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BrașovQ, 26 Iulie v.
Unu raportă, ce l’amu primită 

din Selagiu în cjilel® acestea, ne 
descopere una din cele mai mari 
anomalii în vieța și raporturile 
preoțimei române unite față cu 
clerulă străină romano-catolică.

Der se lăsămu se vorbescă fap- 
tulă petrecută, despre care ni-se 
raporteză și care va ilustra în de- 
ajunsă memorata anomaliă.

Episcopulă romano-catolic Lau- 
rențiu Schlauch dela Oradea-mare, 
despre care scimă, că e unulă din
tre cei mai declarați adversari ai 
Româniloră pe tbte terenele, a în
treprinsă nu de multă o căletoriă 
în Selagiu, ca să-și confirmeze pe 
credincioșii sei.

Cu ocasiunea acesta vre-o 7—8 
preoți români din protopopiatulă 
Tășnadă-Sărăuadului, în frunte cu 
protopopulă loră, au aflată cu cale 
se contribue și ei la festivitățile 
de primire ale numitului Episcopă. 
Spre scopulă acesta l’au întâmpi
nată în comuna Tășnadă-Santău, 
unde protopopulă română, în nu
mele clerului de sub conducerea 
sa, salută pe Episcopulă latină prin- 
tr’o vorbire, care nu scimă în ce 
limbă a fostă rostită, despre care 
înse ne tememă, că a fostă ros
tită în limba maghiară.

Ori cum ar fi fostă, întrebarea 
este, că ce caută protopopulă ro
mână unită din Tășnadă cu preoții 
sei la o festivitate de primire, care 
privesce numai pe clerulă romano- 
catolică ? Decă rabinulă și preo- 
tulă calvină din Tășnadă s’au sim
țită îndemnați a saluta pe epis
copulă Sclauch, acesta are ună 
înțelesă, căci numitulă Episcopă 
figureză înaintea loră ca ună stelpă 
ală maghiarisărei, pe care-o sus
țină și ei.

Cumcă poporulă română unită 
din Tășnadulă Sărăuadului n’avea 
ce căuta la acestă festivitate, ba 

pote nici n’a fostă așteptată, o 
dovedesce și modulă, cum l’au 
făcută se simță, atâtă Episcopulă 
Schlauch, câtă și cei dimprejurulă 
lui, că nu se bucură de grația 
loră ca unulă, care — cum cfice 
raportorulă nostru — face parte 
din „opincarii valachi?“

Episcopulă latină a răspunsă 
la salutarea protopopului în modă 
demonstrativă numai cu câteva cu
vinte, pe când cătră preotulă cal- 
vinescă și cătră rabină a vorbită 
multă mai pe largă.

Și ca se nu se lase nici o du- 
bietate despre aceea, că bspele 
română nechiămată a fostă pri
vită peste umeri de cătră „patri- 
oții‘‘ și maghiarisatorii, cari ară 
fi vrută mai bucurosă, pbte, se fi 
fostă ei între ei, protopopulă ro
mână unită a fostă nebăgată în 
semă și la arangiarea conductului, 
ce avea să întîmpine pe Episco
pulă latină. Pănă acum era obi- 
ceiu, ca preotulă română unită 
din Tașnadă-Sarăuadă să mergă la 
ocasiunl festive în loculă ală doi
lea, îndată după preoții romano- 
catolici. Acuma însă l’au rangiată 
la loculă ală treilea, după preoții 
calvini.

Etă der, că romano-catolicii 
nu se scandaliseză nicidecum se 
mergă cu conaționalii loră calvini 
la olaltă, pe când Românii uniți 
se îndesă mereu, par’c’ar aștepta 
nu sciu ce, pe lângă căpeteniile 
clerului romano-catolică, adversară 
nației nostre.

Etă anomalia, de care amă fă
cută amintire la începută și care 
numai la ridicarea va4ei bisericei 
române unite nu pote contribui.

Așa s’au fostă îmbulcjită și cei 
dela Beiușă, când cu primirea totă 
a acestui episcopă latină, care nu-i 
privea. Și care a fostă urmarea ? 
Șe vede, că preoții din Sărăuadă 
nu sciu ce se petrece în lume; 

căci la din contră ar fi trasă în
vățătură din casulă dela Beiușă și 
ar fi rămasă acasă, văcjendu-șl de 
afacerile loră.

Intimitatea cu clerulă romano- 
catolică, ce o caută în multe părți 
cu atâta sete preoții români uniți, 
nu pbte ave în împrejurările de 
față nici ună înțelesă, afară pbte 
de acela, că preoții români uniți 
și-au perdută consciința de sine 
națională bisericescă și credă, că 
trebue să fiă cu ori ce preță aser
viți clerului romano-catolică.

Ferescă Dumnecjeu însă, ca a- 
semeni idei să prindă rădăcini, 
der decă nu se va pune stavilă 
umilitbreloru porniri, atunci ur
mările rele voră fi neîncunjurabile.

E timpulă, ca autoritățile su- 
peribre competente ale bisericei 
unite să cugete seriosă asupra a- 
cestoră anomalii ale raporturiloră 
cu clerulu romano-catolică, cari 
potă să fiă spre cea mai mare pa
gubă, atâtă bisericescă, câtă și na
țională, a Româniloră uniți.

CRONICA POLITICĂ,
— 26 Iulie (7 Augustă.)

— In ședința dela 5 Augustă a die
tei ungurescl s’au terminații desbaterile 
asupra §-lui 1 din proiectulă pentru re
forma administrațiunei; rămânendă nu
mai, că în ședința următâre să se facă 
votarea nominală. Incheiarea acesta cu 
totulă neașteptată a desbateriloră îșl a- 
flă esplicațiunea în hotărîrea de retra
gere a ministrului-președinte Szapary, 
despre care amă vorbită erl. In urma 
acestoră declarațiunl, toți membrii par
lamentului manifestau o curiositate deo
sebită în privința ulteridrei desvoltărl a 
lucruriloră. Fiă-oare așteptă cu nerăb
dare să vadă raportulă, ce-lă va așter
ne guvernulă în dietă în privința atitu- 
dinei, ce are s’o observe în viitoră față 
cu pericululă obstrucțiunei. Curiosității 
aoesteia, după cum comunică telegra

mele din Budapesta, a satisfăcută minis- 
tru-președiute în ședința următdre, dela 
6 Augustă, când — după ce se vota § 
1, — ministru-președinte Szapary pro
puse în loculă paragrafului ală 2-lea un nou 
paragrafă. Aoestă retragere a sa și-o mo
tivă Szapary ca mersulă de pănă acum 
ală desbateriloră și cu declarațiunile „in- 
dependențiloră,u din oarl elă conchide 
la o periclitare a parlamentului. Elă, — 
(fise — a făcută totă posibilulă, ca pro
ieotulă să-lc aduoă la volâre de lege 
fără a provoca periculă, der după-ce 
tâte semnele arată, că e vorba de-o obs- 
trucțiune, a fostă silită să propună 
ună nou paragrafă în' loculă para
grafului ală doilea. Lucru firesoă, (fise 
mai departe Szapary, că noulă para
grafă nu dispune, ca de-aci înainte func
ționarii să se numescă, oi va remend și 
mai departe sistemulu electoralii. De-alt- 
mintrelea guvernulă îșl menține progra- 
mulă său de pană acuma și rămâne lân
gă declarațiunile, ce le-a făcută față cu 
acestă proiectă. Va trece celă puțină 
ună ană, pănă când proiectulă se va 
presenta din nou dietei. Noulă paragrafă 
ală 2-lea declară ministrulă, că e gata 
a-lă pune la desbatere încă în ședința 
următore, dela 7 Augustă. Irâny și U- 
gron au critisată aspra procederea gu
vernului și la urmă a primită propune
rea lui Szapary, d’a se trece la desbate
rile §-lui 2.

Va să dică Szapary a oapitulată în 
modă formală. Acum elă ar dori să ră
mână celă puțină cu atâtă, der va mai 
avă încă de furcă cu Apponyi, care mai 
multă a luptată pentru reforma admi
nistrațiunei chiar și decâtă partida gu
vernului, și care acum se simte fdrte 
opărită prin retragerea lui Szapary. Elă 
a și declarată, că nu pote urma pe gu
vernă pe cărarea, pe care a pășită a- 
cum. Nu-i rămâne deră lui Apponyi, de
câtă să se întorcă drășl acolo, unde a 
fostă, și pe lângă oposiția estremă să 
profite de ocasiunile binevenite pentru 
a da năvală asupra lui Szapary și a-șl 
răsbuna asupra lui, pentru-că l’a lă-
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Preumblări la Tismana.
IV

Iubite Amice,
D-lă Constantină St. Bilciu- 

rescu, capulă biroului Culteloru 
din Ministerulu culteloră și ins- 
trucțiunei publice, la sfatulu și în- 
demnulu distinsului publicistă, 
Ștefană C. Mihăilescu, fostă se
cretară generală ală Ministerului 
culteloră, a presentată publicului 
în anulă 18110 o importantă și in
teresantă lucrare relativă la „mă
năstirile și bisericile clin România cu 
mici notițe istorice și gravuri.1,1

Autorulă, în prefață, arată, că 
la culegerea și rânduirea notițe- 
loră, s’a servită de scrierile pline 
de erudițiunea ale P. S. Melchi- 
sedecă, episcopulă Romanului, ale 
neobositului istorică și epigrafîstă 
profesoră Grr. Gr. Tocilescu și ale 
d-lui C. Erbicenu, cari au bine
voită a-i da totă concursulă la 
acestă lucrare și în scopulă de a 
înlesni căletoriă visitatoriloră S-te- 
loră M-rl, autorulă a dată pe câtă 

i-a fostă posibilă și itinerariulă ce 
trebue urmată pentru visitarea ace- 
loră localități.

întemeiată pe aceste date, etă 
cum ne înfățișeză, d-lă D. Bilciu- 
rescu, Mănăstirea Tismana din ju- 
dețulă Grorjiu, în lucrarea s’a de-o 
valore deosebită' pentru cunoscerea 
monumenteloră nostre istorice din 
România.

Tismana se află situată pe ună locă 
adăpostită, în valea strimtă a rîulețului 
Tismana, aședată pe o rîpă eșită din 
pâla unui delă dela drepta văii, cale de 
trei ore dela Tergulă Jiului. Din susă 
de M-re valea se mai lărgesce nițelă, 
încâtă rămâne de-alungulă rîului locă 
pentru livedl. Dâlurile ce închidă valea 
suntă pezișe acoperite cu păduri în 
parte de castani și numai de-asupra 
M rei se vede stânca golă. Acestă Mă
năstire după tradițiile păstrate de pă
rinții călugări și după o oopiă de po- 
melnică vechiu, a fostă întemeiată la 
începută de St. Nioodimă, ună unchiu 
ală Cneazului Lazără. In urmă au mărit’o 
și înzestrat’o Domnii țârei, între cari 
Dană Vodă Basarabă, Mircea Vodă celă 
bătrână la 1392 și Vladă Vodă fiulă lui 
Țepeșă la 1439.

Tismana a fostă în tâte timpurile 
una din cele mai importante M-rl ale 
țărei, și fără îndoelă, ea avea destina- 
țiunea unui locă de apărare, atâtă față 
cu treoătorea dela Vulcană, câtă și față 
cu valea Jiului, singurulă drumă largă 
despre Dunăre. Mai în urmă la anulă 
1716 ea a fostă centrulă de operațiune 
ală Olteniloră, care sub conducerea Ser- 
darului Barbu Brăiloiu și a căpitanului 
Nicolae Roseti, au isbutită în acestă ană 
să curețe țera pănă la Oltă de Turci și 
de Tătari. Incetândă invasiunile, Tismana 
perdu cea mai principală dintre destina- 
țiunile ei de odinioră, a rămasă însă cu 
tâte acestea una din cele mai vechi, mai 
bogate și mai importante M-rl din țâră, 
bucurându-se și de o posițiune admi
rabilă.

Ea a fostă restaurată la 1855, mai 
alesă cu scopulă de a fi prefăcută în re
ședință de vară pentru Domnulă țărei. 
Și în adevără nici nu este cu putință, 
ca cineva să trecă pe la Tismana și să 
nu dorescă să petrecă mai multă timpă 
acolo.

Biserica prin restaurare a perdută 
stilulă ei originală eră castelulă în ade
vără măreță, zidită atunci în prejurulă 
Bisericei la anulă 1860, a luată focă, și 

astăzi din cea mai mare parte a lui nu 
stau decâtă zidurile afumate și în parte 
ruinate.

Din cetate în stânga ei, pe ună dălă, 
este o peșteră unde se (fice oă a locuită 
St. Nicodimă.

Biserica a încercată mai multe pre
faceri, cum resultă din inscripțiunile ce 
se yădă pe zidă și cari suntă cu date 
recente.

Portrete în interioră suntă :
La stânga: Radu Voevodă în cos

tumă obicinuită, ținendă în mână bise
rica împreună cu Miroea Vodă; lângă 
acesta se vede: I. Portretulă Jupânesei 
Stanca Glogovenca Consilierâsa; II. Ală 
Jupanului Mihailă Glogovenu consilieră, 
și între dânșii ună copilă cu numele 
Ștefană. Mai este asemenea și portretulă 
lui Gherasimă Arhimandrită Năstavnică 
sfintei Mănăstiri Tismana și a lui Par- 
tenie Episcopă ală Râmnicului și noulă 
Severină.

La drâpta: Jupână Nedelcu și Vel 
Vorniculă, ținendă biserica cu Jupânesa 
Anca; Jupână Teodoră Vel Bană, 
lângă densulă soția sa; lână Arhimandri- 
tulă Egumenulă, ună boeră, o jupânâsă 
și două copile (nume șterse) Stoica Ben- 
gescu Vel consilieră. 
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sată în baltă împreună ou totă partida 
lui. Cestiunea reformei este așa-deră a- 
prdpe terminată.

— In 4 Augustă au sosită în Praga 
și ospeții Croațî pentru ca să visiteze 
esposițiunea cehică. Stradele din vecină
tatea gărei erau îndesate de omeni. Gara 
însă era închisă de ună cordonă de gar
diști. Nimenea nu avea voiă să mergă 
pe peronă, nici chiar aceia, cari așteptau 
pe rudele și pe amicii loră, sosiți cu tre- 
nulă în care erau Croații. Numărulă os- 
pețiloră CroațI este de 386. Nu s’a fă
cută primire oficială la gară din causa 
măsuriloră polițienescl. Când Croații se 
deteră josă, mulțimea isbucni în strigăte 
demonstrative de „Slava“ și „Na zdar“. 
Abia târdiu sera se împrășciâ mulțimea.

— Din incidentulă sosirei regelui 
Alexandru alu Serbiei la Petersburgă 
„Novoje Vremiau scrie, că după eveni
mentele dela Kronstadt guvernele legale 
ale rassei slavone potă desvolta cu mai 
multă siguranță și oonsciință puterea 
morală și materială a Slaviloră. Lucrările 
paclnice ale Slaviloră acuma voră pute 
ave ună cursă mai liniștită. E îmbucu- 
curătoră, că Serbia s’a reîntorsă în mo- 
mentulă aoesta la veohiulă ei amică și 
protectoră. Cu câtă se grupeză regența 
mai strânsă sub stindardulă rusescă, cu 
atâta e mai neînsemnată pericululă de 
a primi în schimbulă jugului scuturată 
ală Austro-Ungariei, ună altă jugă mai 
greu, și cu atâta e mai apropiată tim- 
pulă prosperării Slaviloră. „Novosti11 ao- 
centueză, că prima visită a regelui Ale- 
sandru la Petersburgă nu e o demons - 
trațiune în contra Vienei și Rusia nici 
nu are intențiunea de a sumuța pe re
gele Serbiei în contra Austro-Ungariei. 
„Petersburgslwja Vjedemostiu cjic®; că nici 
Rusia și nici Serbia nu are lipsă de 
ună paotă scrisă. Confederațiunea popo- 
reloră slave esistă în însăși consciința 
slavă. Rivalitatea dintre Austro-Ungaria 
și Rusia, aici e resolvită definitivă. Or- 
ganulu societății slave susține, că prin 
apropierea Serbiei de Rusia, ea va de
veni ună stată mare slavă, de o însem
nătate Europenă.

— In 4 Augustă a părăsită esca
dra francesă portulă Kronstadt. Admira- 
lulă Gervais se va duce pe o <ji la Mos- 
ova, în timpă ce escadra se va aprovi- 
siona ou cărbuni, unde de sigură va fi 
din nou primită cu entusiasmă. Simpa
tiile între Rusia și Franoia fără îndoelă 
căs’au mărită prin festivitățile dela Kron
stadt. Bulangiștii îșl facă ilusiunl despre 
o alianță ruso-franoesă. Remarcabilă este 
o destăinuire a deputatului Millevoye, 
care susține în diarulă „Eclair“, că Ru

sia și în anulă 1887 a jucată rolulă 
mântuitoră, din incidentul afacerei Schnae- 
bele și că atunci s’a delăturată declara
ția de răsboiu germană numai prin o 
sorisdre forte energică a Țarului cătră 
împăratulă Germaniei. Se G& Ța-
rulă era atunci așa de furiată în înoâtă li-a 
strigată Germaniloră „Pănă aiol și mai 
departe nu!“ și apoi imediată Germa
nia a eliberată pe Sohnaebele. Se pare, 
că împărtășirea acesta se ține de dome- 
niulă fantasiei.

— Ministrulă franoesă de esterne 
Ribot avu o întrevorbire cu seoretarulă 
ambasadei Chinese din Parisă. După soi
rile mai nouă, turburările din China au 
caracteră politică. Guvernulă chineză 
asigură, că au luată tote mesurile pentru 
susținerea ordinei, der pănă acum nu 
s’a văcjută vre-ună efectă ală aoestoră 
măsuri. Puterile europene negoțiăză unele 
cu altele pentru ca să faoă pașii comuni 
pe lângă guvernulă ohineză.

SOIRILE QILEI.
— 26 Iulie (7 Augustă.)

Moștenitorulii tronului românii, după 
cum scrie (jiarulă „Temps“, va faoe în 
decursulă lunei aoesteia o călătoriă prin 
Europa fiindă însoțită de majorulă 
Coandă, noulă său adjutantă și șefă ală 
casei sale militare.

*# *
In urma incetărei rSshoiului vamală 

s’a dată erăși liberă oirculațiune pe te- 
meiulă ounoscuteloră ordinațiunl minis 
teriale, comerciului de rîmătorl, oi, capre 
etc. Schimbarea acăsta a regimului dela 
vamă a durată numai forte scurtă timpă, 
dedrece după cum ne spune ună co
merciantă din Brașovă, care a voită să 
importeze pe la vama dela Brană ună 
transportă de rîmătorl și de berbeci, că 
nu i-s’a dată voiă să-i trecă, dedrece în 
urma unei telegrame ce a sosită dela 
ministerulă ungurescă importulă de rî
mătorl este oprită. Noua eră vamală se 
începe der erăși cu vechiulă obiceiu de 
a găsi nodă în papură.

** *
Luptă pentru limbă, piarulă „Na- 

rodni Listi“ provdoă tote comunele ce- 
hice, cari au table, pe cari e scrisă în 
limba germană și cehică numele comu- 
neloră, ca să le delăture pe aoestea și 
să pună esclusivă table cu inscripțiune 
cehică.

** *
Laureații români, pilele acestea a 

fostă, scrie „Timp.“ la Parisă serbarea 
împărțirei premiiloră concursului gene
rală ală liceeloră. Cu acestă ooasiune 
vomă aminti aci pe acei dintre cona- 

| ționalii noștri, cari de patru4eol de ani 
încoce, au putută obține premiulă de 
laureată. —1843, Nicolae Bibescu, ală șa
selea la primulă premiu pentru teme la
tine. Lioeulă Henri IV.—1857, Mihailă 
Const. Șuțu, ală doilea la primulă pre
miu de fisică. Liceulă Bonaparte. —1858, 
Mihailă Const. Șuțu. Primulă premiu de 
istoriă naturală. Liceul Bonaparte.—1860, 
Ioană Lahovari. Ală doilea la primulă 
premiu de narațiune latina. Liceulă Louis- 
le-Grand.—1861, Ioană Lahovari. Reto- 
rioa: primulă premiu de versuri latine. 
Liceulă Louis-le-Grand.—1862, In acesta 
ană Românii obțină trei premii, afară 
de accezite. Astfelă d. Ioană Lahovari 
obține ună ală doilea premiu la diserta- 
țiunl latine; apoi d. Em. Vogorides ese 
ală treilea la ună ală doilea premiu de 
versuri latine și d. G. Duca ese ală pa- 
trălea la ună ală doilea premiu de teme 
latine. —1866, Const. N. Lahovari, Reto
rica : primulă premiu la versuri latine. 
Lioeulă Louis-le-Grand. —1874, George 
Voinescu. Ală treilea la primulă premiu 
de teme latine. Lioeulă Louis-le-Grand. 
1879, Alexandru Cuza. Ală treilea la 
primulă premiu de geografia. Liceulă 
Fontanes.—1884, Spiridonă Bibescu. Fi- 
losofiă : primulă premiu : istoria contem
porană. Liceulă Louis-le-Grand. Deci 13 
laureațl români în 40 de ani.

** *
Jurisdicțiunea militară română ca mo

delă. Procurorulă de stată ală curții de 
casațiă din Bulgaria se află de câte-va 
(jile în Bucurescl, pentru ca să studieze 
organisațiunea jurisdicțiunei militare ro
mâne.

*A $
Trenurile de plăcere pe linia Buou- 

resci-Predealu. Numărulă persâneloră, cari 
au călătorită Sâmbătă și Duminecă pe 
linia Bucurescl-Predeală e de 7,500, cari 
au adusă admfnistrațiunei căiloră ferate 
ună venită la 48,000 lei.

** *
Distinoțiune. Renumitulă baritonistă 

dela opera din Praga, d-lă Dimitrie Po- 
poviciu a fostă decorată de cătră regele 
României cu medalia Bene-Merenti cl. II 
pentru meritele sale artistice și mu- 
sicale.

** *
Maghiarisarea intre Germani. „Dălvi- 

deki Nemzetor“, organulă oficiosă ală 
Kulturegylet-ului din Verșeță, împărtă- 
șesce ou multă buouriă soirea, că la ce
rerea Kulturegylet-ului, eforia școlară 
orășenescă din Verșeță a hotărîtă, ca în 
șoolele poporale elementare comunale să 
se introducă succesivă limba maghiară 
ca limbă de propunere. Dintre 20 de 
membri ai eforiei, câți au fostă de față, 

unulă n’a votată, unulă s’a depărtată 
ÎDainte de-a se înoepe votarea, er 4 au 
votată în contra întroduoerei limbei ma
ghiare. Prin urmare maghiarisatorii au 
învinsă cu o majoritate de 14 voturi. — 
Stau rău de totă Germanii din Ungaria, 
dâcă eforiile loră școlare suntă compuse 
din astfeliu de membri.

** *
Pentru călătorii în Rusia. Ambasa- 

dorulă rusescă din România, F o n t o n, 
interveni pe lângă guvernulă său, oa Ro- 
mâniloră să li jfiă permisă a trece în 
Rusia fără pașaporte și numai cu ună 
simplu certifioată pentru 48 de ore. Gu
vernulă rusescă încuviință dorința lui 
Fonton cu condițiunea, ca toți cari au 
astfeliu de cetificate, îndată după sosirea 
loră să se presenteze la poliția locală, 
pentru visarea oertificateloră.

* * *
Produoțiune și petrecere. Comunita

tea bisericesoă romano-catolică din locă, 
sub dirigența d-lui Al. Bird, va da la 8 
Augustă n. în sala hotelului „Centrală 
Nr. 1“ o petrecere, cu care ocasiune se 
voră representa 2 piese teatrale și 4 
piese musicale. Venitulă curată e desti
nată pentru zugrăvirea bisericei romano- 
catolice din locă.

* * *
Circulă Sidoli. Representațiunea de 

erl seră a fostă fdrte interesantă și bine 
cercetată. Ursulă, numită „Petz", ală că
rui debută se aștepta cu curiositate, șl-a 
esecutată rolulă cu multă măiestriă și 
hază. Călăreță destoinică, îmbrăcată în 
vesminte â la Dandy, străbătea jișoră 
și ageră prin cercuri. A meritată stiola 
de lapte, ce ’i s’a dată și pe care o con
sumă cu multă apetită. D-lui Petrini, 
din a cărui școlă a eșită „Petz“ și sub 
a cărui conducere șl-a esecutată rolulă, 
îi servesce de onore.

* * *
Conductorii poștalii arestatii. „Româ- 

nia“ află, că inspectorulă poșteloră ro
mâne fiindă însciințată, că ună conduo- 
toră poștală, însărcinată ou ducerea pa- 
cheteloră cu scrisori dela biroulă centrală 
în diferite orașe, pe drumă desfăcea pa
chetele și rupea unele dintre scrisori, pe 
oarl le bănuia, că în ele suntă bani, ur- 
mărindu-lă l’a descoperită și dată pe 
mâna parohetului, care a și dispusă ares
tarea lui.

Foile unguresc! despre situațiune.
^Nemzet'1 (Țoe, că modulă de solu- 

țiune propusă de contele Szapary este 
singurulă, care permite guvernului să esă 
din situațiunea încurcată fără vătămarea 
principiului și ală prestigiului guvernu-

In tindă, la intrare suntă zugrăviți: 
La drepta, Jupână Ștefană Glogovenu 
biv Vel Slugeră; Jupânița Maria, Ju
până Nicolae Glogovenu Oăpitană; Ju
pânița Ego Sanda. încă vre-o patru femei 
și patru copii cu inscripțiunile de asupra 
șterse.

Ușile bisericii suntă frumosă sculp
tate, represintândă susă; ună ângeră și 
Maica Domnului, er mai josă Sfinții 
Petru și Paulă ; SfințiiI Nicodimă și 
Antonie.

Pe cea din stânga se află săpată ur- 
mătârea inscripțiă :

„Acestă ușă s’a făcută cu țotă chel- 
„tuela Domnei Stanca Glogovenca Con- 
„silieresă, care a ținut’o d-lui Mihai Glo- 
„govenu Consilieră“

Pe cealaltă ușă: „Care au fostă fata 
„D-lui StancuBengescu Consilier în cjilele 
„Sf. S. Părintelui Mihailă Egumen, și Arh. 
„Tism. 1782“.

Stâlpii ușiloră suntă de piatră a- 
vendă pe dânșii săpată de alungulă de 
■câte patru părțile o inscripțiune sla
vonă, ce a fostă poleită cu aură din a- 
nulă 1542, din care se vede oă atâtă 
ușa oâtă și pragulă s’a făcută de Egu- 
menulă Ermonah Vasilie, în dilele lui 
Ionă Petru V. V. și ale fiului său Mircea 
Voevodă.

Din odorele cele mai importante și 
vechi vomă enumera următorele:

I. Ună epitafă de atlasă lucrată cu 
firă de argintă și de aură.

II. Ună chivotă de argintă poleită 
cu aură represintândă biserica ; e lucrată 
ou multă artă.

III. Ună Artoforiu de argintă.
IV. Ună sioriașă de argintă cu moș- 

tele Sfântului Nicodimă și muceniciloră 
Ignatie și Teofilată. Aceste moște suntă 
legate cu oâte o verigă, purtândă o in
scripțiune grăoă ou numele Sfântului. 
Sicriulă e lucrată probabilă de aceiași 
artiști cari au făcută și Artoforiulă și în 
aoelașă ană.

V. Ună sfeșnică de argintă cu ins- 
oripțiune slavonă pe globulele sfeșnicului 
din oare se vede, că s’au dăruită de 
Mateiu Basarabă și de soția sa Domna 
Elena.

VI. Ună altă sfeșnică de argintă cu 
patru globule. Două ripicjl de argintă 
poleite cu aură. O candelă de argintă 
bine lucrată. Două tetrapode de ștejară 
frumosă sculptate și bine conservate. O 
tdoă de tuciu ou soriptorulă Austriacă și 
ou inscripțiune în limba Română. Și o 
cruce de plumbă care se atribue Sfân
tului Nicodimă.

Cinci sute de ani au trecută de când 
acestă Mănăstire există și acești cinci sute 
de ani îi dau dreptului, credemă, de a exista 
mai departe și chiaru fără nici o desti- 
națiă, numai și mimai spre a le reaminti 
celoră ce vină și se ducă, că e ceva sta
tornică in țâra asta.

Atrasă de frumseța și însem
nătatea Mănăstirei Tismana, așa 
cum e descrisă de vechiulă meu 
amică, Dl. C. Bilciurescu, ardea 
unu dorii în inima mea de a ve
de și eu acestă locă de apărare 
alu Româniloră în contra năvălirei 
dușmaniloră.

Spre a-ml împlini acesta a 
mea dorință am plecată la 16 Iu
lie curentă dela Bucurescl și în 
intervalulă acestora visitându 
localitatea amintită în viitdrea mea 
corespondență îți voiu arăta sin
cerii și obiectivă impresiunile do
bândite la fața locului, impresiunl 
cari' mi-au răpită încă una din 
însuflețirile și ilusiunile mele.

La revedere.
T-Jiului, 22 Iuliu 1891.

Teofil Frâncu.

9) Carnetulu roșu.
Novelă, tradusă de Moșulâ.

Câte-va cjile după sosire, împăratulă 
se duse în palatulă taurică. Profesorulă 
Rostow se dusese la aoademia arteloră, 
unde avea ceva de lucru.

Auc|indă împăratulă acesta, trimise 
ună espresă, ca să-lă aducă.

Pănă la sosirea lui, împăratulă făcu 
o revistă în bibliotecă și in alte câteva 
odăi, în cari noulă conservatoră îșl în
cepuse deja activitatea. Dintr’o odaiă 
în alta ajunse și în odaia în care depu
sese densulă carnetulă roșu, sigilată. O- 
daia acesta era încăldită.

împăratulă intra înlăuntru și se a- 
ședâ pe ună jeță. Ună semnă și servi- 
torulă se depărteză.

— „Numai atunol să-lă deschidă, 
când îlă va amenința ună perioulă mare“, 
începu să vorbescă împăratulă singură. 
„Ei bine! Pericululă e aici, pentru-oă 
Gzrynovsky cade sub asprimea legii; 
ună cuvântă din partea mea și profeso
rulă Rostow e ștersă din istoria oeloră 
vii. Mâna trădătoriloră și ucigașiloră 
mă încunjură pe fiă-care 6ră, cine soie, 
decă în cesulă următoră nu suocede unui 
soelerat.ă să-mi curme vieța cu vre-o 
armă. Și-atuncI, ce se va alege de elă ? 
Eu voiu deslega gâcitorea.“ 
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lui și aid partidei liberale. ț>ioe apoi, că 
ori câta de mari ar fi atacurile stângei 
estreme în contra acestei modalități, o- 
piniunea publică se va declara pentru 
maioritate.

„Fesier Lloyd* cu t6tă învingerea 
principiară, vede cu părere de rău, că 
guvernula și cu maioritatea și ou opo- 
•sițiunea moderată laolaltă, n’au fostă în 
stare de a aduce la valdre dreptulă 
domnirei maiorității legale în camera de- 
putațiloră. In prinoipiu stânga estremă 
a fostă învinsă; în praxa libertății de 
aoțiune parlamentară însă, ea a învinsă. 
Acestă forte amenințătore ânomaliă 
nu se păte tăgădui și trebue să 
neliniștescă spiritele partideloră, cari 
voiesoă să oonserveze starea lucrurilorO.

Organulă aponyistă „Pestă Naplo44 
înoheiă espnnerile sale în modulă urmă- 
toră: „Resultatulă finală este der, că 
proiectulă de lege e lăsată să cadă, re
forma însăși a fostă greu compromisă, 
vacja guvernului sguduită, vac|a obstruc- 
țiunei recunoscută, paciența și consciința 
de sine a partidei liberale pusă la o as
pră probă, situațiunea parlamentară și 
politică încuroată într’ună nodă gor- 
diană.

In fine 4iaru^ stângei estreme 
„Egyetertes44 cjioe într’ună articolă de 
fondă: „ Partida independentă pote
acum părăsi câmpulă luptei parlamentare 
cu o victoriă decisivă și să se presenteze 
înaintea națiunei. Lupta ei aprigă a îm- 
pedecată ca proiectulă periculosă să de
vină lege. Ea a procurată recunoscerea 
marelui principiu morală, în urma căruia 
o maioritate parlamentară alesă cu pro
gramă municipalistioă nu e îndreptățită, 
ca ou sacrifioarea programului ei să aduoă 
în vigore sistemulă administrației de 
stată. In fine ea a dată guvernului lecțiunea, 
că la finea unui ciclu parlamentară de 
cinci ani, unde cineva nu e sigură de 
părerea actuală a națiunei, nu e nici po
trivită, niol ouviinciosă, nici permisă, ca 
să pășescă cu ună proiectă de lege or
ganică atâtă de importantă și atâtă de 
mare“.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Munții apuseni, 19 Iulie 1891.

Onorată Redacțiune! In 18 Iulie n. 
c. s’a săvîrșită inaugurarea casarmei din 
Abrudă.

E luoru sciută, că edifioarea acestei 
casarme s’a întețită de puținii UngurașI 
din Abrudă și Roșia, bagsema cu soo- 
pulă, de a se asigura, vedl D6mne, în 
contra Româniloră munteni pentru tim
puri de nevoiă, der mai alesă pentru 
a-șl asigura realisarea planuriloră loră 
utopice de maghiarisare, căci din altă 

punctă de vedere nu înțelegemă să fi 
fostă necesară edifioarea acestei casarme 
care a costată atâtea jertfe.

E curaoteristică de altmintrelea, că 
pe când în Alba-Iulia, pentru esemplu, 
tdte afișele oficiose suntă publicate în 
limba română, germână și maghiară, pe 
atunci în Abrudă, unde suntă numai 
Români, insoripțiunea de pe oasarmă 
este numai în limba maghiară, și ger
mână, er românesoe ca în palmă, ca și 
cum n’ar mai esista pe aici sufletă de 
Română.

Atâtă la inaugurare, câtă și la prân- 
4ulă dată cu acestă ooasiune a fostă in
vitată și inteligința din jură, oare s’a și 
presentată; poporă însă n’a partioipată 
de locă. S’a adunată o grupă modestă 
de măiestri abrudenl, cari însoțiți de 
musioa țigănescă din Abrudă, cu prima 
rulă orașului și cu v.-comitele Albei în 
frunte, s’au presentată Ja casarmă, care 
este clădită în partea din susă a Abru
dului, aprope de loculă unde a cădută 
„bravii44 lui Hatvani și ai lui Kemeny 
Farkas. In curtea casarmei era postată 
o oampaniă de soldați în paradă. Totă 
deoorația consta din trei flamure, una 
ungurescă și alte două de ale oorpora- 
țiuniloră de măsetrii, purtate de câte-ună 
tînără călțunară ori tăbăcară. Vice-co- 
mitele în scurte cuvinte rostite în limba 
maghiară și germână arătă istorioulă 
clădirei, pe oare o predete miliției. Sou- 
sându-se, oă nu scie limba română pen
tru a se esprima corectă, ruga pe d-lă 
Dr. Laurențiu Popă să interpreteze pe 
românesoe cuvintele sale, ceea oe se și 
făcu. Unulă dintre ofioerl, în numele 
armatei răspunse scurtă și cătănesce, că 
primesoe spre folosință clădirea.

Cu atâta oeremonia s’a terminată; 
nu s’a presentată arma, nu s’a împlinită 
niol o ceremoniă religiosă, nimică, ci 
miliția s’a depărtată, er șusterii din 
Abrudă au rămasă în driculă curții cu 
gurile căsoate.

După acestea a eșită întregă con- 
voiulă din ourtea casarmei și s’a dusă 
peste cale, unde erau nisce corturi ri
dicate pentru ca să li-se dee prândă mi- 
litariloră. Aici s’a mai întâmplată ună 
schimbă de mulțămite reciproce perso ■ 
nale; ună fecioră a mulțămită în nu 
mele cameracfiloră săi românesoe, er al
tul ă unguresoe. In aoestă batalionă suntă 
numai 12 Unguri.

La 1% dre a urmată prâncjulă, la oare 
s’au întrunită omeni aprope de totă con- 
dițiunea din Abrudă; v.-oomitele, câți va 
funcționari din Zlatna, nisce onorațiorl 
din Roșia, trei CâmpănenI, ună Buoiu- 
mană și primă-pretorele din Vințulă de 
josă.

La prândă au partioipată ca la 150 
de persone. Toastele au cursă oa plâia 
înoependă chiar dela tăierulă de supă. 
Cele dintâiu toaste s’au rostită în limba 
germană, apoi alternativă românesoe, 
nemțesce și UDguresoe. Merită amintire 
între altele toastulă v.-comitelui, ridicată 
pentru poporulă din munți, în oare și-a 
esprimată complăoerea și mulțumirea, că 
deși în munți suntă forte puțini unguri, 
poporațiunea română l’a primită tot- 
dâuna cu stimă și afeoținne, ca unu po- 
poru lealu și de ordine. La acestă toasta 
nu a putută să nu-șl arate arma șovi- 
nistulă renegată Boer Bela, ală cărui 
tată s’a mărturisită pre sine totdeuna de 
Română. Acestă Boâr Bela a fostă și 
deputată dietală timpă de aprope patru 
ani, âr acum a ajunsă primară ală ora
șului Abrudă. In toastulă sâu jupânulă Be
la 4ise, oă primirea vioe-comitelui în munți 
nu pentru spiritulă de lealitate și ordine 
ală poporului a fostă mai afabilă decâtă 
în alte părți, ci pentru-că aici s’au aflată 
mai mulțl Români, „jo hazafi,44 cari „se 
închină ideii de stată maghiară44. Păcă
toșii de când e lumea, și-au căutată 
mângâiere și liniștea consciinței în cre
dința, oă voră mai fi și alții asemenea 
loră. In munții apuseni însă d-lă Boâr 
Bela nu credă să aibă părechiă.

Ca înoheiere mai amintescă, că în
tre alte toaste a fostă și a preotulni rom. 
cat. din Câmpeni, care cu naivitate a 
recunoscută, că comitatulă aoesta — a- 
decă Ungurii puși în fruntea oomitatului — 
a ridioată relativă cele mai multe ca
sarme, seu pentru-că să temă ei înșiși 
seu pentru oa să se tema alți de |ei. Și-a 
motivată aserțiunea provocându-se la 
luptele loră întâmplate pe teritorulă a- 
cestui comitată. Printre ouvinte s’au pu
tută înțelege desastrele maghiarimei su
ferite în anii 1848 — 9.

Uhu dspe.

DIVERSE.
Radicalismulu împăratului Wilhelm alii 

li-lea. Din ordinulă împăratului Germa
niei, vechile obiceiuri de etichetă la 
curte, cari fuseseră restabilite de mare- 
șalulă conte d’Eulenburg, au suferită 
schimbări nouă. Ordinulă împăratului 
țintesce cartele menu, care suntă între
buințate la praznicele oficiale. Pe vii- 
toră cuvântulă „menu" va fi înlocuită cu 
„Speisezettel44 și numele francese ale 
bucateloră voră fi schimbate cu cuvin
tele germane oorăspundătore: „bouillon14 
prin „Kraftbruhe44, „sauce44 prin „Tun- 
kes44, „mayonaise44 prin „Geriihrtes44 etc. 
Cei doi bucătari franoesl, cari suntă în 
servioiulă curții voră fi concediațl; ase
menea și D. Foucher, intendantulă gră- 

dineloră, care este francesă. împăratulă 
a ordonată, ca aoeleașl reforme să fiă 
introduse și la mesele ofioeriloră. Niol 
ună cuvântă francesă nu treube să mai 
fiă întrebuințată nicăirl.

Unu tînără ce ia aerii. Loootenentulă 
de cazaci J-L. Bahkmotoff, ce umblă de 
treispre4ece luni (elă a venită pe josă 
de la Vladivostok la St. Petersburgă, 
15,000 kilometre), 4'1®I® trecute a ple- 
oată din acestă orașă îndreptându-se 
spre Parisă, totă pe josă. Crede, după 
tâte socotelile oe șl-a făcută, că peste 
două4eol de 4’1® va sosi la Parisă. Lo- 
cotenentulă oălătoresce în tovărășia unui 
oățălușă cenușiu, pentru care a refuzată 
5000 ruble.

Fabrică de bere. Pănă aoi fabrica- 
țiunea berei era necunoscută în Turcia. 
Cea dintâiu cârciumă va fi construită 
la Constantinopole de ună architectă 
din Nurenberg, cu cheltuâla unui în- 
treprin4ătoră otomană. Guvernulă tur- 
cescă a refusată multă vreme autorisa- 
țiunea pentru sfârșitulă acestei oonstruo- 
țiunl; în sfârșită a aprobată.

Ună porumbelu voiajorii mortă de 
oboselă. țiilele trecute pe la 7 6re di- 
mineța, ună porumbelă voiajoră a oa- 
4ută mortă de oboselă și de fome fără 
îndoelă, la Parisă în str. Rosny No. 5, 
proprietatea d-lui Andre Besnard, sindio 
la Halele centrale. Examinată de d-lă 
de Besnard și ună vecină, d. Camille 
Potier, s’a constatată că porumbelulă 
avea pe pene diferite semne. Astfelă, pe 
cea dintâiu penă a aripei stângi se pote 
ceti forte bine: Borisser 10. La aripa 
stângă, pe a doua penă: Primită dela 
M... 36. Pe a treia: Sociâte du Centre 
Saint Nicolas-les-Liege. Pe a patra cu 
litere grose: Lugved, 54; în sfârșită pe 
a cincea, în oifre; 19 urmată de ună 
timbru ce pare oă conține în albă și al
bastru ună N. și ună S.

Comerciulu Stateloră Unite. După 
actele oficiale publicate de curândă, oo- 
merciulă Stateloră-Unite cu străinătatea 
în anulă fiscală ce s’a terminată în 30 
Iuniu st. n. s’a ridicată pentru importa- 
țiunl la 844.905,491 dolari, și pentru es- 
portațiunl la 844,425,405 dolari. Princi
palele articole esportate suntă următâ- 
rele : bumbaoă 291 miliâne; făinuri, 128 
miliâne: comestibile, 138 milione. In 
timpulă anului fisicală s’a esportată aură 
pentru suma de 86,363,622 dolari, și s’a 
importată pentru suma de 18,246,512 
dolari; 555,496 emigranțl au sosită în 
acestă ană, cea ce constitue o creșcere 
de 105,277 asupra anului trecută.

Proprietară:
Dr. Aurelă Mureșianu.

Redaotoră responsabilă inteiimală ■
Gregarii! Maiorii.

Cu pași grăbiți merge la scrinulă 
de părete și-lă deschide. Pachetașulă 
sta neclintită la loculă său. Impă- 
ratulă privi cuverta, care era ne
desfăcută de asemenea sigilulă împă- 
rătescă.

Deodată rumpe cuverta.
Din carnetă ese ună portretă mică, 

desemnată
Fața împăratului se inveseli. Era 

chipulă contesei Czrynovsky, de pe când 
elă, necăsătorită, îșl petrecea tinerețele 
în societatea dameloră frumose și de 
spirită. Da, da, acestea erau buclele bru
ne încârligate, aoeștia erau dinții de 
mărgăritară și gurița-i proporționată cu 
surîsulă oelă plăcută.

Chipulă îlă puse lângă sine pe mesă 
și deschise miculă carnetă. După foițe 
elă cunoscu, că întregulă nu pote con
ține mai multă ca două-spre^eoe pănă’n 
cinsprecțece pagine de textă.

Deja primele cuvinte, pe cari le 
ceti împăratulă îlă făcură să-și schimbe 
fața. Elă căuta pagina din urmă, ca să 
vedă loculă, unde e subscrierea. Acolo 
erau numai inițialele contesei repausate, 
formândă ună monogramă și ddta de 30 
Maiu 1839. Rendă de rândă, cuvântă de 
cuvântă, ceti monarchulă încetă, ca și 
când n’ar fi trebuită să-i scape niol ună 

cuvântă din vedere. Espresiunea veselă 
de pe fața împăratului dispărea totă mai 
multă, făcândă îocă unei seriositățl ca 
raoteristioe.

Când ajunse la sfârșitulă cărticelei, 
mâna, care ținea carnetulă, căc|u ca mortă 
în josă, și elă privi oâteva clipite la 
gaura din părete. După aceea se ridica 
încetă. O singură vorbă nu i-se furișa de 
pe buze, trăsăturile gândeai, că suntă 
tăiate din marmură, ochii lui rămaseră 
pironiți asupra scrinului deschisă.

Ună cutremură ușoră îi străbătu 
oorpulă. Făcu ună pasă cătră sorină, 
hotărîtă încuia erășl oele cetite când, 
etă apare servitorulă și îndărătulă lui 
Czrynowsky.

— „Profesorulă Rostow44, însciințâ bă- 
brânulă cu vooe respioată.

Fața împăratului îșl pierdu colorea 
pe ună momentă, deodată însă se roși 
iute și ochii lui pausară asupra figurei 
frumose bărbătesol a lui Czrynowsky.

Nici unulă nu cuteza să conturbe 
pe ună momenta liniștea din odaiă.

Față în față stăteau doi bărbați 
cari, cu puțină mai nainte, se țineau unii 
pe alții de dușmani neîmpăcațl.

împăratulă îșl dobândi mai întâiu 
liniștea.

— „Vino mai aprâpe, fiulă meu“, 
(jise elă.

Iu timbrulă vocii se împrimâ o emo- 
țiune particulară.

Profesorulă Rostow se apropia câți
va pași și apoi stete înaintea Țarului.

Ochi în ochi se priviră amândoi 
bărbații. Ar fi avută multe să-și esplice 
unulă altuia dâr n’au făcut’o, lăsândă 
mai bucurosă să se înțelegă cu ochii.

— „Dă-ml mâna, fiule44, 4is® împâ- 
ratulă.

Profesorulă îlă asculta.
— „StrîngO eu mâna unui omă oin- 

stită, ori a unui — blăstămată ?“ între
ba elă.

Cuvintele simple ale monarchului 
avură mai multă efectă, de cum ar fi 
avută cine scie ce vorbiri convingătore 
și sbuciumărl sufletescl. îndată înțelesese 
Rostow imputarea împăratului. Indoela 
însă în onorabilitatea simțăminteloră și 
nisuințeloră lui, îlă atinseră cu deo
sebire.

— „Maiestate, am greșită !“ 
picândă acestea, Czrynowsky oă4u

în genunchi și «privi țîntă la monarchă 
ou ochii săi mari, blân4l. Aoesta încă 
se uita în ochii lui și cetia în ei.

— „Te înțelegă44, 4is® aoum împă
ratulă, ridicându-lă înoetă în susă, „pro
fesorulă Rostow va desprețui pe rebelulă 
Czrynowsky. Așa este?44

Profesorulă Rostow n’a putută răs
punde nimică, bunătatea monarchului a 
raportată învingere asupra inimei seduse 
a lui Czrynowsky.

— „Soția ta, fiica rebelului Mo- 
ransky, este de vină pentru nefericirea 
ta, fiulă meu. Criminala! Ea trebuia să 
fiă recunoscătâre casei domnitore. Der, 
în locă de mulțămire, s’a arătată cu cea 
mai mare ingratitudine. Ea este nebună. 
Prinsă în rețeua nihilismului, nebuna cu 
capulă amână, în orbia ei, de repețite- 
orl a întinsă mâna asupra împăratului 
ei, oa să-lă nimicescă. Ea nu renunță 
la planulă ei diabolioă și șl-a nimicită 
nu numai ferioirea ei, ci și a altora. — 
Scii tu cine a fostă pretinsa soțiă a oe- 
tățenului Suchorucow din Moscva?44

Czrynovsky privia încremenită la îm
păratulă, nu era în stare să dea niol ună 
răspunsă.

— „A fostă Magdalena de Czry
nowsky. Femeia unui omă, care umbla 
cu capulă prin nori. Ea era emblema 
de nobleță a numelui, ce portă, învălită 
în patulă unei conoubine ordinare.44

împăratulă se duse la scrinulă din 
părete, încuia erășl oarnetulă oelă roșu 
și se depărta, mai aruncândă o salutare 
amicabilă asupra profesorului, care era 
în mare luptă cu sine. (Va urma.)
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Cnrsidis piețefi Erașctă 
din 7 Augustă st. n. 1991.

Bancnote românescl Cump.. 9 33 Vend. 9.37
Argintă romănescă. • „ 9 27 9.31
Napoleon-d’orI - - „ 9.34 >1 9.38
Lire turcescl - -■ „ 10.48 r> 10.53
Imperiali .... „ 9.46 n 9.51
Galbinl . - . . „ 5.40 n 5.45
8cris. fonc. „Albinau 6°/0 101.— n

„ „ „ 5% „ 99.50 n 100.—
Ruble rusescl - - B „ 123.— n 124.-
Mărci germane - ■ ,, 57.50 n 57.90
Discontuld 6— 8°/0 pe anii.

Cursulu la bursa din Viena.
din 6 Augusta a. c. 1891

Banta de aura 4°/0......................... 104 60
Renta de hârtiă 5°/0.........................- 10185
împrumutuia căilord ferate ungare • 

aura.............................. ..... 117.—
dto arginta 69.60

Amortisarea datoriei căilora ferate de

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

osta ungare [1-ma emisiune] -
Umori isarea datoriei căilora ferate de

osta ungare (3-a emisiune) - ■ 113 —
Bonuri rurale ungare ...... 9160
Bonuri croato-slavone - .... 104.75
Imprumutula cu premiuia ungurescă 140.75 
Despăgubirea pentru dijma de vina 

ungurescă ....... —,—
Losurile pentru regularea Tisei și 8e- 

ghedinului - « 131 —
Renta de arginta austriacă ... - 92.45
Renta de hârtiă austriacă ... 92.45
Renta de aura austriacă » • - - •• 11160 
LosurI din 1860 ....... 198.—
Acțiunile bănceiaustro-ungare ■ 1026.—
Acțiunile băncei de credita ungar. 836.25 
Acțiunile băncei de credita austr. - 290.—
Galbeni împărătesei- • • ... 5.58
Napoleon-d'ori ....... . 9.39 ■/,
Mărci luO împ. germane - - 57.95
Londra 10 Livres sterlinge 117.85

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWCXXX)

ABONAMENTE
„GAZETA TRANSILVANIEI

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni
anu

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.....................................................
șese luni................................................
unii anu. . ...........................................

3
6

12

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

©5

©f©

Concursu.
Pentru ocuparea postului de administratorii 

la băile de aburii și de vană din Groverî. su- 
burbiulu Scheiu în Brașovu, se escrie concursă, 
cu terminu pană la 9 Angliștii 1891 st. v.

Suplicile au să se adreseze cătră subsem
nata Eforia școlară, de unde se pote lua in- 
formațiune despre beneficiile și îndatoririle legate 
de acestu postii.

Brașovu, 25 Iulie 1891 st. v.
Eforia șGOlelm centrale române ort. res.

s©

fii 
o

©©© © © © © ©
£

1
X
X
X
X

ti

g
X 
X 
g

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

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

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

Pe 
Pe
Pe

3

11. -
fl» —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facil mai ușoru și mai repede prin

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

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

ZLdZersiil-uL trenuLrilor-a.
pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilu din 20 Iulie 1891.

Budapesta—Predealu 5®redea .Iii—BSudapesta

Trenu 
do 

pers6n.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

person.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
accele
rații person.

Trenu 
de

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persdn.

X 
X

K.-S^csta-Aradu-Teiuș'Teîuș-Ai-adii-lS.-Pesta Copșa-mica—Sibiiti

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persdn

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele
rații

Trenu 
de 

pfirsdn.

Viena 
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny
Oradea- mare)

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

Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
Uibra
Vințul de sus
Aiudiî

Teiușu

Crăciunelti
Biașiu
Micăsasa

J
I

J 
]Copșa mică

Mediaști 
Elisabatopole
Sighișora 
Hașfalău
Homorodtî
Augustiniî 
Apața
Eeldiora

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

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

TimișG
PredealG
Buourescl

Tren de 
pers one

12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
“9V2
11.53

1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8 20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

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

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47

Bucuresci
Predealft
Timișă

Brașovft

Feldiora
Apața 
Augustinfi 
Homorodft 
Hașfaleu 
Sighișora 
Eiisabetopole 
Mediașîî
Copșa mică

6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelu

Teiușft

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudiî 
Vințul de 
Ui ora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida

Clușiu

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

) 
I

sus

I
I

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

P. Ladâny 
Szolnok 

g’gj Budapesta
Viena9.30

Mur eșu-Iaa dosii—Bistrița

Murășu-LudoșQ 
Țagu-Budatelicâ • 
Bistrița . . . .

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
Szoinok

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40

Aradft
Glogovațiî 
Gyorok 
Pauli ș-fi 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșinu 
Zainâ 
Gurasada
Ilia 
Branioica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotii
Vinț. de joșii 
Alba Iulia 
Teiușft

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. J. per.
2.20
2.34.
3.05
3.23
3.39

Teiușu
Alba Iulia
Vinț. de josO 
Șibota 
Orăștia 
Simeria (Piskî) 
Deva
Branioica
Ilia
Gurasada 
Zamii
SoborșinQ
Berzava
ConopO 
Radna Lipova 
Paulișfl
Gyorok 
Glogovațfi

Aradft j

Szolnok
• Budapesta 
*1 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

“ROS

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1 55
7.20

1.39
2.19
2 36
3 03
3.30
4 17
4.33
4.55
517
5.28
5 53|
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

3.- 10.47 7.10
3.31 11.27 7.43
4.15 12.08 8.27
4.46 12 38 8.59
5.10 1.- 9.23

Siî jmîu—Copșa-mică

1 Sibiiu
, Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare

i Copșa mică

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

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27
Oșorlieiu ' 5.20 11.17 5.14

5 35 5.36
Regh.-săs. 7.10 7.15

Simeria (Piski) Petroșeni UPetroșeni-Siineria (Piski)
Simeria
Streiu
Hațegiî
Pui
Crivadia 
Banița 
Petroșeni I

6.-
6.35
7.21
8.06
8.47
9.21
9.45

10.35
11.26
12.23
12.-
2.23
3.19
4.—

4.22
4.58
5.42
6.36
7.24
8.04
8.36

Petroșeni
Banița 
Crivadia
Pui
Hațegiî 
Streiu
Simeria

6.- 10.50
6.41 11.40
7.19 12.19
7.57 1.05
8.36 1.54
9.18 2.49
9.52 3.27

6.20
6.54
7.20
7.51
8 25 
9.01
9.35

r

Aradft 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 Aradft 8.03 3.50 7.50

Ghiriști—Turda || Turda- Ghirisii
8
9.10

Ghirișu 
Turda

7.48 10.35 3.40 10.20 Turda 4.50 9 30 2.30
8.08 10.55 4.— 10.44 Ghirișft 5.10 9.50 2.50

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs. 
Oșorheiu

8-
9 35
5.54

8.15
9.53

10.205.21
Ludoș 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7.47 8.25 12.50

Simeria (Piski)--Hunedora

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.16
Cern a 11.13 5.03 9.34
Hunedora 11.48 5.38 9.58

Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3 - 7.50
Simeria 5 28 3.20 8.10

ISrasov—Zernesci

Bistrița—Muresu-Saulosu
f

•1.16
4.15
7.21

4,-_
6.48| Țagu-Budctelicti .
9.59| MurâșQ-Ludoșiî .

Bistrița

Notn.: Numerii încuadrațl cu linii grdse îusemneză drele de nopte.

Sighișora—Odorheiu. || Odorheiia—Sighișora

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

Careii-mari—Eeiău II Zelău—Careii-inail

Brașov 
Zernesci

5.45
7.26

4 55
6.36

Eernesci—Brașov

Careii-marI .
Zelău. .

5.50 Zelău . . . .
1.—1| Careii-mari . .

1.56
6.48

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


