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Joia trecută s’a deschisă în 

Praga imposantulft congresu alu 
învățătorilor!! cehi, la care au 
luatu parte vreo 5000 de inși din 
Boemia, Moravia, Silesia și din 
țerile sud-slavice.

Chiar și contrarii politici ai 
Cehiloru recunoscu, că acestu con
gresu de învățători s’au distinsă 
printr’o seriositate a desbateriloră 
și printr’o activitate, ce urmărea ce 
scopuri practice. Le place foiloră 
germane din Austria — căci de 
aceste este vorba — mai alesă a- 
cea hotărîre a memoratului con- 
gresă, prin care învățătorii cehi 
s’au pronunțată pentru o școlă, la 
care se potă lua parte tăte con
fesiunile și care se satisfacă pre- 
tensiunile drepte ale tuturoră. S’au 
pronunțată în fine ca inspecțiu- 
nea școlară se fiă încredințată spe- 
cialiștiloră mireni.

Ceea ce însă nu le place nici
decum foiloră germane centraliste 
este ideia solidarității tuturoră 
Slaviloră, ce au îmbrățișat’o și în
vățătorii cehi întruniți în Praga 
și pentru care au făcută o de- 
monstrațiune mare cu ocasiunea 
banchetului festivă. Unulă dintre 
învățători c}ise adecă în toastulă 
său: „Dorescu ca fiă-care din noi 
să fiă consciu de puterea marelui 
slavismă și ca-să planteze acestă 
consciință în sufletele tinere ale 
copiiloră. Copii noștri să o scie 
că Slavulă are pretutindenea frați. “

Se plânge cu deosebire orga- 
nulă principală alu centraliștiloră 
nemți în contra acestei demons- 
trațiuni. Elă Țice °ă nief unu 
omă echitabilă nu le va împuta 
învățătoriloră cehi, decă consideră 
ca o problemă a loră de a des- 
volta în tinerimea, ce le este în
credințată, simțulă națională, iu
birea cătră nemulă său și cătră 
limba sa maternă, căci aceste 
suntă și elemente ale patriotismu

lui. Der aceea n’o pote înțelege 
fbia germană cum ar pute să fiă 
o problemă a șcălei de a zăpăci 
capetele tinere cu ideia destulă 
de nebulăsă a slavismului, ca ini
mile plăpânde ale copiiloră să fiă 
infectate cu ura contra națiuniloră 
străine și să fiă așa de timpuriu in
troduși în certele naționalitățiloră.

Adevărată că șcbla ar trebui 
să fiă ferită de ori-ce ar putea să 
nască întrensa germenele desbi- 
nării între popore. Dela cine au 
învățată însă Cehii de a se însu
fleți pentru ună astfelă de ideală 
ală solidarității gintei, la care apar
țină, decă nu dela Germani? Nu 
suntă tocmai învățătorii germani 
adevărații purtători ai ideei ger
manismului, pe cari le sădescă în 
inimele cele fragede ale copi
iloră? Și n’au învățată și Un
gurii totă dela Nemți de a pro
paga naționalismulă specifică, care 
cu voiă și fără voiă nutresce ura 
și disprețulă față cu alte națiuni?

Nu cetimă în cărțile și scrie
rile germane, destinate pentru cres- 
cerea morală a tinerimei, că totă 
ce este germană este mai supe- 
rioră, că esistă o anumită credință 
germană, diligință germană, ones
titate germană ș. a. și că patria 
germană este ori și unde răsună 
limba germană?

Nu au mersă școlarii Nemți- 
loră, Maghiarii, pănă a face din 
acestă esclusivismă de rassă din 
acesta preamărire a propriiloră 
calități unu cultă deosebită, pe 
care l’au pusă directă sub scu- 
tulă statului? Și nu suntă Germanii 
din Austria aceia, cari în frunte 
cu foile loră se închină înaintea 
politicei unguresc!, care impune 
idiomulă maghiară tuturoră po- 
poreloră statului și nutresce ast- 
ielă așa efleendă ex officio germe
nele urii și ală desbinării între ele?

Dămă și noi dreptate în prin
cipiu fliarului „Neue Freie Presse“, 

când 41°®) că șcăla ar trebui să 
fiă sacrulă templu, unde trebue 
să amuțescă certa dintre partide 
și naționalități și să se respecteze 
pacea dintre ele. Suntemă de acordă 
când 4ice că învățătorii ar trebui să 
fiă preoții acestui templu și că pro
blema loru ar trebui să fiă de a 
desvolta simburii buni în inima 
tineretului, de ală feri de influințe 
răutăci6se,de a conserva paradisului 
junimei nevinovăția sa politică 
câtă mai multă, căci relele in
stincte și așa răsară de sine des
tulă de timpuriu. Suntemă de 
acordă în fine cu foia vienesă, 
când esclamă: Vai de generațiu- 
nea, care va veni după noi, decă 
încă din șcălă se va nutri și să 
va cresce fiă din nepricepere seu 
rea credință, lupta naționalități
loră!

Recunbscemă că acesta este 
cu deosebire periculosă pentru vii- 
torulă uneiîmpărății poliglote, cum 
este cea austro-ungară.

Der cine ar cuteza a spera, 
că șcbla va deveni vre-odată în 
acestă monarchiă templulă păcii 
și ală bunei înțelegeri între dife
ritele națiuni, decă nu voră pre- 
merge mai înteiu cu esemplulă 
Germanii, renunțândă la ideile de 
cucerire ale germanismului și apoi 
Maghiarii, școlarii lor, cari voru să 
instaleze acum maghiarismulă loră 
violentă sub scutulu vulturului ger
mană și austriacă? Decă Germanii 
nu mai eserciază în Austria su
premația de mai înainte, causa 
nu e fiind-că ar fi renunțată la ea. 
Er câtă pentru Maghiari scimă că 
ei au rdicată lupta contra națio
nalitățiloră la valărea unei axiome 
de stată.

De ce să ne mai mirămă der 
decă Cehii opună nisuințeloră ger
manismului și ale maghiarismului 
idea „marelui slavismu?“

CRONICA POLITICĂ,
— 29 Iulie (10 Augustă.)

Stânga estremă a dată ună banchetă 
Sâmbăta treoută din incidentulă desas- 
trului guvernului în cestiunea reformei 
administrative. Banchetulă acesta, la care 
au luată parte ambele partide ale stân
gei estreme, s’a ținută la hotelulă „Iăger- 
horn". Brimulă toastă îlă ridică Daniel 
lrdnyi. „Amă învinsă — (fise — der 
dușmanulă s’a retrasă numai. Să nu ne 
odihnimă acum pe laurii noștri, ci să ne 
pregătimă pentru o nouă luptă, spre a 
bate cu desăvârșire pe inimioă" După 
aceea vorbi Carol Eotvos, dicândă: „Amă 
câștigată o desăvîrșită victoria, Ună 
mortă a fostă îngropată, și aici nu mai 
e reînviere." Gabriel Ugron, accentua, că 
victoria acesta este victoria unei partide 
mici, dâr inimose, în contra unei puteri 
gigantice. Mai departe (fise, că victoria 
încă nu e deplină și dușmanulă trebue 
încă urmărită și făcută incapabilă pentru 
luptă. Guvernulă sciă acum, că partida 
independentă este ună factoră puternică. 
Cum pote cineva să mai țină și mai de
parte frânele guvernului, care cu politica 
sa a suferită ună desastru greu? Ună 
ală doilea Taaffe e perioulosă în Unga
ria (Aplause prelungite), nu numai pen
tru țâră, ci și pentru domnitoră. Vorbi - 
torulă fu frenetică aplaudată. Apoi mai 
vorbiră și alții, între cari și Otto Her
mann, care se împăca cu Ugron între 
aplausele furtunose ale celoră presențî. 
Otto Hermann ridică paharulă pentru 
reunirea celoră două partide ale stângei 
estteme.

— Din incidentulă congresului în- 
vețătoriloru cehi, s’a ținută ună banchetă 
festivă ală membriloră congresului la 
care nu au lipsită manifestațiuni de în
frățire slavă. Ună învățătoră cehică a- 
postrofâ pe ospeții croați, slavoni și slo
vaci, cu cuvintele: „Pe voi vă atrage 
inima spre noi; voi venițl să ne strân
geți mânile, pe cari vi-le întindemă pen
tru o lucrare comună. Să nu-șl uite co
legii mei, să nu-șl uite corpulă didactioă 
cehică datorința loră ! Dorescă, ca fiăcare 
din noi să fiă consciu de puterea marelui

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

9) Carnetul!! roșu.
Novelă, tradusă de Moșultf.

VIII Unii nou atentată.
Inoă nu se liniștise spaima produsă 

de atentatulă îndrăsneță din Moscva; 
încă nici nu se desooperise ursitorulă 
acelui aparată și etă, în palatulă de 
ernă, pe mesa de scrisă a Țarului, s’a 
găsită o proclamațiă tipărită, în care se 
cerea, ca împăratulă fără amânare să ia 
măsurile de lipsă ca t6te drepturile lui 
să trâcă în mânile unei adunări naționale, 
la casă oontrară, se cficea în proolamațiă, 
— leulă va fi atacată în bărlogulă pro
priu.

Acum de-odată îșl aduse Țarulă a- 
minte de scirea din Parisă, sosită la Pe
tersburg, cu căte-va luni mai ’nainte, 
prin oare se împărtășia, că contesa Ory- 
novsky ar conspira cu fugarii și conju
rații rusescl, cari trăescă în Parisă, și 
că ea ar fi avută la sine ună plană 
detaliată, a cărui scopă era: submina
rea și aruncarea în aeră a palatului de 
iernă.

Numai de câtă a ordonată secțiu- 

nei a treia, să-i aducă actele privitore 
la acestă plană. Ună adjutantă ală îm
păratului îi aduse actele, cari constau 
din mai multe fotografii mici, esecutate 
la momentă ba chiar noptea la lumina, 
electrică seu de magnesiă. Ele presen- 
tau planulă speoială dela suteranele pa
latului, preoum și dela etagii, în cari se 
aflau de comună odăile de locuită ale 
împăratului. Intre acele se afla și ună 
preliminară privitoră la spesele întreprin- 
derei. Subscrieri lipseau totală.

— „Va să dică așa departe amă a- 
junsă în Rusia," esclamâ Țarulă emoțio
nată într’ună modă estraordinară, „oa 
împăratulă, în casa lui propiă, să nu 
potă dormi liniștită ? Am eu funcționari 
de spirită și ou pricepere, ori dâră aceș
tia suntă nisce cretenl, pe cari îipote purta 
de nașă ori ce mojică de pe drumă, seu 
ori ce studentă îmboldrojită ? Așa-deră 
de siguranța mea personală va trebui 
să îngrijescă eu însu-ml. Mai înteiu, ună 
despărțământă din corpulă de geniu să 
cerceteze din fundamentă tote locuințele 
suterane. Patru bărbați de gardă se voră 
posta înaintea odăii mele de durmită și 
voră opri tdte personele suspecte. In 

Livadia a petrecută ună conjurată patru 
(file întregi fără să fiă descoperită. Ce 
va fi avută alta de gândă, decă nu să mă o- 
more pe mine? — Tu-ml garantezi cu 
capulă tău de stricta împlinire a ordi
nului meu, Mergi!"

Adjutantulă se depărta și împărți 
poruncile împăratului.

O activitate teribilă se desfășura 
imediată în singuraticele secțiuni. Re- 
sultatulă a fostă surprintjătoră, căci în 
grădina de lângă paiață, în două locuri 
deosebite, se găsiră mai mulțl funțl de 
dinamită. Cu multă mai importantă de- 
oâtă acestă descoperire, fu arestarea 
unui omă, prinsă cu ocasiunea cercetă- 
riloră minuțiose în Mașcov Pernulk.

Acesta avea la sine nu numai trei 
baterii electrice, construcția cea mai 
nouă, der mai avea întocmai și planu
rile acelea ce au fostă prinse și foto
grafiate în Parisă dela contesa Czry- 
nowsky. Arestatulă nu voi să dea nici 
o informațiune în privința numelui și a 
scopului său, pe lângă tote măsurile es- 
tra-ordinare, prin cari s’au încercată să-lă 
constringă să mărturisesoă.** *

Leo Suchorucow, numită Hartmann, 

pe căi laterale ajunse cu Magdalena de 
Czrynowsky la ună locă de întâlnire 
cam douăzeci de milurl spre sudă dela 
Moscva. Aici se înțelese ou amicii săi, 
ce pași să întreprindă mai curândă. 
Toți erau de părere, oă rămânerea și mai 
departe în Rusia pote să le fiă pericu
losă. Numai Magdalena de Czrynowsky 
voia să rămână în Rusia pentru ca — 
după cum cficea ea, — să omore pe îm
păratulă chiar cu mâna ei.

In sfârșită o convinseră și pe ea, 
că trebue să pleoe și mioa societate oă- 
lători mai întâi la Kherne, de aici la 
Odessa. Aci se împrăștiară conjurații. 
Unii însoțiră pe Hartmann și se urcară 
pe vaporulă italiană. „Florentina", care 
mergea spre Turcia; Magldalena rămase 
la prietinii din Odessa.

După-ce nu li-a suocesă atentatulă, 
simpatia ei ușără cătră Hartmann se re- 
cise; de aceea se despărți fără greutate 
de elă. De altă parte după marea emo- 
țiune ea și doria o schimbare, pentru ca 
în ore de liniște să-și înădușescă temerile, 
ce înoepură acum să o cuprindă.

„Prietiniloră", de-altmintrelea le 
plăcea societatea, căci șampania curgea 
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slavismfi, și ca elfi acestă consciință să 
o planteze în sufletele tinere ale copii- 
loră, tinerei generațiunl a scumpului 
nostru poporă. Copii noștri să scie, și 
spuneți-le lorii la orl-ce ocasiune, că Sla- 
vulii are în totă locuiți frați". Unti în
vățătorii croații vorbi în același sensii. 
Elfi toasta pentru slavismii, peste care 
sdrele niciodată nu apune. Oratorulă fu 
ridicata pe umeri de cătră învățătorii 
cehi și purtata prin sală în sunetula cân
tecului „Hej Slovanelu

— Reuniunea sârbescă pentru reali- 
sarea unei confederațiuni balcanice, în 
ala căreia oapă stă cunoscutulă Catiol, 
publică acum de curendă ună apela, în 
care se 4i°0 între altele: „Pentru tote 
poporele baloanice a sosita una momenta 
politica seriosă. Pe tdte le amenință 
periculula atâta peterenula politica, câta 
și economioa. Și pentru ce?—Pentru-că 
jura împrejura suutema încunjurați de 
puteri mari, pe când dintre noi chiar și 
cela mai puternica stata abia numără 6 
milidne de suflete. Asemeni puteri mici 
la nici una casa nu pota desvolta o 
forță, cu care să pdtă resiste față cu 
marile puteri. Ne bata de tote părțile, 
când în privința politică, când în cea 
economică. Fiă-care dintre noi se nisu- 
esoe a se apăra numai ou puterea pro- 
priă, dâr înzadara. Popdrele balcanice 
încă sunta stăpâne peste sdrtea lora; 
ele au încă timpa, de-a se mântui, der 
acesta timpa nu li este iertata să-la ne- 
gligieze. Este în joca esistența lora po
litică și economică. Numai unirea pute- 
riloră pote să mântuâscă popdrele bal
canice de sigura perire“.

Cestium din Orientu.
Sub titlulu „Gestiuni din Ori

entul <fjluarulti „Journal des etu- 
diants de V Universite de Bruxelles11 
Nr. 25, din 2 Maiu publică unfi 
articulu subscrisă de d-lfi Louis 
Brunei studentă în dreptă la Uni
versitatea din Lille (Francia).

Regretă, că numai acum târ- 
4iu am dată peste acestă (Rial’ll. 
Credă însă că totuși e bine ca se 
se scie și așa mai târcjiu, ce in- 
dignațiune i-a cuprinsă pe studenții 
din Occidentă, când „cavalerii 
patrioți“ cântândă osanale marelui 
renegată „Dr." Moldovân Gergely, 
au arsă cjiarele nostre și „Memo- 
riulu" studențiloră români pe pie
țele Clușului.

Etă articululă din vorbă:
„Pe când diplomații discută în con

tinuu, oă dre principele Ferdinand tre- 
bue ori nu să stea pe tronulă Bulgariei, 
Europa nu observă vălulă negru, ce în- 
oetulă ou încetulă acopere Transilvania. 
Și cu tote aoestea în acâstă țâră mică, 

atâtă de încercată printr’o odidsă apă
sare, zace germenulă discordiei, care pote 
să încingă in flăcări Occidentul!! și Orien- 
tulă. Astfeliu este „solidaritatea de in
terese a lumei moderne, că unfi des- 
„echilibru parțialii pdte aduce după sine 
„unulfi generală".

Voescfi să vorbesofi despre situa- 
țiunea creată Românilorfi din Transil
vania și Ungaria de Maghiari, situa- 
țiune pe oare studenții univerșitarl din 
România o desvălue înaintea Europei 
într’un „Memoriu" publioatfi mai în tăte 
limbile. Ei declară, .că nu se adreseză 
lumei oficiale, ci acelora cari potil vorbi 
în tdtă libertatea, fressei și tinerimei uni
versitare, care este Europa de mâne.

După ce citeză din „Memoriu" 
pasagiulă, în care le spune, că 
Ungurii voescă cu orî ce preță se 
formeze ună stată națională ma
ghiară și că pentru ca ei se-șî 
ajungă mai curend acestă scopă 
pună pe Români în afară de lege, 
continuă și 4i°e:

„Da, și eu suntfi de părere, oă acesta 
este unfi mijloc comodă, însă denotă neou- 
noscința maximei „numărulti este legea" ; 
Românii în Transilvania suntfi numărulfi, 
deol apăsătorii lorfi să bage de semă în 
momentulfi când ei vorfi fi legea".

După aceea reproduce fidelă 
pe dbuă colone cele mai impor
tante pa^age din „Memoriu" apoi 
ajungând la acela în care se vor- 
besce despre legea asileloru de 
copii, autorulă acticolului se es- 
primă astfelă:

„Acestă actfi a esoitatfi în inima 
tinerimei române o legitimă indignare, 
oare este esprimată nu se pote mai bine 
în aceste cuvinte înflăcărate: „Pentru 
„actualii stăpânitorl ai Ungariei filosofii 
„cei mari ai secolului trecută nu au 
„esistatfi, marea Revoluțiune, care a 
„sguduitfi societatea europenă nu a fostă, 
„egalitate, fraternitate și libertate nu este, 
„pentru ei nu esistă nimicii, nici respeo- 
„tulfi necondiționată alfi legilorfi, nici 
„dreptulfi de a să pute desvolta fiecare 
„după propriele sale aptitudini".

Noi putemfi adăuga, că nu este alt
ceva decâtă rassă sălbatică, oare voesce 
să nimioescă o rassă civilisată, este lupta 
cea veohiă a barbariei turaniene în contra 
civilisațiunei europene, pe carea o in- 
vidieză fără a o pute ajunge.

Prin mijlocele cele mai violente se 
dovedesce acestă invidiă și noi studenții 
Oocidentului nu putemfi nici să ne gân- 
dimă măcarfi fără să roșimă în fața mij- 
loceloră întrăbuințate de studenții un
guri.

In locfi de a răspunde prin fapte și 
în scrisă, ei au crezută mai bine a arde 
pe piețele publice „Memoriulă" atâtfi de 
corectă și de demnă de frații nostrii din 
România.

Tinerimea universitară va judeca 
aceste proceduri, ea va 4'O0< că acumti, 
când întrămfi în văculfi alfi XX-lea, acumfi 
când libertatea gândirei și a cuvântului 
este respeotată pretutindenea, nu este 
ertatfi de a reourge la astfelă de mijld- 
ce, vrednice numai de civilisațiunea bar
bară a Persiei și Asyriei.

Totă ceea ce dorimfi noi, cficea mai 
de ună-cji unulfi dintre cei mai distinși 
membrii ai „Ligei naționale române" 
(aici autorulfi faoe alusiă de sigură la 
oonvorbirea ce a avut’o ou studenții ro
mâni la Gaud cu ocasia serbărilorii 
universitare, și vrea să dică „Liga pentru 
unitatea culturală a Românilorfi", iar nu 
Liga națională româna .... Trad.) este, 
ca caus’a nostra să fiă cunoscută, atunol 
snntemfi siguri, că interesulfi va veni elfi 
însuși, căol totdeuna s’a simpatisatfi cu 
cei asupriți, cu aceia, oarl cerfi dreptate 
în numele umanității.

Sunt deplină convinsă, încheiă au- 
torulfi — că sprijinulfi morală care întă- 
resce inima și o încălcjesce nu li va lipsi 
frațilorfi nostrii Români și că Belgia 
Oocidentului nu va uita pe Belgia Ori
entului.

Anvers, 23 Iulie 1891.
__________ Săceleanulfl.

SCIRILE PILEI.
— 29 Iulie (10 Augusta.)

întâlnire de MonarchI. piarula „Wie
ner Allgm. Ztg." a primită din Bucu- 
rescl următârea telegramă: „ Aici se vor- 
besce, că regele Carolfi din incidentulă 
participărei împăratului Wilhelm la ma
nevrele austriace, va pleca la Viena, 
unde se va întâlni cu cei doi monarohl.

** *
Numiri de ambasadori. Fostulfi am

basadorii contele de Montebello a fosta 
numită ambasadorii la Petersburg, Gam
bon a fostă numită de ambasadorii la 
Constantinopole er Ruston, ambasadorii 
la Madrid.

** *
Institute Pasteur in Iași. Județul ii 

și comuna Iașilorfi au dată oâte 2000 lei 
pentru înființarea unui instituții de in- 
oculațiune pentru cei mușcațl de câni 
turbați. Direcțiunea acestui institute va 
fi încredințată profesorului de istologiă 
dela facultatea de medicină de acolo, 
d-lă Dr. Bușcariu.

* * *
Stabilirea orelorii. La 1 Octombrie 

st. n. orariulfi căilorfi ferate din Europa 
se va împărți în trei mari zone, avândfi 
dreptă basă meridianul!! de Greendich. 
Așa, cândii la Moscva va fi 1 oră p. m. 
în BucurescI va fi 12 ore (amecjl), cară 
în Siberia 11 a. m. Dela aoestă dată 
mersulii trenurilor!! nostre va fi și elfi 
modificată.

** *

La congresulii de geologii!, ce se ține 
la Whasington, Universitatea din Bucu- 
curescl va fi representată prin dd. Gri- 
gorie Ștefănesou și St. Sihleanu oarl au 
și plecată deja în Amerioa.

* *
Fonografii de Edison. Astădl și mâne 

i-se dă ocasiune publioului brașoveană 
să vadă și să asculte fonograful!! lui 
Edison, cea mai frumâsă și mai impor
tantă invențiune a seolului nostru. Fo- 
nografulă ce-lă posede d-lă E. Palu- 
șovskye cea mai nouă edițiune, din 1890 
cu a 20-a înbunătățire și reproduce cu 
mare preoisiune sunete de ori ce oate- 
goriă, așa: glasulă omului în vorbire și 
cântare, discursuri, declamațiunl, rîsete 
cu hohotă, apoi sunete musicale, precum 
fluerulă și chiar musica unei întregi or
chestre militare. Aceste două 4il0> câtă 
va sta d-lă Palușovsky în Brașovă la 
Hotelulă Centrală Nr. 1, va presenta 
publicului vooile diferițiloră cântăreți ar
tiști, apoi declamațiunl și piese musioale 
eseoutate pe instrumente musicale pre
cum și de orchestra întregă. Recoman- 
dămă atențiunei publicului acâstă inte
resantă și instructivă produoțiune cu fo- 
nografulî! lui Edisonă.

* * *
Batalionulu 1 din regimentulă de in

fanteria Nr. 2, Alexandru I. împăratul!! 
Rusiei, detașată în Făgărașă, a sosită 
eri dimineța aici în Brașov, pentu ca se 
facă eserciții în regimentă, și după aceea 
va pleca la manevre la Bistrița.

* * *
Circuli! Sidoli. Astă4i se va da o 

representațiune în beneficiulă mioulul 
călăreță Theodor Strakay, care prin iste
țimea sa în călărită și prin manierelei plă
cute și-a câștigată simpatia publicului șl 
în specială a dameloră, oarl aprdpe la 
fie-care debută îi oferă câte 2—3 tocuri 
de bombone.

♦* *
Lăcuste. In Constantina (Algeria) 

s’au ivită o mare mulțime de lăcuste, 
4ise pelerine; ele s’au lăsată pe ogdre, 
vii, grădini și livedl, distrugândfi aprdpe 
totă ce le ieșia în cale. Locuitorii, în 
urma unei circulărl a autorității locale, 
au făoută la fiă-care casă focă și ast
felă s’au mai împuținată. Vă4ândă însă 
că nu le potă goni cu desăvârșire, prin 
o altă ordonanță, aceiași loouitorl au 
fostă autorisațl de a face fumă și sgo- 
motă câtă de mare; numai prin aceste 
două mijlâce s’au putută bieții omeni 
scăpa de pacoste.

Primirea Francesilorii în Moscva.
Admiralulă Gervais a sosită dim

preună ou oficerii escadrei sale în Moscva 
unde a fostă primită cu mare entusiasm. 
La ună dejun!! ce s’a dată în onorea 
marinariloru francesi, ridica guvernatorulă

în t6tă sera, și nu se feriau de-a face 
curte frumosei și seducătorei femei.

Magdalena se silia să înădușescă în 
sine orl-ce simță femeescă. Indiferentis- 
mulă ei față de Czrynowsky se schim
base în ură mai alesă după-ce primi 
dela Parisă soirea, că elfi s’a dusă la 
Petersburgă, unde ocupă o funcțiune îm- 
părătescă, la aparență pentru ca să luore 
pentru propagandă, în faptă însă ca să 
trăescă aoolo ca ună proselită. Ea jură, 
că îșl va răsbuna și asupra lui, și pdte 
chiar motivulă acesta a fostă, care n’a 
lăsat’o să se depărteze de Rusia.

După-ce au4ise Magdalena de ares
tarea tinărului, la oare se găsiseră ba
terii și dinamită, n’a mai avută stare 
în Odessa. Gu trenulă celă mai deaprope 
ea și plecă cătră Petersburgă. Aici au4i, 
după sosire, că palatulă de iârnă s’a 
schimbată formală într’o fortărâță și că 
ce-lă puțină de-ocamdată, trebue să re
nunțe la ideia d’a încerca în edificiulă 
aoesta vre-o operațiune taotică.

Der chiar împregiurarea asta irita 
mai vârtoșii îndrăsnela Magdalenei. Nici 
ună mijlooă n’a lăsată neîncercată pen
tru a îndupleca pe amicii săi, să i stee 

într’ajutoră. Și după-oe toți îi spuneau, 
că momentulfi de față nu este de looă 
potrivită să întreprindă ceva în sfârșită 
declară limpede: „atunci voiu lucra pe răs
punderea mea."

Săptămâni întregi au trecută de 
atunci, fără să se fi au4ită ceva despre 
Magdalena de Czrynowsky. Printre sec- 
sulă femeescă din Petersburg ar fi pu
tută oăuta câtă de multă și n’ai fi gă- 
sit’o, pentru-că hainele largi femeescl le 
schimbase cu haine strimte bărbătesol, 
părulă ei bogată dispăruse, — era tunsă 
scurtă. Fața ei albă de femeiăluăo co
lora gălbue, ou pete negre de funingine.

Nimeni nu-șl închipuia, că în băia- 
tulă harnică și dibaciu din lăcătăria îm- 
părătescă a curții se ascunde o femeiă. 
Neîncetată lucra băiatulă, din causa a- 
cesta adeseori era încredințată cu totă 
felulă de lucrări.

r

Erna din a. 1880 începuse și în Pe
tersburg ou ore-oare asprime. Prin Ia
nuarie de-odătă se strică o țevă de gază 
în palatulă de ernfi și a trebuită să se 
dirâgă iute. Loculfi unde se strioase, a 
fostă închisă și se așe4ară mai multe 
țevi nouă.

Lucrarea acesta a ținută o 4* ȘÎ 0 
nopte întregă. Petrow, băiatulă veselă, 
sciu să întocmâsoă trebile astfelă, ca elfi 
cu puțină întrerupere, în totă timpulă 
acesta să fiă ocupată acolo. Loculfi, 
unde se strioase țeva, se afla tocmai sub 
odaia pazei principale a palatului.

A doua di, pe înserate, reparatura 
era terminată și Petrow fu însărcinată 
ca în 4iua următore, să aducă în lucră- 
tore țevile de gază rămase îndărăptă, 
cum și oelelalte buoățl de feră.

Dimineța apăru Petrow ou unii altă 
lucrătorfi în haine de munoitoră, cu unfi 
căruceanfi mică. La aparență începură 
să adune și să care din odaiă. In faptă 
însă se ocupau ou altă lucru. Când cre
deau, că nu suntfi observați, scotă o 
mulțime de funii și le bagă într’o țevă 
lungă de doi metri, pe oare o astupă cu 
dopuri de lemnă. Ună dopă îlă găuriră 
iute și băgară prin elfi ună drot!!. Mai 
înțepenindfi odată drotulă, amândoi ri- 
‘dică țeva și o ascundă. într’unfi colții. 
Loculi! era cam întunecosă și nu-i ob
serva nimenea. Drotulă îlă înțepeniră la 
părete în colță și apoi îlă oonduseră 
d’alungulă păretelui.

Terminându se acesta, cei doi îșl 
strînseră mâna de buouriă; adunară apoi 
rămășițele de ferăriă și se depărtară.

—• „Este cu putință, ca bunbaculă 
de împușcată, asounsfi în țeva de gază, 
din întâmplare să se aprindă mai ou- 
rândă, de amă dori noi?" întreba Pe
trow pe soțulfi său.

— „Nu este cu putință," răspunse 
acesta șoptindă și privindă în tote păr
țile, ca să se încredințeze decă nu-i vede 
cineva. „Numai o lovitură, seu mica 
mea bateriă electrioă, este în stare să o 
aprindă."

— „Și când vei fi gata de totă cu 
aședarea mașinei ?

— „Pote peste două săptămâni. 
Aoum însă să fugimfi de aici!"

Amândoi muncitorii apoi prinseră de 
ruda oăruoenului și, neîmpiedeoațl de ni
meni, duseră pe portă tâte ferăriile 
rămase.

La despărțire, celă mai bătrână în
trebă pe tovarășă: „așaderă îți vei ține 
parola? îndată ce apăratulă îșl va face 
datoria, ți-se numără 4000 noii de ruble*1.

„Ne-amă înțelesă**?
„Ințelesă ?**
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Moscvei marele duoe Sergiu, primula 
toastă în sănătatea împăratului și a îm
părătesei. Adunarea isbucni în nesfîrșite 
strigări de Ura! er musica cânta de trei 
ori imnulă națională rusesoă. Apoi toas
ta căpitanulă cetății în sănătatea lui Car
not, în urma căreia se aucjiră strigăte de 
„ Vive la ‘France^ și musica întonâ de 
trei ori marseillaisa. După ce se ținură 
toaste în sănătatea marelui duce Sergiu 
admiralulu Gervais și .flota francesă, luă 
cuvântulă admiralulă Gervais, pentru a-șl 
esprima părerea de rău, că Carnot nu 
pote fi martorulă primirei, ce li s’a pre
gătită marinariloră francesl. Gervais beu 
în numele Franciei, în sănătatea păre- 
chiei împărătesei a marelui duce Sergiu și 
a întregei familii împărătesei fiind întreruptă 
de furtunâse aplause din partea celoră 
presenți. Gervais toasta în onorea ora
șului Moscva, care a primită atâtă de 
cordială pe marinarii francesl. Căpita- 
nulă orașului răspunse prin ună toastă 
în onorea și prosperitatea Franciei. Apoi 
îșl esprima Gervais adânca sa mulțumire 
pentru primirea acesta cordială, ce pănă a- 
oum niol când nu a mai fostă și încheia cu 
cuvintele: „Asupra D-vostră și asupra nâs- 
tră e acum îndreptată atențiunea lumei 
întregi. In Franoia suntă toți ouprinșl 
de sentimente amicale pentru Rusia. 
Bău pentru sfânta Moseva, pentru măre- 
.țulu poporu rusescu și pentru Țarulu său.u 
Gervais goli paharulă său și apoi i-lă 
sparse. Generalulă Cernajev răspunse la 
acestă toastă eficendă: „Istoria ne-a a- 
propiată unulă de altulă: suntemă a- 
micl. Bău in sănătatea Franciei, a arma
tei și a flotei sale. Gervais răspunse: Es- 
pertă prin nenorocire, Francia își adună 
puterile sale: der totuși tare prin unirea 
ei și prin amiciția unui mare monarch, 
e liniștită și privesce cu încredere în vii
torul Mai urmară apoi toaste în onorea 
generaliloră ruși și a soldațiloră. După 
aceea oficerii visitară biserica mântuitoru
lui și grădina Nesskușy, luară parte la 
cursele de cal și prânejiră la consululă 
generală francesă. Săra la 11 ore ple
cară înapoi la Petersburg. Marele duce 
Sergiu primi ordinulă legiunei de onore.

Din Moscva se telegrafiază, că ad
mirabilă Gervăis visitândă tabera rusesoă 
dela Kodinsky, a fostă purtată pe brațe 
între strigătele de bucuriă ale soldațiloră 
entusiasmațl.

Adunarea despărțământului XI 
ală Asoeiațiunii transilvane și a Reuniunei femeiloră 

române selăgiene.

Selagiu, Augutu 1881.
Adunarea acesta s’a ținută la 3 Au

gustă în Sălsigă și a fostă așa de impo- 
santă, cum nu s’a mai pomenită de 
când esistă acestă despărțămentă.

Sălsîgulă e o comună curată româ- 
nescă, dmenl în stare bună, sîrguincioșl

Inoă o strîngere de mână și amân
doi lucrătorii se despărțiră.

A dâua Petrow nu veni la lucru, 
în loculă lui sosi o epistolă prin care 
dă de soire, că mamăsa l’a ohiămată prin 
firă telegrafioă la Moscva.

** *
In colțulă stradelor Newsky și Mi- 

haelow se ridică edificiulă pomposă ală 
hotelului „Europa14. Intr’o odaiă reser- 
vată din -acestă hotelă cunoscută îșl pe
trecea în sera de 16 Februarie o socie
tate fârte veselă. Era arangiată o cină 
elegantă. Eraă deja la ală treielea felă 
de mâncare, de asemenea la ală treilea 
feliă de vină francesă. Societatea se com
punea numai din domni.

Intârdie multă 4i30 oelă mai tînâră 
din ei:

„Cine scie, ce i-se va fi întâmplată14, 
observă ală doilea.

„Prostii! N’avețI niol o grijă44, striga 
ală treilea. „Mie mi-a declarată, că nu 
pâte veni înainte de nouă ore; abea au 
trecută dâuă minute peste nouă.

Ună „ah“ generalulă de mirare re- 
sunâ de-odată de pe buzele tuturoră, 
.cândă celă așteptată se arătă în ușă. 

și deștepțl în privința intelectuală, ceea 
ce în mare parte este a se mulțumi 
părintelui protopopă Indre și zelo
sului oapelană Vasiliu Popă. Sătulă e 
așe4ată pe ună plaiu mânosă, pământulă 
e roditoră, er prin sată curge valea nu
mită Sălagiu. Pe lângă sată curge So- 
meșulă, care desparte Ohiorulă de Se
lagiu și care în murmurulă protestătoră 
ală valuriloră sale aduce frațiloră sâlă- 
gienl vestea despre suferințele Români - 
loră Ardeleni.

In acestă comună frumâsă s’au ți
nută memoratele adunări, ală căroră în
cepută s’a făcută prin ofioiarea solemnă, 
la care a pontificată Rvds. D-nă vioară 
Alimpiu Barboloviciu cu asistența mai 
multoră preoți. Biserica oea nouă și spa- 
țidsă era plină de inteligență și de po- 
poră de prin satele veoine și din locă. 
Solemnitatea s. liturgii au ridicat’o co
rurile vooale, cari au cântată pe rendă ; 
unulă ală Șomcuteniloră, oare stă sub 
conducerea bravului învâțătoră Eliă Popă 
și altulă din Bârsăulă de susă, care e 
dirigeată de Todorii Varna. Cântările au 
fostă esecutate cu aourateță, laudă d-ni- 
loră conducători și coriști. Pentru ce 
bre nu pe nisuescă toți învățătorii a în
ființa astfelă de coruri vocale ale oăroră 
rode binefăcătore suntă nespusă de mari? 
Românulă, despre care 4'°^ inimicii ne- 
mului nostru, că nu e aptă pentru civi- 
lisațiă, are inimă largă pentru îmbrăți
șarea acestora instituțiunl nobile. De 
dragulă cântării, elă învață buourosă și 
carte în vârstă mai înaintată, 6r școlei 
i-se dă ună ajutoră puternică în ajun
gerea scopului de a da societății omeni 
cu carte, căci ce a învățată în școlă, are 
terenă de a pune și în praxă. Să nu 
Întâr4iămă dâră a propaga oâtă mai 
multă corurile de plugari, oarl suntă 
cele mai accesibile instituțiunl culturale 
pentru poporulă nostru.

La finea liturgiei, Rvds. D-nă Alim
piu Barboloviciu esprima sentimentele 
inimei sale nobile și iubitore de totă ce 
e românesoă printr’o vorbire, oare a 
venită dela inimă și a pătrunsă la inima 
fiă-cărui ascultătoră. A desvoltată așa 
frumosă lipsa și folosele iubirii și a unirii 
între sine a Româniloră, încâtă credă, 
că toți cei de față s’au depărtată din 
biserică ou acelă propusă firmă, ca să 
lase la o parte ori ce împărăohierl din 
treoută și pentru considerațiunl private să 
se ferescă de a strica causei publioe. A 
vorbită despre credința în Dumne4eu și 
a arătată efectele acestei credințe pentru 
poporulă nostru în treoută și în presentă 
și a indicată resultatele, ce o să ni-le aducă 
ea în viitoră. Sub impresiunile puternice 
ale acestei vorbiri ne-amă depărtată din 
biserioă pentru a lua parte la adunare, 
la care una după alta sosiau trăsurile cu 
âspeții.

Celă mai tînără din sooietate sare 
dela loculă seu, pune prietinesce mâna pe 
umărulă noului sosită și-lă întrebă ceva 
în taină.

„Aparatulă este aici, funoționeză de 
minune44, răspunse acesta.

Toți se grămădiră în jurulă vorbi
torului, cândă acesta scâse o cutiuță mi- 
oă de lemnă și o puse pe masă.

După-ce s’au încredințată, oă ușa 
este închisă bine, nou venitulă esplică 
pe scurtă mehanismulă orologiului, care 
este simplu și umblă fără sgomotă, arătă 
apoi lespedea, pe oare se regulâză timpulă, 
cândă vreu se lucre aparatulă; după aoe- 
ea, așe4ândă tote indărătă la loculă loră, 
se puse și elă la mesă. •

Pe tineră îlă agrăise aoumă și cu 
numele de „Magdalena44. Societatea de
veni acumă mai liberă.

Bagulavsky își dă cutiuța de lemnă 
și se depărteză, promițândă, oă a 
doua 4i ^ră va veni totă pe timpulă, pe 
care a venită și asță4i.

Ceialalțl își petrecură totă ndptea.
(Va urma.)

La 1172 0re s’a deschisă adunarea 
în biserică de Rvds. D-nă președinte 
Alimpiu Barboloviciu printr’o vorbire 
escelentă, după care luă cuvântulă pă
rintele protopopă Indre, oare de-aseme- 
nea printr’o escelentă vorbire arătă în
semnătatea Asociațiunei în termini con
vingători și îndemnă la îmbrățișarea soo- 
puriloră ei, bineventâ pe cei de față și-și 
ceru scusele, dâcă pregătirile n’ară fi 
corăspun4ăt6re așteptăriloră.

Luă ouvântulă d-lă Andrei Medană, 
oare vorbi despre șoole și despre sârtea 
școlariloră noștri dela școlele medii eto. 
Tote trei vorbirile aoestea au fostă câtă 
se pote mai însuflețitore. D-lă Medană 
dete în urmă espresiunea dorinței, ca 
despărțământulă nou să fiă numită „£m- 
leu-Șomcuta.*1

După acestea se alese o comisiă 
constătătâre din d-nii: Ioană Sârbu, pro
topopă ; Nicolau Nilvană, Floriană Oio- 
cană, advooațl și Dr. Floriană Stană 
profesoră, ca să studieze raportulă și să 
refereze pe scurtă. Totă comisia acesta 
e încredințată și cu înscrierea membri- 
loră noi, primirea taxeloră anuale dela 
membrii cei vechi și a ajutoreloră be
nevole oferite. Se mai alese o comisiune 
constătătore din d-na Medană, Alexiu 
Berinde și Alexandru Popă, jude cer- 
ouală, pentru de a primi taxele anuale 
dela membrele reuniunii, ofertele și în
scrierea membreloră fundatoare. După a- 
cestea ședința se suspinde pentru câteva 
minute.

Redesohi4ându-se ședința, comisia 
referă cu privire la raportulă comitetu
lui următorele :

Anulă trecută fu ană de transaoțiă, 
urmată din arondarea nouă a despărță- 
minteloră făcută în adunarea generală 
din Reghinulă săsescă, care a înounos- 
ciințată despărțământulă, oă are a se 
uni cu ală Șomoutei sub numele de des- 
părțămentulă ală XVI-lea ală Șimleului. 
Premiarea învățătoriloră se face și în 
anulă acesta și încă comisiunea a lăsată 
ca însuși corpulă învățătoresoă să pro
pună pe cei vrednici de premiere, însă 
aoesta a renunțată. Dealtcum pentru de 
a pute fi ună învățătoră premiată, tre- 
bue să fiă membru ală Asociațiunii, er 
când ar fi egalitate între doi, acela este 
a se preferi, care a arătată progresă și 
ou adulții. Se constată, că unde preotulă 
a lucrată mână’n mână cu învățătorulă, 
acolo este progresă îmbucurătoră, âr unde 
nu, acolo s’a constatată stagnare, ba 
chiar decadență.

Rvds. d-nă Alimpiu Barboloviciu, 
sub ouvântă oă terenulă activității des
părțământului s’a mărită considerabilă 
și fiindcă a lucra cu succesă numai așa 
se pâte, decă ni suntă cunoscute împre
jurările locale pe deplină, elă și oomi- 
tetulă, mulțămindă de încredere, îșl dă 
demisiunea. D lă Teodoră Popă abdice- 
rea nu o află motivată ; îșl esprimă re- 
cunosoința pentru activitatea de pănă 
acum și cere, ca să rămână și mai de
parte acestă președinte si comitetă. D-lă 
Andrei Cosma nu e de acordă ou ante- 
vorbitorulă ; altcum treaba acesta s’a des- 
bătută și în sinulă comitetului. Fiindcă 
s’a adausă unu teritoră vastă, vorbito- 
rulă e de părere, ca să fiă representațl în 
comitetă membri din tote părțile teri- 
torului. D-lă Nicolau Nilvană 4i°e, că 
despărțirea în două a vechiului Chioră a 
fostă causa stagnării desperțământului 
Șomcuteană. Salută cu bucuriă unirea 
aoâsta și numai încâtă privesce numirea, 
doresce să se facă strămutare.

Urmeză la rândă propunerile even
tuale. (Va urma.)

Brutalitate îgendarmerescă.
Despre unu casu de brutalitate 

gendarmârescă dintre cele mai 
selbatice ni-se scrie din Comita- 
tula Torontalului. Etă ce ni-se co
munică în privința acesta:

„In erna treoută unui loouitoră din 
Torontală i-s’au furată trei oai în va- 
16re de 120 fl. Intr’ună târ4iu, la 20 Iu

nie, bănuâla de a fi comisă furtulă a că- 
4ută pe ună bietă Sârbă, Dușană Raină, 
din Clara sârbescă. Acesta fu maltra
tată în modulă oelă mai îngrozitoră pănă 
atunci, pănă oând a fostă silită să (țică. 
de dragulă „domniloră44 gendarml, oă elă 
e făptuitorulă și oă caii i-a vândută unui 
Română, Nicola Dajdiu din Eoloa-ro- 
mână, deși nimică din aoestea n’a fostă 
adevărată.

Bietulă Română, uimită de învi
nuirile ce i-se făcură, a cerută spri- 
ginulă oomunei sale, care a arătată pe 
cale oficială, oă N. Dajdiu e omă cin
stită, în stare bună, nepătată și că nu 
a fostă niol-odată învinuită cu o faptă 
ca acesta mârșavă și nedâmnă de elă. 
Voinicoșii gendarml însă nu s’au mulțu
mită ou atâta, ci fiind-oă judele comu
nală cu representanța comunală nu au 
voită să-lă dee pe mâna crudă a gen- 
darmiloră, — aceștia au întrată în nâp- 
tea de 2 Iulie în curtea bietului Română 
și fără nici o considerațiune față cu fa
milia, a cărei liniște în timpulă nopții 
fu atâtă de crudă conturbată; l’au luată 
din pată și l’au dusă cu dânșii între ba
ionete. La întrebările gendarmiloră, că 
nu cumva caii, cari nu se aflau la dân- 
sulă, i-a vândută lui Nicola Broșteanu din 
Seleușă ? — Dajdiu totdeuna răspundea, 
că elă nu a vândută niol-odată oai și oă 
nu pote‘învinovăți penedreptulă pe ună 
omă, pe care nici nu-lă cunâsce. Aoeste 
mărturisiri însă nu i-au mulțumită pe 
„domnii“ gendarml, ci l’au bătută la 
tălpi pănă ce au ruptă ună băță de tres
tia, l’au trasă de pără, l’au trântită la 
pământă, i-au trasă nisce pumni în căste, 
în pieptă și în spate, în urmă l’au le
gată cu lanțuri la mâni și l’au strânsă 
așa de tare, încâtă bietulă omă ne mai 
putândă suporta durerile, a mărturisită 
și dânsulă falsă, oă da, oaii i-au vândută 
lui Broșteanu.

Pe Broșteanu de asemenea l’au 
torturată fiind că nu se aflau nici la dân- 
sulă oaii, și după ce și aoesta a răspunsă 
negativlaînvinuirile ce i-se facă, fură pre- 
dați toți trei judecătoriei oerouale din Mo- 
doșă. Judecătoria neavendu dovecți sufi
ciente,—i-au eliberată. Abservă, oă femeia 
lui Dajdiu, care era în stare binecu
vântată, în urma acestui barbarismă, de 
spaimă a născută fără timpă o fetiță 
mârtă și atâtă dânsa, câtă și soțulă ei 
zacă bolnavi în pată. E temere, oă mama 
va înceta din vieță44.

Acestui casfi de brutalitate ne 
mai pomenită în statele civilisate 
ale Europei, ar trebui se i-se dee 
mai mare atențiune din partea 
Românilortt din acele părți și în 
numele nenorocițiloru se între
prindă înși-șî pașii de lipsă pănă 
la cele mai înalte foruri, cerendă 
esemplara pedepsire a gendarmi- 
loru și curmarea acestoru ne’ntre- 
rupte abusuri și brutalități asiatice.

Voci din publici!.*)
De orece ună funcționară ală Pri

mei banoe transilvane „a trecută peste 
terminulă concediului său și esistă posi
bilitatea, oă acesta a părăsită ou totulă 
Brașovulă, subscrisulă consiliu de supra- 
veghiare, conformă mandatului sâu și 
oonformă legiloră comerciale îșl ținu de 
a sa datoriă sâ facă o revisiune de con
trola minuțiosă în tote detailurile, și 
pentru scopulă acesta a lăsată sâ se facă: 
ună inventariu esactă. După oe s’a a- 
flată în cea mai mare esactitate starea 
portofoliului de cambii, Lombard și de- 
posite, precum și starea depuneriloră și 
în fine tote oassele, și după ce tote căr
țile de oomptabilitate s’au aflată oa 
strictă oorăspundătore legiloră oomer- 
ciale și în ordine esemplară; este consi- 
liulă de revisuire în posițiune de a de
clara : oă Banca Transilvană prin depăr
tarea acestui funcționară nu a suferită 
nici o pagubă și oă conducerea aface 
riloră precum și dirigiarea loră a fost" 
constatată oa perfecta în regulă și corâs0 
pundătâre statuteloră.
Consiliulă de supraveghiare ală primei bănci transilv.

Bvașovu, 7 Augustă 1891.
Iosif Schreiber m. p. Heinrich Porr m. p.

* Pentru cele cuprinse în acestă rubrică 
redacțiunea nu ea răspunderea. — Red.

Proprietară:
Or. Aurelă Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală: 
Gregoriu Maiorii.
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C ursulii pieței Brașovih
din 10 Augustu st. n. 1891.

Bancnote românescl Cump. 9.34 Vend . 9,38
Argintă romănescă 9 27 n 9.32
Napoleon-d’orI n 9.34 n 9.38
Lire turcescl n 10.48 n 10.53
Imperiali - - - * n 9.46 n 9 51
GalbinI - • - ■ n 6.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6% JOI.— n

n n n 5°/o „ 99.50 n 1C0.—
Ruble rusesc! - - “ „J124.- n 125.-
Mărci germane " * ■ 57.50 n 57.90
Discontulă 6— 8% pe anii.

Cursulu la bursa din Viena.
din 8 Augustă a. c. 1881

Renta de aură 4°/0......................... 104.30
Renta de hârtiă 5% ■ - * - • - 10165
Imprumutulă căiloră ferate ungare

aură 116.40
dto argintă ..... 99.50

Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostă ungare [1-ma emisiune] - •> —. - 
Amorf isarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emisiune) - 113 —
Bonuri rurale ungare.....................9150
Bonuri croato-slavone - ■ • - 104.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 141.15
Despăgubirea pentru dijma de vină 

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

ghedinului i31 —
Renta de argintă austriacă - - - - 92.25
Renta de hârtiă austriacă • - - ■ 92.20
Renta de aură austriacă....................111 80
LosurI din 1860   187.75
Acțiunile bănceiaustro-ungare • - 1028.—
Acțiunile băncei de credită ungar. ■ 835.—
Acțiunile băncei de credită austr - 288.50
Galbeni împărătesei- - - ... 5.57
Napoleon-d’orI ................................... 9.381/,
Mărci 1U0 împ. germane ■ ... 57.95
Londra 10 Livres sterlings ■ 117 90A vist d-lorH abonați!

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 
binevoiască a scrie pe cuponulti mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primiți! (jliaruld nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și s6 arate și posta ultimă.

Totodată facemd cunoscută tuturorti D-loru abonați, că mai 
avemii din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilorii 
aGazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Admmistraț. „Gaz. Trans.“
X

ABONAMENTE„GAZETA TRANSILVANIEI1'
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
luni. 
luni. 
anu .

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

Pe trei
Pe
Pe

șese 
unu

3
6

12

fi. 
fi. 
fi.

Pe
Pe
Pe

g 
X 
X 
X

10
20
40

fr.
ir.
fr.

Abonamente la numerele cu data

Pe
Pe
Pe

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria:

ami............................................................... 2
șese luni.........................., ... . 1
trei luni...............................................

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

tl. -
fl. —

50 cr.

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

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

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Admînistrațiunea „Gazetei Transilvaniei.“

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

Budapesta—Bredealu JPredeaBia—Budapesta B.-Bcsta-Akradu-Teiuș
i

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele
rații

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
accele

rații persdn.

Trenu 
de

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persdn,

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele
rații

Viena
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea-mare I
Hezo-Telegd 
Î0V 
Bratca 
Bucia 
Ciuoia 
Huedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nădășel
Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uibra 
Vințul de 
Aiudă

sus

Teiușii

Crăci unelti 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică j 

Mediaști 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodă 
Augustinft 
Apața 
Fel di ora
Brașovu

Timișă 
Predealtt 
BucurescI

10.50
8.30

11.38
2.12
3.53’
4.-
4.39
5.22
5.45
6.05
6.31
7.12
7.29
7.49 
8.01 
8.14
8.29
8.46
9.03

10.12
10.37
10.56
11.04
11.28
11.45
12.13
12.44
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3 46
4.04
5.26
6.10
6.41
7.17
8.-

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de 
persdne

12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22 J

11.53 J
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

4.21
4.55

BucurescI
Predealu
Timișfi
Brașovft j

Feldibra
Apața 
Augustinîî 
Homorodâ 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică j

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

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
Crăciuneltt
Tei ușă

8.22
8.38
8.43

9.14

9 481
9.50.

10.06■
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

7.31

I
1

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
GhirișQ 
Apahida
Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Buci a 
Bratoa 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradeamarej

I

8.-
8.07
8.24

sus

J 
I

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

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

Aradu
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșind 
Zamă 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă
Vinț. de jostt 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

11.14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52
9.50

10.16
10.36
11.-
11.26
11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.
2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

4.53
5.30
5.47

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

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

6 11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
I. 39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52 ‘
7.40T
8.-Î-
8.15|
8.29
8.53 

, 9.12 
■ 9.51

10.06
10.23
10.42
II. 17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

IVIuresu-SLudosu—Bistrița, , 2_
~l
6.48I 
9.59|| MurâșQ-Ludoșfl

Bistrița—Mureșii-JLudoșft

Bistrița . . . .
Țagu-Budctelică .

Murășă-Ludoșă
Țagu-Budateliciî .
Bistrița ....

Nota: Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză drele de nopte.

X
g
X
X
XX
o

i

Teiuș-Aradil-B.-S*esta Copșa-mică—Sibiiu

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Vinț. de joșii 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopfl 
Radna Lipova 
PaulișQ 
Gyorok 
Glogovață

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

~6D5

Trenu 
accele-

Trenu 
de 

pSrsdr
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.-

Sibiiu—Copșa-micâ

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
Copșamică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

Cucerdea
Ludoș

(
Oșorheiu

Regh.-săs.

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

Regh.-săs. - Oșorh.- Cucerdea

Simeria (Piski) IPelroșem JPcIreseni-Simeria (Piski)
4 |

Simeria
Streiu
Hațegă
Pui
Crivadia 
Banița 
Petroșenî

6.- 10.35 4.22 Petroșenî 6.- 10.50
6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24 Hațegfi 8.36 1.54
9.21 3.19 8.04, Streiu 9.18 2.49
9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27

Aradii—Timișora Timișora—Aradii
Aradfi
Vinga
Timișora

6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11
7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46
8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50

1.16
4.15
7.21

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Regh.-săs.
Oșorheiu ''

Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Cxhirisu—Turda II Turda—Ghirișu 1 5

8.6C 
9.10

Ghirișu I 7.48 10.3o| 3.4o| 10.20l Turda IZ50
Turda 8.08 10.55 4.- 10.44 Ghirișu 5.10

9.30 2.30
9.50 2.50

Simeria (Piski)—Hunedora

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

Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3.- 7.50
Simeria 5.28 3.20 8.10

Brasov—Sernesci

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Sighișdra. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8 15 3.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52 6.10

Brașov 
Zernesci

5.45
7.26

4.55
6.36

Zernesci—Brasov

Oareii-marI .
Zelău. . .

5.50| Zelău . . .
11.—I Careii-marl .

1.56
6.48

Zernesci
Brașov

8.-
8.24 9.44

8.20

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


