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Brașovfi, 30 Iulie v.
In septămâna acesta camera 

deputațiloru din Pesta va fi amâ
nată, se cțice, pănă la 3 Octomvre. 
Cabinetului Szapary va ave der 
doue luni de Țd0 răgazti de a se 
gândi asupra situațiunei sale și de 
a se pregăti pentru viitdrele lupte.

Deocamdată domnulQ Szapary 
cu ai sei n’au nici o causă de a 
se bucura de resultatele ultimei 
acțiuni de reformă a loru. Minis- 
trulu-președinte pusese în clubulu 
partidei guvernului cestiunea de 
cabinete, pentru a face ca mem
brii partidei guvernului sS primesoă 
cei 279 de paragraf! ai proiectu
lui pentru reforma administrației. 
Atunci eșiră chiar din partidă 
câțiva membri, cari nu puteau 
primi acei paragrafî. Astăcți dom- 
nulu Szapary a părăsită toți acei 
paragraf! pentru cari pusese ces
tiunea de cabinetu și se rnulță- 
mesce cu aceea, că s’a proclamații 
în principiu numirea din partea 
statului a funcționariloru comita- 
tensi.

Chiar și organele cele mai ami- 
cabile guvernului ungurescă, ca 
„Neue Freie Presse“, recunoscu 
acum, că succesulu campaniei din 
urmă parlamentare este altl opo- 
sițiunei estreme, ori cu ce mijloce 
ar fi fostu elă dobândită, și ar spune 
celu mai mare neadeveru acela, 
care ar susține, că guvernului, er 
nu oposiția este partea învingetbre.

N’a cutezată contele Szapary 
s6 întrebuințeze mijlbce energice 
în contra obstrucțiunei stângei 
estreme și foia memorată crede, 
că pbte n’a pututu se le întrebuin
țeze, pentru-că a sciutu, că însăși 
partida guvernului nu este însufle
țită pentru proiectulu lui de lege.

Pe când îns 6 se constată ast- 
feliu, că nici n sinulu partidei 
guvernului nu stau lucrurile forte 
bine în ce privesce solidaritatea 
față cu reformele intenționate, pe 
atunci oposițiunea estremă este în 

celu mai mare gradă încuragiată 
de succesulu dobândită prin delă- 
turarea faptică a legei pentru re- 
iorma comitateloru. Mai multă 
însă partida contelui Apponyi, 
care a stăruită forte multu pentru 
acesta reformă și a sprijinită gu
vernului până acum, s’a înstrăi
nații de totă de elu.

Astfelu guvernulu ungurescă a 
suferită unu desastru, care pbte să 
devină fatalii pentru elu și pentru 
politica lui de reformă. Der nu 
numai atâta, ci după acestă re
tragere se mai nasce și grava în
trebare, decă la viitorele alegeri 
dietale, ce se vorii face în anulu 
1892, guvernulu ungurescu va mai 
pute conta la o maioritate atâtii 
de însemnată, ca astăcț!.

Deputății stângei estreme vorii 
ave de aici încolo terenii mai 
mare ca ori și când de a agita 
pentru ideile și aspirațiunile par
tidei lorii și se vorii pute provoca 
în totdeuna la victoria loru, care, 
precum au declarații șefii, voru se 
o esploateze cu energia, gonindu 
și nimicindu pe contrari.

Acestă stare de lucruri va 
nasce nu puține îngrijiri și în cer
curile curții din Viena, unde mai 
anțărț! se legănau în speranța, că 
puterea partidei kossuthiste în 
Ungaria este ca și înfrântă și că 
nu mai este periculu, ca să ajungă 
vre-odată în maioritate.

Fără îndoielă, că situațiunea 
e fbrte turbure și încurcată și că 
devine cu atâtii mai seribsă,- cu câtă 
se apropiă mai multu viitorele 
alegeri.

CRONICA POLITICĂ.
— 30 Iulie (11 AugustU.)

— Sâmbăta trecută eomisiunea de 
imunitate a terminată desbaterile asupra 
afacerei Ugron-Uselac. După o consul
tare mai îndelungată, eomisiunea aduse 
cu o majoritate de 8 voturi contra 3 
urmâtorea sentință: „Comisiunea de imu
nitate nu află necesară, ca dieta să se abată 

dela practica ei de pană acum și să trac
teze cestiunea de față din punctul# de ve
dere ală dreptului de imunitate'1. In urma 
acestei hotărîrl, se pote prevede, că 
Ugron va primi duelulă cu Uselac, oeea 
oe o confirmă și soirile sosite din Pesta. 
Se crede de-altmintrelea, oă hotărîrea 
oomisiei de imunitate va provoca în 
dietă o discuțiă vehementă.

— Conducătorii oposiției moderate 
suntă hotărîțl a face cabinetului Szapary 
o oposițiune câtă se pote mai mare și 
mai energica și pentru ajungerea acestui 
scopă și se silescQ să între în relații 
mai strinse cu partida „independentă14. 
De-altă parte și în partida lui Ugron suntă 
semne de-a se uni cu partida indepen
dentă? La totă casulă, semnele acestea 
suntă fdrte îngrijitore pentru cabinetulă 
Szapary, căci o unire strînsă a celoră trei 
partide nu pote fi, deoâtă forte periculosă 
pentru elă.

Aoum guvernulă nu mai are de 
gândă se pună în desbatere aceste pro
iecte de legi, afară, pâte, de proieotulă 
privitoră la jonoțiunea de căi ferate cu 
România. Raportulă comisiunei de imu
nitate în afacerea Ugron-Uselac avea 
se fie presentată dietei în cjilel® acestea, 
de MerourI, ori Joi, după care ședințele 
se voră suspinde până în 3 Octomvre. 
O parte dintre deputațl s’au și depăr
tată din Pesta.

— Presa rusescă din nou se ocupă 
despre sortea Slaviloru asupriți, cari se 
afară de Rusia. „Novoie Vremia44 publică 
o corespondință din Serajevo, în care e 
descrisă situațiunea Slaviloră din Bosnia 
și Herțegovina, precum și a Slaviloră 
din Macedonia și Serbia veohiă „ca dem
nă de compătimită14. In Bosnia și Her
țegovina, scrie corespondentulă, guver
nulă austriacă sâvîrșesce lucruri ne mai 
audite. Elă a scosă din biserici cărțile 
de rugăciuni tipărite în Rusia, a depusă 
pe metropolitulă Dionisie, din causa vi- 
sitei, ce a făcut’o acesta consulului ru
sescă din Sarajevo, Bakunin, și propagă 
acolo influința bisericei catolice, țliarulă 
„Neue Freie Presse“ ijice, că cele spuse 
de corespondentulă (fiaruiui „Novoie 

Vremia14 suntă neadevărate. Se scie, cjioe 
numita foiă, că numitele cărți de rugă- 
oiunl, n’au fostă tipărite niol în Rusia, 
niol în Veneția, ci în Sarajevo, și s’au 
introdusă cu oonsimțementulă oeloră trei 
mitropoliți, chiar și cu ală suspendatului 
Dionisie, și au primită chiar binecuvân
tarea patriarchului ecumenică. Metro
politulă Dionisie nu a fostă suspendată din 
causa visitei, ce a făout’o consulului ru
sescă, ci fiind că aceste a făcută simoniă.

— Din Belgradă se telegrafeză, oă 
primarulă orașului a trimisă în numele 
comunei Belgradului o telegramă regelui 
Alexandru la Petersburg de următorulă 
cuprinsă : „Loouitorii Belgradului petrecă 
pe Majestatea Vâstră cu cea mai ferbinte 
iubire în marea călătoriă, întreprinsă 
pentru de a visita pe Inaltulă nașă ală 
Majestății Vdstre, pe Majestatea Sa Ța- 
rulă tuturora Rușiloră, și cu totă supu
nerea venimă a ruga pe Majestatea V6s- 
tră să se îndure a esprima puternicului 
Țară mulțumitele nostre cele mai pro
funde pentru primirea imposantă, de care 
a fostă împărtășită Măjestatea Vostră 
în călătoria prin marele său imperiu. 
TrăescăȚarulă rusesoă ! Trăescă Alexan
dru, regele sîrbescă!14

Cu privire la acesta oălătoriă se 
mai scrie, că cu prilejulă unui prânejă 
festivă, ce s’a dată la Chievă în ondrea 
regelui, regentului Ristiol a disă, că regele 
sârbescă de aceea a venită în Rusia, ca 
se învețe a-șl iubi poporulă precumă îșl 
iubesce Țarulă poporulă său.

— Admirabilă Gervais se esprima în 
modulă următoră înaintea unui cj-iaristâ 
din Moscva: „Este de prisosă orl-ce altă 
alianță, ce nu e sigilată cu iubire reci
procă. Amiciția Rusiei ni este cu atâtă 
mai prețiosă, cu câtă noi suntemă în
vinșii din 1871. Ei o sciu, vae victis! 
Acum Francia e întărită, o repețire a 
evenimenteloră din 1871, nu e de temutul11 
Cu privire la Anglia, crede Gervais, că 
ea nu va întră nici în alianța triplă, 
nici în orl-ce altă alianță.

— piarulă „Standard14 află din Șan- 
ghai, că China și Iaponia țintescă, ca să 
încheiă o alianță strînsă între ele, pen-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

10) Carnetulu roșu.
Novelă, tradusă de Moșulii.

Sosise cjiua de 27 Februarie 1880. 
Pe stradele Petersburgului era o mișca
re viuă. Cătră amedă, când sdrele mai 
străbătea câte puțină prin norii de ză
padă asupra roiului furnicătoră de omeni, 
nimeni afară de cei inițiațl, nu avea 
ideiă de crima înfricoșată, ce peste câ
teva ore avea să umple de spaimă și 
terore cetatea Nevei.

Insuteranulă ce să afla sub odaia de 
pază din palatulă de ernă,lucrau patru 
măsarl, cari se grăbeau să sfârșescă lu- 
crulă. După amedă, doi din ei nu mai 
veniră, ală teilea avea tocmai să se du
că într’ună looă, când deodată apare îna
intea lucrătorului, rămasă îndărătă, ună 
domnă îmbrăcată bine și-lă înrebâ, că 
n’ar pute lăsa aici câteva cesurl o cuti
uță mică de lemnă ?

— „Nu-țl voiu pune-o în cale. Ah, 
aici în întunerecă. lângă stîlpulă acesta, 
va sta la totă casulă mai bine. E ală 

dracului de frigă, prietine, nu simțescl 
și d-ta14 ?

Lucrătorulă făcu semnă din capă, 
că și lui îi este frigă.

— „Ei, atunci adă ceva să ne în- 
oăldimă ... Eeoă, moșule, adă ceva beutură 
din cantină, că înghiățămă de frigă44.

Vorbitorulă întinse lucrătorului o 
rublă, cu care acesta și alerga să se pro- 
vedă cu romă.

îndată ce s’a închisă ușa după mă- 
sară, elă aședâ cutiuța la pioiorulă 
stâlpului, prinse cu mânile sîrmele de pe 
podele, le înodâ cu grijă, descuia cutiuța 
înc’odată, ca să se convingă, că suntă 
tote în regulă, și apoi umbla prin odaia 
cu fața triumfătdre, până se intorse lu
crătorulă.

— „Câtă mai rămâi aici, tătucule?“ 
întreba străinulă pe măsară, înghițindă 
odată cum se cade din beutura adusă.

— „Până oătră șese ceasuri14, răs
punse acesta.

— „Bine, bine,.... decă s’ar întâmla 
să nu viu pân’atuncl, să scii, că-mi iau 
lădița numai dimineță de aici. Pân’atuncl, 
la revedere!“

Cu aceste a dispărută străinulă.
— Prâncjulă împăratului rusescă de 

obioeiu se începe la 5 6re sera, La 17 
Februarie încă era să se țină prâncjulă 
pe la 6rele îndatinate, în cercă mai res- 
trînsă, și încă chiar în sala de mâncare, 
care se afla deasupra odăii de durmită 
și a păzitorului din paiață.

Impăratulă și ducesa de Edinburg 
așteptau pe ospele loră, pe principele 
Bulgariei, într’o odaiă vecină ou sala de 
mâncare. Din întâmplare, principele se 
întârzia cu un pătrară de 6ră, în învăl- 
mășela călătoriei adeoă nu găsise o de- 
oorațiune, ce voia să și-o pună în sera 
aoeea.

In fine apare prinoipele. La insoiin- 
țarea, c’a sosită principele de Bulga
ria, întreaga familiă împărătâsoă, afară 
de împărătesa bolnavă, voia se între pe 
o ușă, ăr împăratulă însoțită de princi
pele de Hessen și de principele Bulga
riei pe ceealaltă.

Deodată se mișca padimentulă, ca 
de ună cutrămură de pămentă, urmă apoi 
o detunătură înfricoșată și tdte flaoările 
de gază din paiață se stinseră. Toți cre

deau, că dâră a cădută candelabrulă celă 
mare din sala de mânoare.

Prinoipele de Hessen, marele prin
cipe moștenutorulă tronului și marele 
principe Vladimiră alergară spre sala de 
mâncare, pe când contele Adelberg, ne- 
sciindă ce mai pâte urma, fiindcă să gân
deau la o esplosiune de gază, ținu pe 
împăratulă în locă.

In sala de mâncare se spărsese tote 
ferestrile, păreții erau stricați și se sim- 
ția ună mirosă înădușitoră de prafă.

Mașina infernală funoționase bine.
Boltitura locuinței din parteră, pre

cum și cea din odaia de pază, erau gău
rite prin esplodarea dinamitei și a bum
bacului de împușcată, care era ascunsă 
în țevile de gază, er în sala de mâncare 
plafondulă deasemenea era crepată și 
strioată.

Oficerii din odaia de pază, audindă 
pocnitura înădușită și frângerea grinefi- 
loră, săriră iute din odaia loră, care 
zăcea mai multă deoparte, și găsiră odaia 
de pază a fecioriloră prefăcută într’o 
ruină formală, din care eșia fumă și 
prafă. Cu ună signală de clopoțelă șe- 
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tru ca să dea o mai mare desvoltare 
oomerciului lord și pentru ca să resiste 
periculeloră din străinătate. In înțelesulă 
acesta se facă mari încordări între Li- 
Hung-Ciang, guvernatorul^ din Peceli și 
între Enomato.

SOIRILE QILEI.
— 30 Iulie (11 Augusta.)

Una furtii descoperita. Din Jara in- 
ferioră ni-se scrie: In luna lui Iulie c. 
gendarmeria din Jara inferiâră a desco
perită unii furtă de boi, săvîrșită încă 
prin anulă 1885. Hoții, fiindă arestați, 
au mărturisită, că în luna lui Octomvre 
1885, au furată din pășunatulă de munte 
ală episcopului din Oradea mare 4 boi 
cam de 6 ani, pe cari i-au [trecută peste 
„Vlădesă44 și nu peste multă timpă i-au 
și vândută în Turda pentru suma de 
460 fi. Totă din ținutulă acela în anulă 
1887 au mai furată 2 junei cam de 3— 
4 ani. Păgubașii suntă neounoscuți. De 
cumva s’ar afla păgubașii, suntă înou- 
nosoiințațl prin acesta a se înfățișa îna
intea judeoătoriei r. din Jara inferidră 
(Alsâ-Jara, com. Turda Arieșă,) unde 
voră primi prețuia boiloră.

* * *
Broșură confiscată. In Berlină s’a 

confiscată o broșură scrisă de conserva
tivul Florian Greyer, cu titlu „Dă-ne 
pane împărate!14 („Gib Brod Kaiser44). 
Broșura acesta tracteză despre miseria 
cea mare ce domnesoe în Germania.

** *
Intendența c. și r. a corpului ală 12- 

lea de armată din Sibiiu face cunoscută 
că în 4iua de 19 Augustă a. o. se va 
va face cumpărarea de cereale și de o- 
văsă pentru necesitatea regiei și anume: 
pentru stațiunea Sibiiu 2400 măjl seoară 
și 7500 ovăsă, pentru Brașovă 2550 măjl 
săcară, și pentru Clușiu 2900 măjl săcară. 
Condițiunile mai de apropo se potă vede la 
magazinele de aprovisionare din Siibiu, 
Brașovă, Alba-Iulia și Clușiu, apoi la 
oficiulă vice-comițiloră din aceste orașe.

** *
Apostolii aii! maghiarisării. Sub ti- 

tlulă acesta cetimă în „Eghetertes44; „E- 
duard Neuschlos și-a vândută domeniulă 
aău dela Șilindia, Lugozeu și Iarcoșă, 
oare odiniâră era proprietatea familiei 
Bitto, cu 320,000 fl., Unguriloră din oo- 
mitatulă Cianadului, Bichișului și ai Ara
dului. Contractulă de vânejare și cumpă
rare s’a făcută prin între venirea pleba- 
nului Boroșineului Ladislau Hoffbauer, 
de a cărui parochiă se țină numitele 
trei comune pe care l’a costată acestă 
lucru multă ostenelă și jertfă urmândă 
scopulă patriotică, de a colonisa familii 
unguresc^ pe teritorulu acesta locuită nu
mai de Români. Ast-felă au ajunsă aceste 
estinse bunuri, grațiă osteneliloră pleba- 
nului, în mâni maghiare, ceea ce e ună 

lucru lăudabilă, căci din punctă de ve
dere națională, e de importanță mare, 
ca maghiarimea să fiă representată și în 
acâstă parte a corn. Aradului și să se 
sporesoă. Pănă-ce i-a strînsă din diferite 
comitate pe noii proprietari, i-a trebu
ită forte multă plebanului, der apoi a- 
ouma și suntă vre-o 30—40 de familii ma
ghiare, oarl îșl au vatra loră în Șilin
dia, Iarcoșă și în Lugozeu, unde lo- 
cuescă numai Români.44

* * *
Slovacii învinși. In ședința conven- 

tului senioratului din Lipto Szent-Miklos 
s’a luată conolusulă de a participa la 
sinodulă generală ală protestanțiloră din 
Budapesta, ou maioritate de 4 voturi. 
Amărîciunea între Slovaci nu se pote 
descrie.

* * *
Maghiarisarea Slovacilor!! cu banii 

lorii proprii, pilele acestea și-a ținută a- 
dunarea generală sooietatea de maghia- 
risare din Ungaria nordică. Secretarulă 
societății „neaoșulă maghiară44 Ludovioă 
Ralovich, lăuda în raportulă său suooe- 
sele dobândite ou ajutorulă înfiiințărei 
Kișdedovuriloră printre Slovaci. Pe lân
gă KișdedovurI, societatea ;a împărțită 
învățătoriloră, cari au făcută cu șco
larii mai mari progrese în limba ma
ghiară, premii parte în bani, parte în di
plome de „ondre44. Pentrujajungerea sco- 
puriloră sale, sooietatea a primită din 
partea oomitatului Zolyom 150 fl., din 
partea comunei Plieșovce (Tot-Polsocz) 
taxa de membru fundatoră, 100 fl., âr 
ca membru ordinară s’au mai înscrisă 
în cursulă anului vre-o 8 comune, așa 
că astădl abia se mai află în comitată 
comună, care să nu fiă membră a a- 
cestui „Kulturegylet44. Cu totulu numără 
acestă societate de maghiarisare 446 de 
membrii, dintre oarl 16 suntă fondatori, 
ceilalți ordinari. Venitele anului viitoră 
suntă socotite ou 1435 fl., er cheltuelile 
cu 2061 fl. — Vedemă așa-deră, că a- 
cestă Kulturegylet opereză aprâpe es- 
clusivă cu banii oomitateloră și comu- 
neloră locuite de slovaci, der suntă stă
pânite de Maghiari și maghiaronl. Vai 
de bieții Slovaci!

** *
Călduri mari. De câte-va cJU® 6 

Bucuresol o căldură în adevără tropicală. 
Termometrulă arată la umbră 30° Cel
sius.

* * *
0 probă de caraoterii. Din Timi- 

șâra se scrie, oă locuitorulă din Jebeliu, 
Marou Loiohițanu, în urma unui omoră 
săvîrșită nu de multă într’ună modă in
famă, îșl aștâptă sentința judecătorescă 
în închisorea dela Clacova. Dumineca 
trecută fiindă ca de regulă, o 4* de vi- 
site, tînăra și frumdsa nevastă a lui Loi- 
chițanu a mersă și ea la Clacova, du- 
cândă bărbatului ei din închisore o co

șarcă cu de ale mâncării și între altele 
și o pită mărioică. Sosită la închi- 
sâre, pandurii i-au visitată coșaroa, der 
pita li se păru cam grea și bănuindă 
treba, au tăiată pita în două. Când colo 
oe să ve4l ? In ’pită era ună revolveră 
încărcată ou 6 foourl, de oare era le
gată o sorisbre de următorulă ouprinsă: 
„Decă odată ai făcuta familiei tale a- 
cestă rușine, oelă puțină nu aștepta să 
ajungi în mânile călăului, ci mântues- 
ce-te de cu vreme de acâstă tioăloșiă44. 
De sine înțelesă, că revolverulă a fostă 
confisoată și tinerei părechl ’i s’a inter- 
4isă de a se mai întâlni.

* * *
Tergulii de țeră din Șiria se va ține 

în 15 și 16 Augustă n. c.
* * *

Manevrele francose. Programulă pen
tru marile manevre ale armatei francese 
din anulă acesta, cari se voră face între 
3 și 17 Septemvre, e definitivă stabilită. 
La aoeste manevre voră lua parte patru 
corpuri de armată și anume: 5, 6, 7 și 
8. ou 112 batalione, 80 escadrone și 92 
baterii. Fiă-care batalionă va avâ 720 
de âmenî, fiă-oare escadronă 125 călă
reți și fiă-oare bateriă 6 tunuri. Efecti- 
vulă întregă ală trupeloră, cari voră lua 
parte la aceste manevre, este 80,000 sol
dați infanteriă, 10,000 de călăreți și 562 
tunuri. In 17 Septemvrie, președintele 
republicei, Carnot va trece în revistă 
trupele în numără de 110,000 soldați, 
între Vitry-le-Franșais și Saint-Râmy, 
apoi se va duce la Chalons, Epernay, 
Rheins și Vitry. Manevrele se voră face 
între Sena, Aube și Marne, în distanța 
de 100 —120 kilometri de granița ger
mană.

* * *
Sinucidere. Consululă austro-ungară 

din Iași, Emerio Pittchlca, s’a împușcată 
în 4iua de 8 Augustă, în casa sa din 
edificiulă consulatului. Oausa sinuciderei 
se 4i°®) a fostă melancolia, de care 
suferea în timpulă din urmă.

* * *
Circuli! Sidoli va da astă4l o repre- 

sentațiune de gală ou producțiunl gim
nastice, dresuri de cai, călărită pe oai 
eu șea și fără șea, la fine se va da ma
rea pantomină „Cenușotca,44 în care se 
voră produce 80 de copii în etate de 
4—12 ani, representândă generali dis
tinși, principi și regi de pe continentă. 
Circulă va mai sta numai săptămâna a- 
oesta.

* * *
Dorobanții și honvedii. Batalionulă 

ală 3 lea ală regimentului de infanteriă 
de honve4l, staționată în Kezdi-Oșorheiu, 
a făcută săptămâna trecută ună marșă 
de esercițiu pănă la Poiana - sărată. Cu 
ocasiunea acesta, foile ungures.cl spună, 
oă nisca oficerl români, cari se aflau la 
băile dela Slănică, au trimisă o deputa- 

țiune la Poiana-sărată pentru a învita 
pe oficerii honve4l, ca să visiteze Slăni- 
culă. Ofioerii honve4l au urmată cu plă
cere acestei invitări și împreună cu ofi
cerii români se 4i°ei ®ă și-au petrecută 
minunată. „Oficerii români44, 4i°a foile 
unguresol, „au purtată pe palme pe hon- 
ve4ii noștri, îi îngrămădiră cu mii de 
dove4l de iubire, și manifestațiile de sim
patia urmau una după alta44. Curendă 
după acâsta veni la Kezdi-Oșorheiu o 
deputațiune din partea oficeriloră români, 
pe cari oficerii honve4l de-asemenea îi 
primiră câtă putură mai cordială și la 
fine se dete în onorea loră și ună ban
chetă de adio la otelulă „Plevna44. La 
acestă banohetă s’au ridicată toaste pen
tru Majestatea Sa monarchulă nostru, 
pentru regele Oarolă, pentru Regina 
poetă Carmen Sylva, pentru armata ro
mână și pentru honvedimea ungară. 
Conversația și toasturile s’au ținută es- 
clusivă numai în limba română. „Și ast- 
felă44, — esclamă „K-r.44 — s’a întâm
plată minunea, că în Kezdi-Oșorheiu, 
în acestă prinoipală cuibă ală Sâouimei, 
o nopte întregă nu s’a au4ită, decâtă 
vorbă românâsoă și s’au rostită o duzină 
de toaste românescl44.

Emil Zola despre resboiu.
Emil Zola, care de presents se 

ocupă cu noulu seu romanii „Res- 
boiulu14 scrie în 4iaruld ,,Matin44 
următdrele :

Eu privescă răsboiulă oa o necesi
tate fatală, de care nu putemă scăpa, 
fiindcă întrucâtva atârnă de natura ome- 
nescă, de creațiune. Eu nu dorescă răs- 
boiulă — căci a-lă dori, e în adevără o 
crimă — din contră ași dori, ca elă să fiă 
amânată câtă se pdte de multă timpă, 
der va veni o 6ră, în care vomă fi siliți 
să-lă primimă, să-lă purtămă, chiar și 
decă nu l’amă provocată. In momentulă 
acesta mă pună în punctulă generală de 
vedere și nu facă de locă o alusiune la 
neînțelegerea nostră cu G-ermania, care 
de altmintrelea nu e decâtă o anecdotă 
în istoria omenirei; 4i°Qj resboiulă e 
necesară, e folositoră, pentru că elă e 
tocmai o condițiune a esistenței nostre. 
Ilă aflămă pretutindenea, nu numai între 
diferitele națiuni și între diferitele rasse, 
ci chiar și în viâța intimă privată; elă 
formeză unulă dintre elementele cele mai 
de căpeteniă ale progresului și fiece pasă, 
pe care-lă face omenirea înainte, a fostă 
însemnată prin vărsare de sânge.

Intru câtă ne privesce pe noi Fran
cezii, suntă oonvinsă, oă răsboiulă din 
1870, cu tote perderile înfricoșate, oe 
le-am suferită, a fostă pentru noi o bine
facere, o operă vindecătore, o învățătură, 
deși înfricoșată, der totuși neoesară, am 
avută lipsă de elă, ne-a trebuită acesta 
baiă de sânge, pentruoă după aceea să ne

fulă campaniei de pază chiemâ pe fe
ciorii la arme, dâr la comandă se ară- 

t ară numai dece feciori plini de sfări- 
măturl de cărămi4l> oeialalțl zăceau morțl 
seu cu membrele oiuntite, ori greu ră
niți, sub dărîmăturl.

Palatulă a fostă imediată împresu
rată de păzitori, mai alesă însă de ofi
cerl, cari năpădiră din tâte casarmele 
și restaurantele și, de bună voiă, înlo
cuiau momentană servioiulă de pază.

Directorulă de polițiă și comandan- 
tulă orașului sosiră iute și conduseră 
cercetarea întreprinsă la momentă, pe 
când ună despărțământă de pionirl de 
gardă, ohiămațl prin telegrafă, începu să 
curețe loculă, unde s'a întâmplată ca
tastrofa .

IX Secretulu.
A. doua di după atentată să făcură 

arestări cu grămada, der nu o scoseră 
la niol ună resultată. Puținele persone 
inițiate în secretă de oătră Magdalena 
de Czrynowsky, se grăbiră cu săniile a 
eși din orașă și a-șl căuta scăpare în su- 
-dulă Rusiei.

Ea însa-șl așteptă câteva 4il® ou re- 

signațiune mută, retrasă cu totulă. Deși 
umbla numai în haine bărbătescl, totuși 
se temea să nu fiă descoperită în vre’ună 
chipă ore-oare. Cu tâte că nu punea 
niol ună preță pe vieța propriă, totuși 
voia să fiă liberă, ca să-și potă realisa 
odată planulă propusă.

Ori ce omă de altă natură după 
atâtea nereușirl, ar fi renunțată la rea- 
lisarea proiectului de răsbunare, Magda
lena însă nu ab4ise. Chiar nereușirea 
planuriloră ei scâse la ivâlă întregă par
tea cea rea a caracterului ei și o copleșiră 
simțurile astfelă, încâtă nu mai era 
în stare să judece cu sânge rece. Avea 
ideia fixă, că ea este chiămată să fiă 
liberătorea Rusiei. Gândulă acesta era 
boldulă tuturoră fapteloră ei. Și îndată 
ce la o femeiă egoismulă neînfrânată i-a 
copleșită judecata, nu mai e niol o pu
tere din lume în stare să o vindeoe.

De multă se totă cugeta ea la ună 
nou plană de răsbunare, proiecte peste 
proiecte isvoreau din oreerii ei iritați, și 
acum se oăia din adânoulă inimei, că 
n’a întinsă mâna fără nici o reservă 
„consiliului oeloră nouă44, cum se numia 

miculă numără ală radicaliloră. Atunci 
credea ea, că aceștia vânau numai după 
averea ei, astă4l și-ar fi dată bucurosă 
întregă avere, decă dânșii s’ar fi su
pusă orbesce planuriloră ei. Radicalii 
însă, o scia ea prea bine, în fața urmă- 
riloră purtate de generalulă Guroo, și 
în fața măsuriloră de apărare luate pen
tru ■țj îța împăratului, momentană nimică 
nu ar fi îndrăsnită.

Cufundată în asemeni gânduri, nu 
audise o bătătură partioulară în ușă.

Acum se repeți baterea oeva mai 
tare. Tempo bateriloră prevestea, că este 
unulă din cei inițiațl.

Ea sări în susă ăi grăbi la ușă.
Ună fecioră tînără, palidă și miș- 

oată se arunca înaintea ei.
— „Magdalenă, mântuesce-te. Ești 

pierdută. Secretulă tău este tradată . . . 
peste câte-va clipite poliția va fi aici. 
Fugi!44

într’ună momentă ea era hotărîtă 
ce se făoă. îndată sări ca o căprioră 
spăriose, se duse la mesa descrisă, scose 
ună paohetă și-lă dete tînărului.

— „Ia pachetulă aoesta și du-lă în 

siguranță. Ne vomă întâlni în căsulia 
nâstră din... Iute!44

— „Eu voiu aștepta pănă te voiu 
vede scăpată.44

— „Nebunule!“ striga Magdalena, 
„nu te juca ou viâța ta.... totuși.... tu-ml 
poți fi de ajutoră la scăparea mea!44

Iute ascunse ea la șină ună revol
veră încărcată și apoi împinse pe tînără 
pe ușă afară. încuia ușa după sine 
de două ori, învârcindă îno’odată ușa cu 
totă puterea, încâtă flârea chei se rupse 
și rămase în zară.

La capătulă lungului coridoră, des
chise apoi o ușiță, ce da într’ună spa
țiu întunecosă. Esecutândă și aici ma
nevra dela ușa oasei, apuca mâna tremu- 
rătore a însoțitorului ei și-lă conduse 
prin întunerecă.

— „Nu i așa, că Magdalena este 
bine pregătită?44 întrebă ea, apoi adause 
șoptindă :

— „Tăcere suntemă tradațl. O miă 
de draci! stai! Asta e singura ușă, pe 
pe oare putemă soăpa!44

Stau și asoultă.
Eră bubuiau loviturile la ușă. Ră- 
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formămă din nou. AsemănațI Francia de 
astăcji ou aoeea, pe cânda imperiula de
clară resboia Prusiei. Nu suntema mai 
tari, mai serioși, mai multa domni pe 
noi înșine? De sigura, și dovadă este, 
oă Germania, pentru ca se țină pepta 
cu noi, caută alianța tuturora puterilor^ 
europene. Da, epoca, care a urmata du
pă pacea dela Francfurt a fosta pentru 
noi una felă de reînoire, o nouă dovadă 
despre puterea neseoată a poporului 
francesă.

S’a vorbita și se vorbesce încă des
pre desarmare. Acesta e una luoru im
posibila, și chiar de ar fi posibila, am 
trebui oa să respingema acesta. Una po- 
porb numai atunci e tare și mare, când 
e pregătita, și eu sunta convinsă, că 
desarmarea ar trage după sine ună felă 
de deoădință morală în t<5tă lumea, care 
ar împedeoa progresulă omenirei. O na
țiune răsboinioă a fostă totdeuna înflo- 
ritore și tdte celelalte arte s’au desvol- 
tată din arta răsboiului. Istoria e de 
față, pentru ca să dovedescă acesta. 
Nici-odată nu au fostă mai înfloritore în 
Atena și în Roma comer'ciulă, industria 
și literatura, oa în timpuiă aoela, oând 
stăpâneau lumea cu armele loră. Și pen
tru ca să nu mergemă atâtă de departe, 
să privimă secolulă lui Ludovică XIV. 
Ore espedițiunile marelui rege au împe- 
decată progresulă arteloră și ală sciin- 
țeloră ? Din contră, se pare, oă le-au 
ajutată și le-au favorisată.

Și de altmintrelea, noi n’avemă nici 
ună interesă la desarmare. Numai Ger
mania singură are: ea simte, că timpuiă, 
oare se luptă pentru noi, nu se luptă 
și pentru Germania, și-a ajunsă culmea 
puterei sale și că mijlocele ei economice 
se micșorâză din ce în ce; numai e de
parte ora, când nu va mai pută suporta 
sarcinile, ce o apasă. Ora decădinței 
pentru ea a începută deja. Situați unea 
ei actuală semănă în 6re-carl privințe cu 
aceea, în care ne aflamă noi la 1870, și 
eu oredă că nu sunt optimistă, când 
presupună, că decă astădl va isbucni 
răsboiulă între Francia și Germania, am
bele singure față în față, Germania va fi 
învinsă. Germania voesce astădl pacea, 
fiindcă are interese la acesta și fiindcă 
voesce să-și susțină posițiunea câscigată. 
Ii credemă fără multă ostenelă, când 
ne presintă alianța triplă oa o simplă 
alianță defensivă.

Adunarea despărțământului XI 
ală Asociațiunii, transilvane și a Reuniunei femeiloră 

române selăgiene,
(Fine.)

Inoă în anulă trecută, d-lă Dr. Ioană 
Nechita făcu propunerea, ca să se înte
meieze ună fondu școlară, oferindă spre 
aoestă soopă 100 fi. plus o contribuire 
anuală de câte o sută fi. pe timpă de 
cjece ani. In privința acestei propuneri, 

sunândă însă imediată strigări vesele de 
copii, Magdalena cu soțulă ei se grăbiră 
mai departe.

Ea smânoi ușa.
Copii cari se juoau acolo se împrăș- 

tiară strigândă în tote puterile.
Magdalena nu-i băga în sâmă, ci 

alergă iute pe trepte în ourte, unde se 
afla ună birjară.

Ună semnă și birjarulă deschise o 
troitcă, care tocmai stetea gata de ple
care.

Peste oâte-va minute troitca sbura ca 
vântulă prin despărțământulă Roșdest- 
wensky cătră preurbiulă Oohta mare, du- 
cândă ast-felă deo-camdată pe cei urmă
riți în siguranță.

Când polițiștii sparseră ou puterea 
ușa Magdalinei, o găsiră golă.

— „Ai tu vre-o presimțite ?“ întrebă 
Magdalena pe tînără, „Cine să fi fostă 
trădătorulă ?“

— răspunsă aoesta.
— „Cine e ?“
— „Chiar bărbatulă tău.“
— „Czrynovsky
— .„Elă este?4 

d-lă Andrei Cosma făcu acum în numele 
comitetului următorulă raportă :

„Adunarea generală a despărțămân
tului XVI-lea, luândă la desbatere pro
punerea d-lui Dr. Nechita referitdre la 
crearea unui fondu școlastică, făcută în 
anulă 1890, decide : Avândă în vedere 
starea desolată a șcdleloră nostre și a 
învățătoriloră, precum și necesitatea de 
a ridica asile de copii, adunarea salută 
și primesce cu buouriă propunerea, prin 
a căreia realisare și-ar pută ajunge 
soopulă.

„Avendă în vedere soopulă și dato- 
rințele membriloră Asociațiunii, hotă- 
resoe: 1) Să se înființeze și să se nu- 
mâscă acestă fondă: Fondulu școlastică 
ală despărțământului XVI-lea', 2) aoestă 
fondă să se înființeze din daruri de bună 
voiă din partea poporului; 3) suma 
incursă pentru aoestă fondă se capitall- 
seză până va ajunge la suma de 5000 fi. 
După aoeea jumătate din venite să se 
oheltuesoă, âr jumătate să se adaugă la 
capital pănă va ajunge la suma de 100,000 
fl. 4) Comitetulă să statoresoă statutele, 
modulă de oolectare și cum să fructifice 
banii. 5) Să se faoă o dare de semă des
pre luorările despărțământului în aduna
rea generală, precum și Asociațiunei 
matre. 6) Statutele numai după apro
barea comitetului centrală să se pună 
în praxă și despre resultatulă aprobării 
să se facă referadă la proxima adunare."

Fiind-că în Sălagiu suntă 116 mii 
de Români, er în partea adnexată în 
urma nouei arondări vr’o 15—20 mii, 
la-olaltă vre-o 130 mii de suflete ro
mâne, în 10 ani potă contribui, oa fon- 
dulă să se ridice la vr’o 40 — 50,000 de 
florini.

D-lă Nilvană află de bine, că și 
după ce s’ar ajunge suma de 100,000 fl. 
o parte din interese să se totă adaugă 
la capitală. D-lă George Popă de Bă- 
sesol cjice, că o greșâlă, când e recu
noscută de jumătate, e și ooresă. Și noi 
amă greșită în treoută tare, der fiind-că 
ne-amă recunoscută greșela, suntemă pe 
cale bună și ne putemă gratula la vi- 
itoră. Primesce propunerea.

După ce în generală propunerea fu 
primită, comisiunea însăroinată ou însorie- 
rea noiloră membri și primirea taxeloră 
raportâză, că s’au înscrisă 12 membri 
noi, au solvită taxele anuale 10 inși și 
din ajutore au incursă 34 fl. 50 cr.

D-lă A. Cosma propune, oa banii, 
cari inourgă din ajutore, să se folosescă 
pentru arangiarea bibliotecei despărță
mântului și pentru cumpărarea de cărți 
nouă. Se primesce.

G. Stanciu observa, oă banii colectați 
să fiă grijițl și manipulați așa, oanu cumva 
să se făurescă din ei la timpă armă în 
contra ndstră, la ceea oe reflecteză d-lă 
A. Cosma, oă mai în bune mâni, de- 
oâtă în ale Asociațiunii transilvane, nu 
potă să fiă pe fața pământului.

— „Der de unde a aflată elă locu
ința mea?“

— „Dela unulă d’ai noștri.“
— „In oe modă?"
— „Intre servitorii palatului taurică, 

după cum scii, se află soți de ai noștri, 
oa în fiă-care altă castelă imperială. Cu 
ooasiunea vânătorei întreprinse de Guroo 
în contra tuturoră celoră bănuițl, era să 
pună mâna și pe trădătorulă locuinței 
tale. Spre norocirea lui însă elă soia tre- 
outulă lui Czrinovsky, despre oare se 
scie, că ca convertită stă într’o grațiă 
neesplicată înaintea împăratului; ast-felă 
în momentală hotărîtoră, trădătorulă se 
aruncă la pioiorele lui Czrynovsky, carel’a 
scăpată der, numai sub condițiă, ca să-i des
copere locuința ta. Trădătorulă care, du
rere, are relații întinse cu Oonsiliulă 
celdră nouă, a abusată de încrederea 
acâsta și a descoperită loouința ta."

— „Inoă și asta?.. Ne vomă trage 
noi soootâla, renegatule !“

Magdalena scrîșni în dinți de mâniă, 
(jicândă vorbele acestea.

(Finea va urma.)

După schimbare de păreri, că 6re 
corporațiunile oum să ajute fondulă șco- 
lastică, să purcede la alegerea mem
briloră comitetului nou ală despărță
mântului.

Se alegă cu aclamațiune de direo- 
toră: Rvds. D-nă Alimpiu Barboloviciu; 
membrii în comitetă D-nii: George Popă, 
Floriană Cooiană, Ioană Sârbu, Dr. 
Maniu, Nioolau Nilvană, Andrei Medană, 
Ioană Nichita, Teodoră Popă, Andreiu 
Cosma, Ioană Dosa.

Urmeză distribuirea a vre-o 10 premii 
învățătoriloră vrednici. D-lă A. Cosma 
propune a se esprima bucuriă pe cale 
protocolară, că s’au unită aoeste două 
despărțăminte și să fiă numită „Selăg&n- 
Chioranău. Se primesce. Al. Barboloviciu 
(jice, că pentru a pute fi activitatea ro- 
ditore, trebue să fiă membrele în legă
tură ou oapulă, deci propune a se alege 
vre-o 4—5 membri, cari să represinte 
despărțământulă la adunarea generală a 
Asociațiunei transilvane. Se alegă George: 
Popă, Nicolau Nilvană, Andrei Medană, 
Ioană Sârbu, Andrei Cosma.

Se hotăresce, oă adunarea în viitoră 
se va țină în Bobota.

In fine d-lă președinte Barboloviciu 
îșl esprimâ adânca buouriă pentru inte- 
resarea dovedită față de causa aoesta 
sfântă, îmbărbbtâ să lucrămă la Panteo- 
nulă nemuririi nemului nostru și ou 
acestea declară ședința de închisă.

îndată după aceasta a urmată 
ședința Beuniunei femeiloră române să- 
lăgene.

Ședința o deschide știm, d-nă v.- 
președintă Maria Cosma cu o cuvântare 
frumosă și pătrundătore, în oare face o 
reprivire sourtă asupra activității de 11 
ani a Reuniunei, arată cu ce a oontri- 
buită reuniunea la clădirea edificiului 
culturii nemului românescă — are o șoolă 
de fete bine organisată și avere de 3,000 
fl. v. a. Aoum, oând legea nouă despre 
asilele de copii e aprbpe să se pună în 
praxă, trebue să desvoltămă o activitate 
și mai puternică.

Părintele Indre bineventeză femeile 
române dicândă, oă e ună oe fărmecă- 
toră pentru poporenii aoestui jură a vede 
întrunită în adunare ună numără așa de 
frumosă de dame române, care lucră din 
răsputeri la clădirea celui mai de lipsă 
edificiu ală soiinței și ală culturei. Sa
lută cu bucuriă reuniunea, căci o na
țiune, care are femei așa de iubitore de 
nâmă, numai înaintare, înflorire și feri
cire pite aștepta dela viitoră.

D-lă Andreiu Cosma, secretarulă reu
niunei, cetesce raportulă despre starea 
reuniunei. Reuniunea are avere în bani 
depuși la „Silvania" 952 fl. 47 cr., în 
efecte 1581, la-olaltă 2533 fl. 47 or. S’au 
încasată 130 fl.; joculă miresei la nunta 
d-lui Suoiu 19 fl. ; interese după banii 
elooațl 53 fl.; banii după 38 acții 298 fl. 
44 cr.; deci are avere 2821 fl. 90 cr.

Are reuniunea o șoblă de fete, care 
se provede cu cele de lipsă dintr’ună 
fondă deosebită. In anulă 1890 s’au în
casată 727 fl. 47 cr. și s’au erogată 651 
fl. 47 cr. Deci au mai rămasă 76 fl. In 
banii aceștia „Silvania" a oontribuită ou 
300 fl., Dr. Nechita cu 25 fl., Todoră 
Popă 2 fl., 11 parochii din protopopia
tul său 11 fl., 3 filii 1 fl. 50 or., 9 preoți 
9 fl., d-na Mica 2 fl. 90 cr., deci 427fl . 
s’au colectată.

Șoola de fetițe, unică în Sălagiu ro- 
mânesoă, satisface și celoră mai esage- 
rate așteptări, așa că străinii cu invidiă 
recunosoă, că e pe ună nivelă mai susă 
decâtă școlele subvenționate de stată cu 
mii de fior. Publiculă pe di ce merge 
se intereseză totă mai tare de școlă.

D-lă Dr. Nechita, împreună ou o e- 
pistolă căldurosă, adresată secretarului 
reuniunii, depune pe birou 100 fl. Iuliana 
Molnară dă pentru veci dreptulă a se 
retipări oartea de rugăciuni „Lumina cre
dință" în folosulă școlei de fetițe. An
dreiu Todorană a dăruită șcdlei 25 de 
oărțl de rugăciuni.

Alexiu Berinde, raportorulă comisiei, 
reporteză, că s’au înscrisă ca membri 

fundatori ou câte 20 fl.: Etelca Suciu n. 
Hossu, Ioană Popă, Eugeniu Dragomiru, 
Agneta Dragomiru născ. Hossu. Cu totulă 
s’au inoassată 115 fl. Looulă adunării 
pentru anulă viitoră se stabilesoe în 
Șimleu.

La 3l/4 ore s’a ridicată ședința.
După ședință a urmată banchetulă, 

la oare au participată peste 250 de per
sons. Toastulă primă l’a rostită Rvds. 
d-nă Barbolovioiu, apoi d-nii: G. Popă 
(pentru Barițiu), Ierne (în sănătatea lup- 
tătoriloră români din Sălagiu, Chioră și 
Sătmarj, Berinde (pentru damele române), 
Andreiu Cosma (pentru țăranulă română), 
Dr. Luoaoiu (pentru tinerime) eto.

Sera la 872 ore s’a începută dan- 
țulă. O lume așa multă de inteligință 
românescă nu s’a mai pomenită prin a- 
oeste părți. Cadrilele s’au jucată în 2 
oolbne de peste 120 de păreohl. La mo
dulă nopții oorulă din Șomouța a ese- 
cutată mai multe piese frumose și totă 
coriștii au juoată și „Călușerulă". Ani- 
mositatea a fostă generală. Petrecerea 
s’a continuată pănă dimineța.

D. Cionca.

DIVERSE.
Sermonofonu. Sermonofonulă nu este 

altă-ceva, decâtă ună nou modă de în
trebuințare a telefonului. In biserica an
glicană din Birmingham au venită En- 
glesii la originala ideă, de-a așecja ună 
telefon înaintea și în nemijlocita apropiare 
a amvonului. Cei ce voescă așa- eră să 
aucjâ predicele rostite de pe amvonă fără 
a merge la biserioă, n’au decâtă să-și 
comande ună drotă, prin care să li-se 
aducă ouvintele preotului dreptă acasă. 
Sermofonulă a începută să ia frumose 
dimensiuni și încă pdte să vină ună 
timpă, când casele proprietariloră mari 
să fiă provăcjute cu sermonofonurl toc
mai așa, ca și cu apaducte, lumină electri
că etc.

Salată regescă. In anulă 1608, re
gele Filipă II de Spania, într’ună mo
menta de voiă bună, trimise soției sale 
într’ună vasă de aură o salată italiană 
cu cuvintele: „Iți trimită o salată, oare 
de sigură îți va plăcâ. Eu însu-ml am 
gătit’o; o, de ți-ar faoe bucuriă ! Vec|I, 
că eu mă pricepă la tbte chiar și și la 
bucătăriă". — Salata acâsta consta nu
mai din pietre scumpe. Uleulă era re- 
presentată prin topasă, rubinurile repre- 
sentau oțetulă, mărgăritarele și jdiaman- 
tele sarea, și smaragdulă salata verde. 
De sine se înțelege, că salata acesta, 
gătită de regele, fu primită de regina 
ou mare bucuriă.

Lumina electrică și sănătatea. într’o 
revistă englesă se demustră, că lumina 
electrică are înriurințe binefăoătbre și 
asupra sănătății. Acesta s’a observată în 
ofioiulă poștală din Londra, unde, de 
oând iluminarea cu gază s’a înloouită 
cu lumină electrică, starea sanitară a 
funoționariloră e mai bună și numărulă 
casuriloră de bolă este cu multă mai 
mică. Numai doi ani suntă, de când s’a 
introdusă iluminația electrică la numitulă 
oficiu poștală, și în acestă timpă scurtă 
folosele iluminărei eleotrice au și înce
pută să fiă bătătâre la ochi.

Poesiă și prosă. Femeia: „Ce? 
N’ai primită epistola mea? Țl-am tri
misă în ea o sărutare atâtă de dulce..." 
Bărbatulă: Ce păcată, că n’ai reco
mandată sorisorea și n’ai declarat’o ca 
lucru de valore, și dâcă vre-ună defrau- 
dantă de postă și-ar fi însușită cuprin- 
sulă ei, atunci ași fi primită 20 fl.

Ori una — ori alta. O damă fârte 
limbută dise cătră ună domn: Ce funo- 
țiune mi-ai da mie, deoă ași fibărbată? 
— Domnulă'. „Te-așI numi directoră ală 
unui asilă pentru muți". — Dama: „Pentru 
ce" ? — Domnulă: „Pentrucă ori acești 
nevinovațl voră învăța să vorbâsoă, ori 
d-ta vei învăța a tăce.
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Cursulu pieței SSrașoviu
din 11 Augustti st. n. 1891.

Bancnote românescl Cump. 9.33 Vend. 9.35
Argintă romănesch „ 9 28 n 9.32
Napoleon-d’orI - - „ 9.33 n 9.35
Lire turcescl - - „ 10.48 n 10.53
Imperiali .... n 9.46 n 9 51
Galbinl .... n 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6% 101.— n —.—

n n n ^°/o „ 99.50 n 100.—
Ruble rusescl - ■ • „ :124.— D 125.—
Mărci germane - - 57.70 n 58.—
Discontule 6—8% pe anii.

Cursulu la bursa din Viena.
din 10 Augustă a. c. 1891

Renta de aure 4% ... . 104.05
Renta de hârtie 5% ■ - 10165
Imprumutuie căilorh ferate ungare -

aure 116.50
dto arginte - - - ■ » 99.50

oste ungare [2-a emisiune] • —
Amortisarea datoriei căilore ferate de

oste ungare [1-ma emisiune] - - —
Amorf isarea datoriei căilore ferate de

oste ungare (3-a emisiune) - 113.—
Bonuri rurale ungare • - -9150
Bonuri croato-slavone ..... 104.75
Imprumutuie cu premiule unguresce 141.15 
Despăgubirea pentru dijma de vine

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

ghedinului - - 131 —
Renta de arginte austriacă .... 92.25
Renta de hârtiă austriacă .... 92.20
Renta de aură austriacă - - - - - 11175
Losuri din 1860 .............................. 188.—
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 1027.—
Acțiunile băncei de credite ungar. - 839.75
Acțiunile băncei de credite austr . - 287.25
Q-albenI împărătesei- - - 
Napoleon-d'orI ... 
Mărci lUO împ. germane ■ 
Londra 10 Livres sterlings

5.58
9.35 >/2

58.02%
117.95Amortisarea datoriei căilore ferate de

A vist d-loru. abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca Ia reînoirea prenumerațiunei sâ 

binevoiască a scrie pe cuponulti mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primită (țiarulîi nostru până acuma.

Domnii, ce se abon&ză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Totodată facemă cunoscuta tuturoru D-loru abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
.Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potti 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Administrat. „Gaz. Trans.“ X

ABONAMENTE
„GAZETA

Prețulu
Pentru Austro-Ungaria:

luni................................................
luni................................................
anu...............................................

Pe 
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

TRAHSIlVAlTIEr‘
abonamentului este:

3
6

12

trei
șese
untt

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

fi. 
fi..
fi.

10
20
40

fr.
Ir.
fr.

Abonamente la numerele cn 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

fl. -
ii. —

50 cr.

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

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

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvani ei.“

X
g 
g 
g 
X

\3tXXXXMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX»

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

Budapesta—Predealu

Viena
Budapesta
Szolnok
?. Ladâny
Jradea-mare

ilezd-Telegd 
Jev
Sratca
duci a
Oiuoia
Huedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău 
NădGșel
Clușiu

Predealu-Budapesta B.-Besta-Aradu-’H'ehiș Teiuș-Aradvl-B.-Pesta (Copșa-micâ—Sâhiiu
Trenă 
accele-

Trenă 
de

Trenu 
de 

persân. rată persân.

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
UiGra
Vințul de sus 
AiudG
Teiușu

Crăciunelă
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică j

MediașG 
Elisabatopole 
Sighișora 
HașfalSu
HomorodG
Augustinu 
Apața 
Feldidra
Brașovfi

TimișQ
PredealO 
BuourescI

Trenu 
accele
rată

Trenu 
aocele-
rattt person.

Trenă 
de

Trenu 
de

Trenu 
accele
rată persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenu 
accele
rată

Trenă 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

persân.

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

i 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 
persâne

12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

11.53
I. 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
II. 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

Bucurescl 
Predealu 
TimișG
Brașovu

4.21
4.55

Feldibra 
Ap ața 
AugustinG 
HomorodG 
Hașfaleu 
Sighișora 
Elisabetopole 
MediașG
Copșa mică .

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
CrăciunelG
Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

AiudG 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
GhirișG 
Apahida
Clușiu

9 48i
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

sus

J 
I

NădășelG 
Ghîrbău
AghireșG
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Buci a 
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea marej

I
P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

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

Viena
Budapesta 
Szolnok

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

Aradu
GlogovațG 
Gyorok 
PaulișG 
RadnaLipova 
Conop
Berzava 
SoborșinG
ZamG 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
ȘibotG
Vinț. de josG 
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

3.25 Teiușu
9.50 Alba lulia
1.05
5.24
5 46
5.57
6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9 53

10 19
10.50
n.iq
11.44
12.06
12.38

Vinț. de josG 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Plski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
ZamG 
SoborșinG
Berzava
ConopO 
RadnaLipova 
PaulișQ
G-yorok 
GlogovațO

Aradu
Szolnok
Budapesta

Viena

J
1

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

Copșa mică 3.- 10.47 7.10
Șeica-mare 3.31 11.27 7.43
Loamneș 4.15 12.08 8.27
Ocna 4.46 12.38 8.59
Sibiiu 5.10 1.- 9.23

Sibiiu— ©opșa-anică

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8 02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Seica-mare J 9 05 5.55 11.40
Copșamică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea- Oșcrheiu - 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

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

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 ____
447. Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda

Simeria (Plski) l^etroșeni ||îDetr®șeni«"Siineria (Piski)
iii (W
Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50 6.20
Strei u 6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
Hațegu 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
Pui 8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
Crivadia 8.47 2.23 7.24 HațegO 8.36 1.54 8.25
Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
Petroșeni 9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

8.
9.10| 

I

Aratlu—Tiinișoi a | TTimisora—Aradu•
Aradft
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
(Arad ii

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Ghirișu—Turda | Turda-—Ghii’ișii

8.40
6.05

Turda 8.08 10.55 4.— 10.44 Ghirișu
1 4.50| 9.30 2.30
|5.10| 9.50 2.50

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs. 
Oșorlieiu

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
Ilunedora 11.48 5.38 9.58

Hunedora--Simeria (Piski)

Ilunedora 4.46 2.32 7.22
‘Cerna 5.11 3 — 7.50
Simeria 528 3.20 8.10

Brașov—® er n eseu■»

ItKureșu-lLudoșu—ISistrița , SBistrița—Mureșu-ILudoșu

MurășG-LudoșG 
Țagu-BudatelicG 
Bistrița . . .

Bistrița . . . .
Țagu-BudctelicG . 
MurSșO-LudoșG .

1.16
4.15
7.21

Nota» Nnmarii încuadrațl cu linii grGse însemneză Grele de nopte.

Sighișdra—Odorheiu Odorheiu—Sighișora

Sighișora. . .

o
 

co 11.25 Odorheiu. . . 8 15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișdra. . . 10.52

Careii-mari—Keliiu || Kel&u—Carcii-mari

3.15
6.10

Brașov 
Zernesci

5.45
7.26

4.55
6.36

SEernesca—Brașov

Careii-marl .
Zelău. . .

5.50| Zelău . . .
11.—1| Careii-marl .

1.56
6.48

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovfl
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