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Brașovii, 25 Iulie v.

Din telegrama, ce amu primit’o 
erl dela biroulQ de corespondență 
ungurescd, n’amu putută înțelege 
destulă de bine modalitatea, ce a 
propus’o ministrulu președinte Sza 
pary, privitorii la procederea gu
vernului în viitoru față cu obs- 
trucțiunea stângei esti’eme.

Astăzi vedemu din (fiarele, ce 
ne sosescu de la Pesta, că tactica 
ce voesce se o urmeze domnulu 
Szapary nu este decâtu o retra
gere mascată, seu mai bine c|isu 
o capitulare a guvernului înaintea 
oposiției.

Domnulii Szapary a declarată 
în clubulă partidei guvernamen
tale, că se mulțumesce cu § 1 alfi 
proiectului de lege pentru reforma 
administrației, care stabilesce prin- 
cipiulu numirei funcționarilor ad
ministrativi de cătră guvernă, și 
doresce numai ca la acestu para- 
grafu se se mai adaugă unu nou 
§ 2, prin care ministrului se fîă a- 
visatu, cape temeiulu principiului 
enunțată în § 1 se presenteze 
simultană dietei proiectele de lege 
asupra organeloru administrațiu- 
nei comitateloru și cerculu loră 
de activitate, asupra organisației 
și cerculu de activitate alu corni- 
siuniloru administrative în comi
tate, în fine asupra tribunaleloru 
administrative. Celelalte 277 de 
paragrafe ale proiectului de lege 
actualu despre reforma adminis
trației, propune d-lu Szapary se 
se retragă dela ordinea c|ilei și 
după primirea noului § 2 propune 
să urmeze a treia cetire și se se tri
mită proiectulu de lege, constătă- 
toru astfelu numai din doi para
graf!, la camera magnațiloru er 
camera deputațiloru se fiăamânată.

Acestă modalitate este aprbpe 
identică cu o retragere a proiec
tului de reformă, mai alesu decă 
vomu ave în vedere, că proiec

tata lege, cu doi paragraf!, asupra 
numirei fuucționariloru adminis
trativ! nu conține nici o clausulă 
de esecutare, de unde urmeză că 
funcționarii comitatens! până la 
crearea diferiteloru legi adminis
trative voru fi și mai departe aleși 
er nu numiți. Cu alte cuvinte Sza
pary se mulțămesce deocamdată 
numai cu declararea în principiu 
a numirei funcționariloru adminis
trativi din partea statului, retră- 
gându-se dinaintea oposiției sub 
cuventu, că voesce se salveze pres- 
tigiulu parlamentarismului ame
nințată prin obstrucțiune.

Se înțelege, că oposiția stângei 
estreme triumfeză acum în fața 
retragerei domnului Szapary și nu 
scie cum să esploateze mai bine 
acestă victoriă a ei pentru a face 
se cadă întregii cabinetulu.

Der acum și oposițiunea mo
derată îș! ridică capulu, debrece 
fiindu cu trupă și sufletu pentru 
reforma administrației, ea nu este 
nicidecum mulțămită cu soluțiu- 
nea propusă de d-lu Szapary, nu 
înțelege mai alesu de ce se se de- 
lăture cei 277 de paragraf!, car! 
conținu multe garanții ale autono
miei și libertății, față cu omnipo
tența guvernului.

Szapary a crecfutu se scape din 
încurcătură și s’a cufundată și mai 
multă în labirintulă situațiunei par
lamentare actuale. Elă însuși se fi 
(fisă în clubă, că cjilele următbre 
voră fi furtunbse și grele pentru 
guvernă. Stânga estremă va sci 
se-i amărască de aci încolo cțilele 
și mai multă. Unii cțicu, că inde
pendenții voră continua obstruc- 
țiunea la § 1, der față cu noulă 
§ 2 nu voră mai face obstrucți
une, deorece acestă paragrafă e 
numai ună mijlocă de retragere 
ală ministrului președinte ; alții 
susțină, că stânga estremă se va 
opune sistematică și fără de nici 
o considerare propuneriloră guver

nului și că la § 2 voră lua cuven- 
tulă toți membrii partidei.

Cabinetulă Szapary vrendu se 
scape de crisa parlamentară, a 
căcjutu elu însuși într’o situațiune 
critică, care anevoiă se va pute 
sfîrși altfelă, decâtă prin retrage
rea lui silită.

CRONICA POLITICĂ,
— 25 Iulie (6 Augustă.)

— In Peterhof s’a serbată diua ono
mastică a împăratului Rusiei prin unii 
serviciu divinii, după care apoi Maiestă
țile lorO dimpreună cu ospeții invitați 
Se duseră la dejună. Lângă împărătesa 
mergea regele Alexandru, er lângă împă
ratule mergea regina Greciei. Dej unuia 
a fosta servita la trei mese. La cea din- 
teiu a stata părechia împărătescă, regele 
Serbiei, regina Greciei și familia împă
rătescă. La masa a doua presida marea 
ducesă Paul; la drepta ei ședea amba
sadorul francesa Labonlaye, la stânga 
ei regentula Risticl. La masa a treia 
se aședară miniștrii Giers, PașicI și toți 
oficerii escadrei franoese. Regele purta 
ordinula Sf. Andreiu, Labonlaye purta 
ordinula lui Alexandru-Newsk, pe care 
l’a căpătata în calele aceste.

— In portula francesa Cherbourg a 
sosita în (jilsle acestea o escadră com
pusă din oorăbii rusesci, grecesc! și 
americane. Primarula din Cherbourg a 
primita pe oficerii acestei escadre cu 
mare ondre. Primarula bineventâ pe ofî- 
cerl și le aduse aminte primirea, ce i-se 
făcu escadrei francese în Kronstadt, și 
care primire siglleză amiciția între Fran- 
cia și Rusia. Comandantulă încrucișăto- 
rului rusesoa, Admiral Kornilov, mul- 
țămi pentru aceste cuvinte, dicândă, că 
marinarii francesl întorcânduse din Pe- 
tersburga, vora ave să istorisescă multe 
despre simpatia Rusiei față de Francia. 
Prefectula din Cherbourg toasta pentru 
concordia între națiunea grecâscă, fran- 
cesă și americană. La ună bancheta ce 
s’a data în ondrea acestei escadre depu- 
tatula din Cherburg, Cabart-JDonneville, 

ridică una pahară pentru speranța, că 
în răsboiulu celă mai apropriată, Rușii și 
Francesi se voră sprijini frățesce unii pe 
alții. Lucrătorii din Cherbourg au data 
una bancheta în sala consiliului comu
nala în onorea soldațilora acestei esca
dre, la care le făcură acestora mari ova- 
țiunl. Comandantula Alexier a fosta pur
tata de mulțime în triumfa și a căpătata 
una bucheta de flori.

— Și în stațiunea balneară din Pi- 
renei, superiori, Cauterets, s’a făcuta o 
manifestațiune de înfrățire ruso-francesă. 
Când sosi aici ambasadorula rusesca din 
Parisa br. Mohrenheim, a fostă primita 
de autoritățile de aid și de dspeții băi- 
loră în sunetula musicei, ce întonâ im- 
nula naționala rusesca și marseillaisa. 
Ambasadorula rusesca și cu soția sa 
plângeau de bucuriă. Baronula Mohren- 
hein ținu înaintea adunărei următdrea 
vorbire, care fu ascultată de cei pre- 
sențl cu capetele descoperite : Manifes- 
tațiunea acesta cordială și — dați-mî voiă 
să o dică — mișcătdre de simpatiă, cu 
care D-vostră ați onorată pe represen- 
tantulă Rusiei, îmi este cu atâtă mai 
profundă, cu câtă acâsta nu se referă 
la persona mea, ci la ceva cu multă mai 
superioră decâtă mine. In dra acesta, în 
care după cum scițl, vă primescă la noi 
cu bucuriă, mă simtă fericită, că amă 
observată, ce ecou puternică au Pireneii. 
Să trăiescă Francia!

— La inaugurarea liniei ferate fran
cese între orașulă Cahors și Gourdon, ge- 
neralulă Varnet, comandantulă corpului 
ală 17-lea de armată, într’ună toasta, 
dete espresiune bucuriei sale patriotice, 
că pote constata, că armata francesă a 
ajunsă la înălțimea chiămărei sale. Totă 
lumea o scie acesta, dise generalulă, și 
cele mai frumose omagii pentru acâstă 
renascere a armatei este primirea ce i-s’a 
făcută escadrei francese la Kronstadt, 
și oare a aflată una viu răsunetă în ini
mile Francesiloră, pentru-că ei privescă 
acesta ca o dovadă a respectului Euro
pei față de ea. Acum și Anglia se stră- 
duesoe, ca să primesoă escadra francesă.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “
_

Carnetulii roșu.
a

Novelă, tradusă de MoșulQ.

Minutarulă orologiului arăta aprope 
de miecjulă nopții, când apăru Ozrynow- 
sky în clubulă oeloră nemulțumiți. Din 
pășirea lui preoisă în cerculă loră se 
putea ounosce, că elă a luată o hotărire 
și oă în propusula lui nu se mai pdte 
faoe nici o schimbare.

După-ce ședură toți în ordine și 
după-ce îi împărtășiră lui Ozrynowsky 
înc’odată dorința comitetului din Peters- 
burgă, ela se ridică și începu:

„Amiciloră, vă înplinescă dorința, 
pentru-că încă mâne părăsescă Părisulă 
și mă ducă la Petersburgă, anume ca 
bibliotecară imperială rusescă și conser- 
vatoră în palatulă tauriană.“

Ună „ah“ generală de mirare se 
audi din piepturile celoră presențl.

„Acâsta este tradare !“ striga unulă 
din cei presențl.

Fruntea lui Ozrynowsky se încreți 
și o privire amenințătdre fu răsplata vor
bitorului.

„Nu ca Ozrynowsky ocupă postulă 

acesta, ci ca ună profesoră Rostow. In 
posiția asta speră, la totă oasulă, a vă 
pute mai multa folosi, ca decă ași fi si
lită, să mă țină undeva asounsă în Pe
tersburgă cu frica în spate, ca urmărită 
seu condamnata. Plecă deja mâne. Hâr
tiile îmi suntă în regulă.“

— „Der cum s’a întâmplată asta ?“ 
întrebă președintele. „Ne poți da vre-o 
esplicațiune?“

— „De sigură v’așl pute da, am însă 
motivele mele întemeiate, de-a nu vi-Ie 
descoperi încă câteva săptămâni. Din 
Petersburgă o să vă trimită scirl“.

împărtășirea acesta se vedea, că-i 
frapase pe toți. Ozrynowsky găsia acesta 
ca lucru firescă și a trebuită să se în- 
trepună ou tdtă elocința, ca să schimbe 
disposiția consoțiloră. După-ce însă se 
deșertară câteva pahară de șampaniă și 
după-ce Ozrynowsky comandase baterii 
nouă din beutura plăcută, în foculă 
toasteloră se împrăștiară totă mai multă 
îngrijirile aliațiloră, în fine dispărură cu 
totulă la stăruințele lui Ozrynowsky, de 
a-i informa asupra planuriloră lui din 
viitoră.

Numai dimineța se despărțiră aliații.

VII. In palatulii tauricu.
Profesorulă Rostow și Ozrynowsky 

erau două figuri deosebite. Pe când 
Ozrynowsky în presăra plecării se pre- 
sentase amioiloră cu barbă completă, la 
gară apăru aoum cu o mustață puternioă 
â la Victora Emanuelă. Decă împreju
rarea acesta împrumuta feței sale o 
schimbare completă, ou atâtă mai fra
pantă deveni acestă schimbare prin oche
larii auriți, pe cari și-i puse acum pe 
nașa.

Numai Agalin și Selenejoj sciau de 
pleoarea lui Ozrynowsky, cari îlă înso
țiră pănă la gară.

încă nu trecură trei dile de când 
Ozrynowsky se introduse în palatulă 
taurioă sub pseudonimulă de profesoră 
Rostow. Servitorii de sub elă se adunară 
sub conducerea bătrânului chelară și 
plecară să i-se presente.

Ozrynowsky apăru la oelălaltă capătă 
ală coridorului.

Chelarulă bătrână când îlă vădii, 
rămase încremenită și, fără voiă, căută 
să se radime de ună părete din apro
piere. I-se năzărea ore ochiloră lui bă
trâni vre-o nenorooire, seu . . . der 
nu . . .

Ozrynowsky se apropia de mioulă 
grupa.

— „A bună sâmă, servitorii mei, 
tătucule?“ întrebă profesorulă Rostow 
cu voce amicabilă.

Bătrânulă gângăvi ceva afirmativă și 
pe fața lui se oglindă ună amesteca de 
frică, spaimă și supunere particulară.

Pseudoprofesorului i-se păru acesta 
cam ciudată, în mima lui se stârniră 
nisce bănuell, der deo-oamdată le înă
duși, propunându-șl a interpela mai târ- 
4iu pe bătrână în privința acestei pur
tări curiose. Odăile destinate pentru elă 
erau arangiate pănă la oele mai miol 
amănunte, cu tote acestea mai trebuia 
să se reguleze câte oeva; astfelă trecură 
erășl mai multe câsurl fără să-și aducă 
aminte de întâmplarea cu bătrânulă.

Implinindu-se și cele din urmă do
rințe ale profesorului, ordonă să i-se 
aducă o saniă ca să-lă ducă la cimite- 
rulă Smolensky.

După o călătoriă sourtă elă și a- 
junse acolo, piua fiindă binișoră rece, 
ela se învălise întregă în cojoculă său 
și nu se desvăli, decâtă când se opri 
sania înaintea casei păzitorului dela ci- 
miteră, care și apăru în ușă.
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Deci ou mândriă simte fiă-care Francesă, 
că printr’ună progresă neobosită, Fran- 
oia șl-a câștigată vechiulă ei rangă în 
Europa.

— Soirile mai nouă din Tanking, 
despre înfrângerea espedițiunei colone
lului Domine, au produsă în Parisă 
mare nelinisce. La înfrângerea acesta 
au fostă uciși 11 FrancesI și o mulțime 
au fostă răniți, er Chinesii au prădată 
și au arsă mai multe sate. O corespon
dență din Hai-Phong, trimisă c}iarului 
„Temps", spune, că autoritățiloră de aid 
li lipsesoe disciplina.

Studenții italieni din Turin cătră 
studenții români.

Primindfl memoriuld studenți- 
loru universitari din România, stu
denții universitari din Turin le-au 
adresatu următârea scrisore:

Iubiți Confrați.
Am primită frumosulă vostru me

moriu privitoră la situațiunea ^Româniloră 
din Transilvania și Ungaria.

Vă mulțămimă din t5tă inima pen
tru espresiunile gentile ce ne adresați, 
și vă asigurămă, că vomă ceti și medita 
cu cea mai mare atențiune asupra tutu
rora fapteloră pe oarl le espunețl într’o 
formă prea atrăgătore. Der vă făgăduimă 
solemnă, că vomă lucra cu totă intere
sului, pe oare îlă pote deștepta în noi 
originea comună și afinitatea de rassă, 
pentru ca justele și sfintele vâstre aspi- 
rațiunl să fiă pe deplină satisfăcute. Vă 
mulțămimă mai alesă de atențiunea mă- 
gulitore oe ați avută pentru noi credândă 
că vomă fi utili causei vostre, făcându-ne 
cunoscute sforțările mari pe oare le faceți 
pentru ridicarea și întărirea naționali
tății române în Orienta.

Primiți, vă rugămă, salutările cele 
mai vii ale frațiloră voștri.

Președinte, N. E. Cliceco. 
Secretară, E. Cottiuo.

SCSRILE PILEI.
— 25 Iulie (6 Augustă.)

Camera de comerciu din Cernăuți a 
adresată guvernului austriacă o petițiune 
urgentă, în care cere oa să intervină 
pe lângă guvernulă română, pentru în
ființarea unui consulată română la Cer
năuți.

** *
Regele Alexandru la Parisii. Minis- 

trulă franoesă Ribot a fostă încunosci- 
ințată pe cale oficială, că regele Alec- 
sandru ală Serbiei va sosi în 25 Augustă 
incognito la Parisă, unde va petrece 
două săptămâni.

** *

ScirI militare. Ministrulă comună de 
răsboiu a dispusă, după cum anunță 
„Frdbl.", că în anulă 1892 soldații să 
capete la dejună conserve. Totă a doua 
(li primesce fiă-care soldată la dejună 
supă de oonserve în greutate de 36 
grame, pe când în oelelalte dile dejunulă 
va fi totă celă de pănă aoum.

** *
EsposițiunI economice și industriale 

in Rusciuctî și Filipopole. Guvernulă bul
gară a hotarîtă, că în anulă 1892 să 
arangieze în Rusciucă și în Filipopole 
esposițiunl looale economice și indus
triale. Principele Ferdinandă a luată 
protectoratulă și președința comisiunei 
de esposițiune. La acesta esposițiune se 
voră espune numai producte și animale 
indigene, apoi mășinl și instrumente eco
nomice din străinătate. Aoeste esposi
țiunl suntă din oele dintâi, ce se facă 
în Bulgaria.

*# *
Pentru espedarea epistolelor^ cu posta 

s’a dată o ordinațiune ministerială, în 
înțelesulă căreia epistolele., pe ale că- 
roră pliourl se află scrisă ori tipărită 
alt-ceva, afară de adresa trebuincidsă, 
oficiile poștale suntă în dreptă a nu le 
primi seu a nu le espeda la loculă des- 
tinațiunei loră.

** *
Persecuțiunea Evreilor!! în Rusia, 

piarulă „Novoie Vremia" anunță, că 
copiii Evreiloră străini, cari n’au dreptă 
de a locui în Rusia, în anulă viitoră 
școlară nu voră mai fi primiți în șoolele 
superiore și medii. ** *

Colera. Raporturile sanitare din Con- 
tantinopole anunță, că colera s’a ivită 
în Hedscha și că amenință Egiptulă.

** *
Manevrele împărătesei de Waidhofen. 

Lui „Neue Fr. Presse" i-se scrie din 
Lintz: La manevrele finale din anulă 
acesta, ce se voră face pe la finea lui 
Septemvre la Wandhofen lângă Taya, 
voră lua parte 80 de bataliâne infan- 
teriă, 60 escadrâne oavaleriă și 160 de 
tunuri. Acestoră trupe li-se voră împărți 
4 milibne cartușe de pușcă și 10,000 
oartușe pentru tunuri.

* * *
400 ani de la descoperirea Americei. 

La ambasada Spaniei din Parisă s’a 
ținută prima îutrunire a comitetului for
mată de cătră ducele de Mandas pentru 
a asigura participarea Franciei la serbă
rile ce se voră da în Spania cu ocasia 
celui de ală patrulea centenariu de la 
descoperirea Americei.

* * *
Comptabilii dispărută. Comptabilulu 

dela banca Transilvaniei din locă, Wolf- 

sohn, luându-șl ună concediu de 14 dile, 
nu s’a mai întorsă și nu se soie unde 
se află. împrejurarea acesta a dată nas- 
cere svonului, oă ar fi făcută malversa- 
țiunl la bancă, fiindă și procuristă în 
timpulă din urmă. Cei ce pretindă a fi 
inițiați în afacerile băncii susțină însă, 
că acolo s'au găsită tote în regulă și că 
numitulă oomptabilă s’ar fi depărtată 
numai din causa datoriiloră sale private, 
oarl se urcă la cifra de vre-o 15,000 
florini.

** *
Circulă Sidoli va mai sta numai 4 

<jile în cari pe lângă producțiunile de 
pănă acum, se va mai produce și ună 
ursă, care va călări pe cală. Atra- 
gemă atențiunea cetitoriloră asupra a- 
aoestoră ultime produoțiunl.

Serbarea centenariului alu șeselea 
alfl independenței Elveției.

In 2 Augustă n. c. s’au împlinită 
șese sute de ani, de când Elveția a de
venită ună stată independentă. Cu ooa- 
siunea acesta s’au arangiată în orașulă 
Șwitz mari festivități și în tăte oanto- 
nele s’a ținută serviciu divină și s’au 
făcută procesiuni. In orașele mai mari 
s’au dată ooncerte, iluminațiunl, focuri 
cu artificii etc. ț)iua întâiu a sărbării a 
a decursă în totă Elveția în modu forte 
imposantă.

ț)iua a doua a serbării a fostă fa- 
vorisată de ună timpă forte frumosă. In 
orașulă Switz îmbulzela pe vapâre și în 
trenuri era colosală. Joculă festivă a 
fostă repețită între aplause prelungite. 
Orașulă era decorată cu trofee prețidse, 
cu stegurl fâlfăitore, cu arcuri de triumfă, 
covâre și cu flori.

In (jiua serbării au sosită 103 mem
brii ai consiliului națională și 34 mem
brii ai staturiloră generale, pe lângă 
aceea au mai fostă representate apropo 
tote ambasadele diplomatice străine. Au 
mai sosită representanții oantăneloră, ai 
școleloră superiâre și ai reuniuniloră. 
Ospeți întreprinseră după prânclă o es- 
oursiune la insula Rittli, unde președin
tele consiliului staturiloră generale ținu 
o vorbire, în care aminti evenimentele 
principale din istoria confederațiunei el
vețiene, apoi încheia cu cuvintele:

„Republica elvețiană dintre AlpI a 
durată mai multă decâtă mari împă
rății ! Se reînoimă spiritulă vechiu ală 
confederațiunei! Să recunoscemă pro
blema viitorului din istoria trecutului! 
Se căutămă dreptatea și libertatea. Drep
turi egale pentru toți, sub semnulă cru- 
cei confederațiunei. (Bravo!)... Să imi- 
tămă pe strămoșii noștri, cari îșl puneau 
nădejdea în Dumne4eu, să ne îndrep- 

tămă privirile în susă, cătră celă Atot
puternică, oare ne protege".

După acesta vorbi oonsiiierulă Welti, 
care dise, oă Elvețienii suntă datori să-și 
întindă mânile la o nouă oonfederațiune, 
nu pe șese sute de ani, oi pentru eter
nitate.

Vorbirile acestea fură primite cu 
aplause furtunâse. Musica întonâ imnulă 
elvețiană și mii de sunete de buciumă 
răsunară pănă la țermurii bătrânului Iacă 
ală libertății!

Corespondența „Gaz. Trans.“
Unimătu (Sălagiu), iulie 1891.

Două comune din cerculă pretorială 
ală Tășnadului (Sălagiu), oarl afară de 
câte-va „lipitori de ale satului" suntă 
locuite numai de Români, formeză ună 
cercă notarială, unde pănă la înoeputulă 
lunei lui Maiu era notară ună Maghiară 
încarnată, care ou prilegiulă reoensămân- 
tului poporală dela înoeputulă acestui 
ană, aprope pe toți omenii din comuna, 
în care se afla elă, i-a scrisă, că sciu 
vorbi unguresoe, ou t6te că abia 20 din
tre 1250 suflete sciu, oeilalțl nici o bobă. 
Norooă, că în cealaltă comună, ce se 
ține de acestă notariată, nu dânsulă, oi 
ună Română a săvîrșită recensămentulă 
împreună ca preotulă de acolo, oarl se 
înțelege, că au. lucrată cu dreptate și 
consciențiosă, căci altfeliu d-lă Keleti 
și-ar fi completată și cu cele peste 900 
suflete românesol din acestă comună ro
tunda sumă de 10,000,000 de „tbs-gyă- 
keres" Unguri. Așa se esplică enigma, 
cum de năsdrăvanulă Keleti a isbutită, 
să creeze atâția Unguri în răstimpă de 
10 ani, căci decă în tote satele de sub 
stăpânirea unguresoă s’a făcută numero- 
tația ca aici, atunol nu e mirare, oă Un
gurii s’au sporită pe hârtiă oa ciu- 
peroile.

De acestă notară nesdrăvană, s’au 
mântuită acum aceste 2 sate românesol 
și astfelă devenindă vacantă, acelă no
tariată, s’au presentată pentru ocuparea 
lui vre o 11 indivizi din săminția lui 
Arpâd-Lâvi și ună singură Română, de 
nascere din Sălagiu, der aoum notară 
lângă Sibiiu. piua alegerii o fixă fisol- 
găbirăulă pe 22 Iuniu n. o., adecă pe 
a 2-a di de Rusalile românescl, ou soopă, 
să vede treba, că atâtă poporulă, câtă 
și mai alesă preoții să nu potă lua parte 
la alegere, fiindă ei ocupați în acea 
ou biserica.

înainte de alegere cu o voinico- 
sulă fisolgăbirău a umblată a corteși 
pentru ună favorită ală său și a dată 
poruncă aspră biețiloru primari comunali 
din aceste două comune, ca ei numaipentru 
acesta să voteze, dându șl silința de a câș-

AceeașI surprindere și spaimă, ce 
se întipărise pe fețele servitoriloră, se 
arăta și pe fața bătrânului păzitoră. 
Elă întră în casă și întrebă pe bătrână, 
decă neconturbată și nevăzută de nimeni 
ar pute să cerceteze cripta familiară a 
Czrynowskyloră ?

La răspunsulă afirmativă ală bătrâ
nului, grăbiră amândoi la cripta numită. 
Czrynowsky, ruga pe bătrână să aștepte 
er elă întră.

Câteva trepte la o parte duceau 
spre cosoiugulă mamei sale, care era a- 
coperită cu flori veștezite. Genunchii 
i-se plecară, cu capulă atinse cosciugulă, 
și de ani de cjile, pentru prima dată, bu
zele lui rostiră o rugăciune. Ea veni din 
profundulă inimei sale și’lă împlu de o 
disposițiă atâtă de calmă, că pe fața lui 
se furișară laorimi ferbințl. In situația 
asta petrecu mai multă oa ună pătrară 
de oră. De sigură ar fi petreoută și mai 
multă aici, decă sunetulă oheiloră nu l’ar 
fi admoniată să esă.

Profesorulă sări deodată și se în- 
torse eră în casă cu bătrânulă, care față 
de dânsulă se ținea totă într’o devoțiune 
sfîiosă. O monedă mărioică răsplăti oste- 
nela bătrânului și sania sbură oa vântulă 
îndărătă.

Amintirea mamei sale îi pătrunse 
totă ființa, înoâtă sâmți necesitatea să 
rămână singură. Servitorulă, care-i sta 
la disposițiă, îi pregăti oeaiulă cu oele 
ce se țină de elă și se depărta. Elă se 
culoâ în curândă. Visuri comfuse și fără 
nici o legătură îlă torturară și nu’lă lă
sară să dormă de locă.

Cam așa petrecu pănă pe la mietjulă 
nopții.

Morfeu tocmai înoepea să’lă mân- 
găiă cu nisce figuri pacinice, cari erau 
binefăcătore pentru inima lui agitată în 
modă atâtă de straniu, — când etă 
îi străbate la urechi sgomotulă săl- 
batioă de dobe ală gardei împărătesc! 
dela regimentulă Preobrașensky.

Elă era tărbăcită de somnă și credea 
oă viseză.

Tobele răsună a doua 6ră și mai 
puternică.

Ce s’a întâmplată ?
Suna olopoțelulă și întrândă servi

torulă, îlă întrebă, că de unde provine 
conturbarea acâsta a nopții.

Servitorulă nu putu da nici o es- 
plicare.

Czrynowsky tocmai voia să-lă trimită 
să se informeze, când etă intră ohelarul bă
trână, spăriată, și împărtășesoe profeso

rului, că o mână criminală eră s’a în
cercată să ia vieța împăratului. Dela 
Moscva a sosită chiar acum soirea tele
grafică, oă sub șinele pe cari avea să 
călătorescă împăratulă, s’a pusă dinamită 
care a esplodată în momentulă, când 
trecuse peste ea trenulă de bagagiu, 
sfărâmându-lă de jumătate.

— „Și împăratulă", întrebă profe
sorulă.

— „E scăpată. Elă cu trenulă său 
ajunse trenulă de bagagiu merse înainte 
și trecuse peste loculă subminată cu o 
jumătate de 6ră mai ’nainte", — răs
punse bătrânulă.

— „Mulțămită lui Dumnezeu!" stri
gă Rostow, suspinândă greu.

Intregă Petersburgulă era iritată du- 
pă-ce se descoperiră amănuntele planu- 
nului. Poporațiunea fu cuprinsă de o ură 
generală față cu ucigașii.

Cine erau ucigașii ?
Investigările ofioiose n’au ajunsă la 

altă resultată, decâtă oă atentatulă l’a 
comisă ună individă, oare a petreoută 
în Moscva sub unde de Suohorucow îm
preună ou o femeiă. Amândoi dispăru
seră fără urmă.

Profesorulă Rostow stă pe gânduri. 
Dâcă combină elă planulă privitoră la 

subminarea dalatulă de ernă, proiectată 
în Parisă de Batianov și primită cu en- 
tusiasmă de soția sa, atunci, fără 
nici o îndoelă, trebuia să vadă, că aici 
este mare asămănare, din care se pote 
conchide, că Magdalena, directă, ori in
directă trebue să fiă părtașe la atenta
tulă nereușită. Iu acesta îlă întărea des
crierea persâneloră celoră doi atentatori 
făoută de veoinii căsuliei din Moscva. 
Fiă-care caracteristică desorisă se potri
vea pentru femeia sa.

Așa-deră luni întreg'' a petrecută 
ca subună coperișă ou necunoscutulă. — 
Ură și dispreță se stârniră deodată în 
elă față ou ființa, care într’ună fanatismă 
sălbatică ohiar și demnitatea de femeiă 
și-a jertfit’o pentru o fantomă.

încă la 4 Deoemvre impăratulă so- 
sesoe în Petersburg. Mulțimea publicului 
adunată la gară, îlă primi cu însuflețire 
și însoțită de o suită străluoită se duse 
mai întâiu în catedrala Casan, unde 
înalță cătră Atotputernioulă o scurtă ru- 
găoiune de mulțumită, pe urmă se duse 
la palatulă de ernă. Cu tdte, oă frigulă 
era forte aspru, drumulă dela gară pănă 
la paiață era înțesată de mulțime, oare 
primea pe împăratulă cu urale nesfâr
șite. (Va urma.) 
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tiga și voturile altora. Acestă favorită 
ală d-lui fisolgăbirău, veniudă dala Seghe- 
dină, șl-a cumpărată o avere frumosă, 
pe care însă păpându-o, mai marii l’au 
pusă soriitoră la oficiulă pretorială din 
Tășnadă, ca să nu fiă peritoră de făme; 
sătui fiindă acuma stăpânii săi de elă, 
au vrută să-lă arunce ca notară pe spi
narea a două comune române.

Sosindă diua alegerii, d-lă fisolgă- 
birău, fără multă oeremoniă, așa dicendă 
cu forța numi pe favoritulă său denotară, 
făcendă o presiune iresistibilă asupra 
alegătoriloră, dintre cari mulțl ar fi vrută 
să voteze pentru ună Jidană, care celă 
puțină soia forte bine românesce, pe când 
favoritulă fisolgăbirăului nici ună cuventă 
nu scie. Câțiva representanțî mai cura- 
gioșl însă au protestată în potriva ale
gerii și astfelă aceea a fostă nimicită, 
fixându-se o nouă alegere pe 4iua de 3 
(15) Augustă c.

E p6te superflu a mai aminti, oă 
deși între vre-o 200,000 de locuitori din 
oomitatulă Sălagiului, Românii facă peste 
120,000 și abia restulă de 80,000 îlă for
meză Maghiarii, Șvabii, Jidanii și alțl 
străini, concurentulă română n’a fostu pusă 
.in candidară. De altmintrelea în întregă 
ceroulă Tășnadului, oonstătoră din 45 
comune, în cari maioritatea covârșitori ă 
mai pretutindenea o formeză Românii, 
abia 2 notari de Română suntă; dintre 
aceștia unulă numai astfelă a putută s£ 
rămână până acuma notară, deed a luată 
„ Ur vacsora^ (cuminecătura') in biserica 
calvină și decă a făgăduită, că pe fiulă 
seu îlă va cresce în colegială din Dobriținu, 
er celah ltă e suferită, pentru-că e mo- 
delulă notariloră din acestă cercă ală 
Tășnadului și n’a fostă pănă acum în
locuibilă prin nici ună Ungură. Apoi în 
opidulă Tășnadă, care e împrejmuită de 
Români și în care suntă concentrate 
mulțime de funcțiuni, nu vre-ună func
ționară, der niol măcarăună haiducă de 
Română nu se află.

Astăcjl în posturi se înfundă 
nisce renegați, ori nisce „ nemeși “ 
sdrențoșl cu câte 3—4 olase normale, 
cari după ce și-au păpată averea cine 
soie prin ce ușurință a loră, ni-se im
pună nouă ca să-i hrănimă și să-i susți- 
nemă fiă ca notari, fiă în alte posturi. 
Nu așa se făcea însă pe timpul, când era pro- 
topretoră în ceroulă Tășnadului d-lă An- 
dreiu Cosma, căci atunci se presentau 
la ocuparea posturiloră concurențl ro
mâni de drepturi și chiar și concurenții 
la nisce posturi de scriitori pretoriall, notari 
etc. aveau celă mai puțină dela 6—8 clase 
gimnas. Cu ună cuvântă, posturile se o- 
cupau atunci numai după vredniciă și 
de aceea dintre 13 notariate ce le for
meză cele 45 comune din acestă ceroă vre-o 
9 erau ocupate de Români, der de Ro
mâni vrednici și credincioși, sub cari 
prosperau interesele publioe. Astăcjl însă 
vrednicia Românului nu este băgată în 
semă și preferință se dă ori cui, numai 
Română să nu fiă și românesce să nu 
sciă. De aici se esplică pentru-ce Săla- 
giulă româuesoă e dată cu totulă pe 
mâna străiniloră, cari îi tracteză pe Ro
mâni, tocmai așa cum tractau odinioră Fa- 
narioții greci pe frații noștri de dincolo. 
Fonarioții greci s’au dusă și așa voră că
păta minte și Fanarioții noștri. Asta-i 
totă ce ne mângâie în împrejurările de 
față.

Programa
gimnasiului superioră din Năseudă pentru 

anulă școlastică 1890/91.
Cu anulă școlastică 1890/91 acestă 

gimnasiu a întrată în anulă ală 28-lea 
ală esistenței sale, fiindă deschisă la 4 
Octomvre 1863.

Programa acestui gimnasiu pe anulă 
scolastică espirată se împarte în două 
părți. In partea primă aduce planulă sta
bilă de învățământă pentru t6te 8 ola- 
sele și raportulă întâiu despre societatea 
de ajutorare „Vasilie Nașcu“ din Nă- 
săudă. Acestă societate s’a înființată de
finitivă în anulă 1889, când i-s’au apro

bată de ministerulă ung. de interne sta
tutele ei. Scopulă societății este a ajutora 
pe școlarii dela acestă gimnasiu cu 
mijlăcele trebuinciose, dândă stipendii 
și pentru cei ce absolvândă la acestă 
gimnasiu, mergă la alte școle mai înalte.

Societatea „Vasile Nașcu“ are 49 
de membri ordinari. Fondulă sooietății 
cu finea anului 1890 sta din 1612 fl. 88 
cr. la cari se voră adauge procentele 
pănă la finea anului 1890, er fondulă 
pentru monumentulă fundatorului constă 
din 270 fl. 99 cr.

Partea a doua a programei se în
cepe cu „cronica anuală“, în care însă 
nu se amintesce despre monstrudsa or- 
dinațiune ministerială, prin care i-se șter
sese caracterulă confesională și națională 
ală acestui gimnasiu.

Ca profesori au funoționată în cur- 
sulă anului 17 inși, anume d-nii : Ioană 
Ciocană (directoră), Maximă Popă, Flo- 
reană Moțocă, Ioană Mălaiu, Andreiu 
Mazanecă, Constantină Moisilă, Pavelă 
Tanco, Artemiu P. Alexi, Gavrilă Scri- 
donă, Ionă Tanco, lonă Lupoe, Gre- 
goriu Pletosă, Ionă Gețe, Iacobă Popă, 
Ionă Fischer (musică), Pompeiu Grigorița 
și Emilă Domide.

Religiunea s’a propusă în fiă-care 
clasă în câte 2 ore pe săptămână, din 
limba română s’au propusă în tăte 8 
clasele câte 21 ore pe săptămână, din 
limba maghiară 27, și din limba germană 
(dela clasa a 3-a în susă) 15 6re.

Din datele statistice despre școlarii 
gimnasiall pro 1890/91 aflămă, că pănă 
la finea anului au frecuentată șcdla 233 
au deșertată 5 și a răposată 1. După 
confesiune: gr. cat. 185, gr. or 32, rom. 
oat. 4, ev. lut. 1., ev. calv. 2, isr. 9. 
După limba maternă: Români 218, Ma
ghiari 10 și Germani 5. Toți școlarii 
vorbescă limba română, „de asemenea 
vorbesoă cu toții după gradulă de des- 
voltare în măsură mai mare ori mai mică 
și cea maghiară, perfectă însă vor
bescă 42.“ Pe lângă acestea 34 de inși 
vorbescă și limba germână. Cei mai 
mulțl școlari suntă din părinți agronomi, 
proprietari mid de sine stătători. Celă 
mai mare oontingentă l’au dată corn. 
Bistrița-Năsăudă și Solnoc-Dobâca.

La esamenulă de maturitate s’au in
sinuată 16, dintre cari 9 s’au declarată 
maturi er restulă a fostă relegată parte 
la ună esamenu de corecțiune, parte la 
repețirea anului. Dintre cei maturi s’au 
aplicată: la teologiă 4, filologia 1, drep
turi 2, comptabilitate 1 și la comerciu 1.

Starea colecțiunei sciințeloră natu
rale e următorea : 2945 animale sâu părți 
de animale, 1634 eseplare de plante, 
2325 minerale, 105 aparate fisicale, 35 
aparate chemice, 19 harțe geografioe, 2 
globuri. Colecțiunea numismatică stă din 
463 piese er museulă istorică de antici- 
citățl și de arte 61. Colecțiunea pentru 
desemnulă liberă 1238 formulare și 66 
modele naturale, er pentru desemnulă 
constructivă 226 formulare, 59 modele 
și 101 instrumente. Aparate pentru gim- 
nastioă 151. Biblioteca profesoriloră stă 
din 2473 esemplare și 3715 Tomuri.

Societatea de lectură a școlariloră, 
la care au luată parte, ca membrii ordi
nari, toți școlarii din cl. 7 și 8-a, a ți
nută în decursulă anului (sub cond. prof. 
Gr. Pletosă) 1 ședință de constituire, 1 o- 
fioiosă, și 11 literare. In ședințele lite
rare s’au oetită 10 elaborate, 6 tradu
ceri, 16 critici apoi 2 (!) declamațiunl. 
Biblioteca societății constă din 64 cărți 
de studii și 764 cărți de lectură.

In decursulă anului școl. au fostă 
stipendiațl 2 studențl.

Fondulă școlariloră lipsiți în casă de 
morbă a avută: percepțiunl 4650 fl. 50 
cr. erogațiunl 382 fl 72 or. rămâne deci 
ca avere la finea anului 1890, 4268 fl. 
05 or.

Fondulă pentru reohisitela desemnă 
și musică: percepțiunl 2661 fl. 78 cr., 
erogațiunl 218 fl. 6 cr., rămâne: 2443 
fl. 72 cr.

Fondulă societății de leotură (ală 
(șoolariloră: percepțiunl 2430 fl. 52 or. 

erogațiunl 55 fl. 37 cr., rămâne; 2375 
fl. 17. or.

Fondulă școlariloră sermani: per- 
oepțiunl 880 fl. 56 cr., erogațiunl 880 
fl. 56 cr., prin urmare aoestă fondă în
cetă de a esista ou finea anului 1890.

Fondulă Petru Puiu stă din 223 fl. 
37 cr. și „Fondulă Teodoră Dumbrava“ 
din 65 fl. 55 cr.

înmatriculările pentru anulă viitoră 
școlastică se voră face în 1, 2 și 3 Sep- 
temvre st. n.

Esamenele corectorii și de privatiștl 
se voră țină în 29, 30 și 31 Augustă.

Convenția de drumu de ferii ro- 
mâno-ungară.

Ministrulă ungară, G. Baross, a de
pusă în camera ungară proieotulă de 
convențiune încheiată cu România cu 
privire la nouăle joncțiuni de căi ferate 
cu România, âr regularea celoră vechi 
s’a încheiată la Pesta la 2 Martie a. o. 
de d-nii G. Duca și E. Lahovari din 
partea României și de consilierii minis
teriali Szabd și Ludwigh din partea Un- 

f
gariei. Etă diposițiunile principale: Prin 
art. 1, părțile contraotante se lâgă că 
în afară de joncțiunile dela Predeală și 
Orșova, să facă nouă legături prin Ghi- 
meș-Palanca și Turnu-Roșu-Rîulă-Vadu- 
lui. Prin art. 2 se stabilesce, că aceste 
legături trebue să se facă pănă în celă 
mai târejiu șese ani. Art. 3 prevede tri
miterea unei comisiunl mixte la punctele 
de fruntării pentru a studia lucrările 
technice și a stabili punctele de jonc
țiune. Prin art. 5 se convine, ca la fiă- 
care punctă de joncțiune să se clădâscă 
câte o gară de fruntaria pe looulă celă 
mai apropiată de hotară ; în casă când 
din causa greutățiloră de terenă nu s’ar 
pute clădi două gări, comisiunea mixtă 
va conveni pentru clădirea unei gări 
comune. Cu tote acestea (art, 6) fiă-care 
din contractanțl rămâne liberă a-șl clădi 
mai târdiu o gară propriă, anunțândă 
despre acesta cu doi ani mai nainte 
cealaltă parte contractantă și fără a-se 
plăti vr’o despăgubire. Ar. 9 esprimă 
dorința ambeloră părți contractante ca 
construoțiunea și esploatarea noueloră 
linii ce se voră lega, să se facă pe câtă 
e posibilă în condițiunl identice. Distanța 
dintre șine s’a stabilită la ună metru 
435 m.m. Art. 12 prevede, că poliția 
găriloră de fruntării o au în primulă 
locă fucționarii aceloră gări. Deplina 
suveranitate în gara comună internațio
nală cu privire la serviciulă de justiția 
și de polițiă e reservată (art. 13) pentru 
acelă Stată pe teritoriulă căruia se află 
gara; suntă însă unele reserve pentru 
delictele comise împotriva patriei și altele. 
Funcționarii găriloră comune depindă, 
în ceea-ce privesce disciplina, stateloră 
respective. Art. 21 declară, că fiă-care 
punctă de joncțiune formeză o trecere 
vamală deschisă ori când pentru toți 
călătorii și pentru tote mărfurile. La fiă- 
care gară de fruntariă (art. 22) voră fi 
birouri vamale. După art, 33 gara din 
Predelă, care e proprietatea României, se 
recundsce ca gară internațională.

O declarațiune specială slabilesc re- 
lațiunile privitdre la gara Predelă.

Logodnă. D-lă Emiliu Filipv face cu
noscută fidanțarea sa cu d-ra Asotta Co- 
șieriu din Alba-Iulia.

DIVERSE.
Frecuența stațiunilortt balneare. Ul

timele liste ale diferiteloră stațiuni bal
neare arată la Ausse 4500 visitatorl, 
Franzensbad 5800, Gleichenberg 3500, 
Gmunden 5800, Graefenberg 1600, Hall 
1850, Ischl 7400, Carlsbad 25,000, Ma- 
rienbad 11,000, Mehadia 3500, Ostanda 
10,000, Pyrmont 8500, Reichenau 2600, 
Reichenhall 4600, Teplitz-Schoenau 4500, 
Trencin Seplitz 3200, Breslau 3500, Wild- 
bad-Gastein 3200.

Balonulii englesu. Balonulă, oe’lă con- 
struesce acum cunoscutulă electrică H. 
Maxim în orașulă Cray fort, e aprdpe 

gata. Balonulă va fi mânată de ună și- 
rofă, care pe minută se sucesce de 2500 
de ori. Motorulă este o mașină de con- 
desațiune cu petroleu. Balonulă are o 
lungime de 110 urme și o lățime de 40 
de urme.

Celu mai înaltă observatorii din Eu
ropa. In ultima ședință a Aoademiei de 
șciințe din Parisă, d. Janssen a anunțată 
pe confrații săi că pleoă la Chamonix. 
Merge în acestă orașă cu scopulă de a 
conduce sondagele, ce voră ave locă pe 
cele mai înalte pisourl ale Muntelni-Alb. 
Scopulă acestoră operațiuni esecutate cu 
cheltuiala d-loră Bischoffsheim și ale 
baronului Rothschild, este de a se șei, 
dăcă stratulă de ghiață este atâtă de 
subțire pentru de ase pute atinge stâuca 
și ast-felă să se oonstruăscă pe acestă 
punctă celă mai înaltă din Europa ună 
obs rvatoră francesă.

0 rectificare. — Vilhelm II n’are 
dreptulă se porte titlulă de împărată ală 
Germaniei, căci după constituțiune ti
tlulă său este acela de „împărată Ger
mană “ — cee-ce nu este același lucru. 
Afară de acăsta Helgolandejii, ou oca- 
sia înălțărei unei statui în amintirea luă- 
rei acestei insule de Vilhelm ală II, 
s’a pusă următdrea inscripțiune: „Majes- 
tatea Sa Impăratulă Germaniei, rege ală 
Prusiei a intrată în posesiunea insulei 
in acestă looă ; Spre amintirea de
10 Augustă 1890." Comitetulă a fostă 
rugată să modifioe acestă inscripțiune 
punendă în looulă cuvinteloră: „Irnpă- 
ratulă Germaniei14 pe acestea: împărată 
Germană.

3ST ecr olog-Cu

Georgiu Dogariu, proprietară și 
membru virilistă ală municipiului Ara
dului, în anulă ală 66 ală vieții a re- 
posată la 10 (22) Iulie în Constanța 
lângă Marea-negră, unde oălătorise ou 
scopă de a-șl restaura sănătatea. Rămă
șițele pămentesci, balsamate și trans
portate la Aradă, s’au depusă acolo în 
cripta familiară în 4 Augustă s. n. — 
’Lă deplânge întristata soțiă Ana n. 
Beck și mai multe rudenii.

— Emilia Florianu, fostă elevă a 
școlei de fetițe române din Sibiiu și fiica 
d lui parochă gr. c. din Racovița, în 
urma unui repentină morbă de palpita- 
țiunl de inimă, a răposată în Racoviță 
la 4 Augustă n. c. în anulă ală 18 lea 
ală etății. — O deplângă întristații pă
rinți cu frații ei Dionisiu, Aureliu, Tra-
iană, Valeriu, Victoră și 
riană.

Fiă-le țărîna ușâră!

Petru Fio-

„ALBINA11 institntD de creditu și de economii.
Filiala Brașovă•

Conspectulii operațiunilor^ de eassă în luna
Iulie 1891.
Intrate:

Cassa cu 30 Iunie 1891. fl. 8,644.19
Depuneri spre fructificare . 124,120.23
Cambii răscumpărate. . . 100.896.11
Conturi curente .... 40,288.78
împrumuturi pe producte . 3,829.60
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi..................... 3,283.-
Monetă ....... 1,899.59
Interese și provisiuni . . 5,157.37
ComissiunI.......................... 8,158.18
Diverse............................... 13,293.04

fl. 309,570.09
Eșite:

Depuneri spre fructificare fl. 83,972.24
Cambii escomptate . . . 91,965.34
Conturi curente.................... 78,845.70
împrumuturi pe producte . 5,418.-
Monetă............................... 5,170.20
Interese și provisiuni . . 2,832.77
ComissiunI.......................... 15.118.17
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi..................... 9,209.—
Spese și salare..................... 1,178.07
Diverse............................... 10,508.56
Numerară cu 31 Iulie 1891 5,352.04

fl. 309,570.09
V. Bologa, m. p. N. P. Petrescu m. p. 

diligentă. adjunctă,
V. Uvegeșu, m. p.

coniptabilă.
..........  ... L

Proprietară: 
Dr. Aurelă Mureșianu. 

Redactară responsabilă interimală: 
Gregoriu Maiorii.
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C wrsislii pielei Mrâset w.
din 6 Augustă st. n. *?>WL

Amortisarea datoriei oăiloră ferate de

Sancnote românescl Cump. 6 33 V6nd. 9 37
Argintii romănescă „ 9 27 „ 9.31
îfapoleon-d’orl - - „ 9.34 „ 9.38
Lire turcescl - - „ 10.48 „ 10.53
Imperiali - - • • „ 9.46 „ 9 51
Salbinl ... „ 5.40 „ 5.45
8cria. fonc. „Albina" 6°/0 101.— JV •

n îl d 5% n 99.50 „ 1C0.—
Ruble rusescl 123.— „ 124.-
Mărci germane 57.50 „ 57.90
Discontulii 6— 8°/0 pe

Cursulu la bursa din Viena.
din 5 Augustă a. c. 1891

Ranta de aură 4°/0 - - - - 105 40
Renta de hârtiă 5% 101 70
Imprumutulă căilorii ferate ungare

aură - - 117.—
dto argintii u • 99.50

ostii ungare [2-a emisiune] —
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare [1-ma emisiune] - - -
Amorf isarea datoriei căii oră ferate de

ostă ungare (3-a emisiune) » • 113 —
Bonuri rurale ungare . .. . 91.60
Bonuri croato-slavone - - - 104.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 140.75 
Despăgubirea pentru dijma de vină

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

ghe dinului 131 25
Renta de argintii austriacă - - - - 92.35
Renta de hârtiă austriacă - ■■ . 92.25
Renta de aurii austriacă .... . 111.45
LosurI din 1860 138.—
Acțiunile băncei austro-ungare - 1026.-
Acțiunile băncei de credits ungar. - 835.75
Acțiunile băncei de credită austr - 290.50
Gfalbenl împărătesei- - • - 5.57
Napoleon-d’orI.............................. 9.39
Mărci luO împ. germane 57.95
Londra 10 Livres sterlinge ■ ■ 117 80

Publicaținne de licitafiă.
Comuna bisericescă gr. cat. Orșova, din tractulu Reghinului, voindu 

a’șl 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- 
pulă edificării prin acesta ordineză o licitațiune publică minuendă, 
care se va ține în edificiulu 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 statorită pe basa 
preliminariului la suma de 8655 fi. 11 cr. în numeraru seu în obli
gațiuni de stată la mâna comisiunei licitătbre.

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

Heghinu, la 31 Iulie 1891.
Pentru comuna gr. cat. bisericăscă Orșova protopopnlă tractualu

Petrii Uilacanu,
636,3—3 protopopii gr. cat.

ABONAMENTE

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

„GAZETA TRANSILVANIEI"
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
ană

trei
șese
ună

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

3
6

12

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 ir.
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.

fi. - 
ft —

50 cr.

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

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

££ a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

X 
X 
X
X 
X
X 
X
X

X

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

Budapesta— B’redealu I Fredealu—Budapesta IS.-Peșta-Aradu-TeiușIpCeiuș-Ai'adft-JS.-Pesta Copșa-miea— SiMiu
Trenu 
accele-

Trenu 
de 

persân. ratu

Trenu 
de 

persân. ratu

Trenu 
accele-

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persân.
Trenu 

do 
persân.

Trenu 
accele

rată

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persân-

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Buci a
Oiucia
Huedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uidra
Vințul de sus 
Aiudă

Teiușu

Crăciuneliî
Blașiu
Micăsasa

Copșa mică •
Mediașîî 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodfi 
Augustină 
Apața 
Fel di ora

Brașovtt

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

5.50
3.25[Bucuresci

Predealu
Timișiî

Brașovtt

9.15
11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

8.51
9 07
9.37

10.37
11 10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

4.21
4.55

Feldidra
Apața 
Augustinfi 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Eiisabetopole 
Mediașă
Copșa mică J

5.47
6.-
6 18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelâ

8.22
8.38
8.43

9.14

Timișfi
Predealu
Bucurescl

Tren de 
persâne 

,12.20
141
2.26
8.50

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

Aiudfi 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișd 
Apahida

Clușiu

Nădășelfi 
Ghirbău 
Aghireșfi 
Stâna 
B. Huiedin 
Ci u ci a 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd

Oradea mare

sus

P. Ladăny 
Szolnok

331 Budapesta 
Viena9.30

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

Viena
'Budapesta 
Szolnok

453
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

Aradu
Glogovațiî 
Gyorok 
Paulișii 
RadnaLipova 
Conop

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29 Berzava
12.06
12.37 Zamfi
12.53 <

1.18]
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
'4.07
4 28
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

îo.oe
10.2c
10.42
11.11

; 11.51
12.01

, 2.24
4.47fi

Soborșinfi

Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotfi
Vinț. de josti 
Alba Iulia 
Teiuștt

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
Alba Iulia
Vinț. de josfi 
Șibotfi 
Orăștia 
Simeria (Pisklj 
Deva
Branicica 
ilia
Gurasada
Zamii 
Soborșinfi
Berzava
Conopfi 
Radna Lipova
Paulișfi
Gyorok 
GlogovațQ

Aradu 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

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

3.- 10.47
3.31 11.27
4.15 12.08
4.46 12 38
5.10 1.-

Sihiiu—Copșa-mică

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8.02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Simeria (Piski) Fetroșeni : Fctroșem-Simeria (Piskî'

GSIiiidsu—Turda

Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50 6.20
Streiu 6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
Hațegii 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
Pui 8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51

1 Crivadia 8.47 2.23 7.24 Hațegiî 8.36 1.54 8.25
; Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
Petro șeni

■ "
9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

Aradft--Timișora Timișora—Aradu*
’ Aradu 6.15 11.30 7.15

1

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 Aradu 8.03 3.50 7.50

Turda—£<hirișu
4 47]Gliirișu 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda

’ 8.08)10.55 4.— 10.44 Ghirișuj 5.10| 9.50 2.
9.30 2.3i

8.40
6.05

Turda
8.
9.10

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27
„ . . ( 5.20 11.17 5.14Oșorlieiu ■ 5.35 5.36
Regh.-săs. 7.10 7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regli.-săs. 8.- 8.15
Oșorlieiu j 9.35 9.53

5.21 5.54 10.20
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

Brașov—Kerwescî

Sighișora—Bdorlteiu || Odorheiu—Sighișora

Mureșu-Iaidoșu—Bistrița Bistrița—Mureșu-lLudoșu Sighișora.
Odorheiu .

3.15
6.10

4.30 11.25 Odorheiu. . . 815
7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

Brașov
Zernescl

5.45
7.26

4.55
6.36

Bistrița4.-
6 48 Țagu-Budctelicii .
9.59 Murășfi-Ludoșfi .

Murășă-Ludoșfi . .
Țagu-Budatelicfi . .
Bistrița.....................

It otn t Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză, orele de nopte.

1.16
4.15
7.21

Careii-mari—Eelău ®elău—Careii-iuari
Zernesrî-Br aș® v

Careii-marl .
Zelău. .

5.5o| Zelău . . .
Careii-marl .11.-

1.56
6.48

Zernescl
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă


