroșenî

6.- 10.35 4.22 Petroșenî 6.- 10.50
6.35 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 Hațegti 836 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

Regli.-săs.
Oșorheiu
Ludoș 
Cucerdea

5.21

8.-
9.35
5.54

6.58 7.41
7.47 8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

■ j-HTr ..

Simeria (Piski) — Hunedora

Simeria (Piski) 
Cerna
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

=

Aradă 6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11 5.05
Vinga 7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46 6.40
Timișora 8.42 2.04 8.57 Ara du 8.03 3.50 7.50

Gftârisu—Turda_______________________

Hunedora—Simeria (Piski)

.Turda
4.50| 
“ ,0|

Hunedora 
Cerna 
Simeria

446
5.11
5 28

2.32
3 -
3.20

7.22
7.50
8.10

Brasov—Keruesci
9

Sigiiișdra—Odorheiu || Odorlieiu—SigSiișora

Careii-mari—Zelftu Kelău —Clareii-inari

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

Careii-marl . .
Zelău. .

5.5o1 Zelău . .
11.— Careii-marl

1.56
6.48

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă

Brașov
ZdrnescI

5.45
7.26

4 55
6.36

Zeraaesci —Brașov
9

ZârnescI
Brașov

8.- ' 8.20

8.24 9.44
—


