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Brașovil, 31 Iulie v.
Mâne va fi puau la ordinea 

cjilei în camera ungară raportulO 
comiaiunei de imunitate în aface
rea Ugron-Uselac.

Acesta afacere este de unu 
deosebită interesă, pentru-că ea 
privesce raporturile dintre armata 
comună și dintre Unguri și dove- 
desce din nou, că cu tote conce
siunile destulă de însemnate, ce 
s’au făcută, mai alesă dela 1889 
încdce, șovinismului ungurescu, 
aceste raporturi nu suntă astăcjl de 
faptă cu nimic mai bune și mai ami- 
cabile, decâtă au fostă mai înainte.

Nu mai încape îndoielă, că 
Ugron în cunoscuta sa interpe
lară asupra demonstrațiuniloră de
la Fiume a căutată anume se dea 
o lovitură armatei comune înfă- 
țișândă pe oficerii regimentului 
împerătescă JelacicI, ca pe nisce 
dușmani înverșunați ai Unguriloră 
și ai Ungariei.

Atacurile de felulu acesta în 
contra armatei comune le facă sis
tematică mai alesă cei din stânga 
estremă, întrebuințândă și cea mai 
mică ocasiune, ce li se dă.

De rendulă acesta înse ataculă 
lansată de kossuthiștl a fostă mai 
puțină norocosă decâtă altele multe 
anteribre, pentru că n’avea nici 
ună substrată reală. S’a întemeiată 
pe ună raportă polițienescă, care 
s’a dovedită mai urmă, că a fostă 
cu totulă falsă.

Din situațiunea delicată și com
plicată a căutată, precum scimă, 
Ugron Gabor se iasă prin aceea, 
că s’a ascunsă la spatele dreptului 
de imunitate, ca deputată. N’a 
primită provocarea căpitanului 
Uzelac, pentru că a dată ascultare 
secundanțiloră sei și unei confe
rințe de UeputațI de diferite par
tide, cari au cțisu, că n’are se dea 
semă pentru ceea ce a vorbită 
în dietă.

împrejurarea, că ună oficeră 

din armata comună, fiindă greu 
ofensată împreună cu colegii sei, 
n’a putută se capete satisfacțiunea 
cerută, a amărîtă firesce fbrte 
multă cercurile militare și urma
rea a fostă, că de susă s’a făcută 
presiune asupra ministrului de hon
vezi ca să intervină în acesta ces- 
tiune, pentru a împedeca ca ati
tudinea lui Ugron și soți, în afa
cerea Uselac, s§ fiă aprobată chiar 
printr’ună votă ală camerei ungare.

Astfelă s’a complicată și mai 
multă situațiunea, declarândă mi
ni strulă br. Fejervary, că decă 
comisiunea pentru imunitate va 
(țice, că căpitanulă Uselac a vă
tămată prin provocarea sa imuni
tatea deputatului Ugron, atunci 
elă va fi silită se dimisioneze.

Ei bine, comisiunea de imuni- 
nitate s’a pronunțată după multă 
discusiune, der s’a pronunțată așa, 
încâtă ministrulă Fejervary pbte 
se și demisioneze seu se și remână 
în postă.

Deoparte comisiunea declară, 
că fiă-care acțiune, care are de 
scopă a cere satisfacțiune dela 
ună deputată pentru cuvintele ros
tite în esercitarea chiămărei sale, 
„atinge" dreptulă seu de imunitate; 
de altă parte susține aceeași co- 
misiune în raportulă ei, că se face 
abusă de libertatea cuvântului și 
că persbne, cari suntă atacate în 
parlamentă își iau adeseori refu- 
giulă, spre a primi satisfacțiune, 
la calea ilegală a duelului.

Va se cțică, odată se atinge 
imunitatea prin provocare, altă
dată provocarea la duelă este ad
misibilă și față cu ună deputată.

Cine are der dreptate, Ugron 
seu Uzelac?

Despre acestă întrebare va ave 
să hotărască astăcfi camera ungară. 
Ori cum va fi însă hotărîrea ei, 
de va împăca pe ministrulă de hon- 
vec|I ori nu, faptă este și rămâne, 
că prin acestă afacere uricibsă s’a 

dată din nou pe față antagonis- 
mulă ce esistă între armata co
mună și între Maghiari, antagonism, 
care p6te fi potolită pentru mo
menta, der nu va pute fi delătu- 
ratu decâtă numai prin căderea 
sistemului dua’listă.

CRONICA POLITICĂ»
— 31 Iulie (12 Augusta.)

— Ună raportorii ala diarului „Akro- 
polis" din Atena, oare a fostă însărcinată 
să călătoresoă prin țările din peninsula 
balcanioă, publică o dare de sâmă, des
pre o întrevorbire ce dice că a avut’o cu 
președintele senatului românii, Boerescu. 
piarulă „Național Zeitung11 estrage din 
acestă raportă următdrele : Domnulă 
Boerescu începu conversațiunea cu asi
gurarea oă elă e amiculă tuturora na- 
țiuniloră din peninsula balcanică. „Pre- 
sentula D-Vostră mă intereseză forte, 
dâr viitorulă D-V6stră mă neliniștesoe. 
,,Da“, continua el, „mă neliniștesoe tare, 
pentru că noi toți suntem în fața unui 
mare periculă, noi și voi, precum și Bul
garii și Serbii. Aoestă periculă e mare 
și înfricoșată. Nordulu, 100 de miliâne, 
se numesce acestă pericolă ; 100 de mi- 
lione pbte și mai multă, amenință civi- 
lisațiunea nostră, și ni suntă nouă eu 
totulă străini. Mă înțelegi bine, vomă 
peri cu toții, decă Constantinopolulă va 
cădea în manile Rușilorii! Perioolulă, ce 
ne amenință din partea Rusiei e înfri
coșată și forte precară pentru situa
țiunea ndstră a tuturoră. Dâcă i-am da 
cursă liber, ce oretfl, că în &0 de ani 
va mal esista Grecia și România? După 
cum ve<}I perioolulă e mare și comună 
pentru noi toți. E probabil că Rusia 
își va îndrepta mai întâiu privirile asu
pra Asiei și posibilă că — îngrijindu-se 
de urmări — va renunța la planurile 
ei asupra Constantinopolului.“ La în
trebarea (fiaristuk1’: c& 06 cugetă den- 
sulă despre cestiunea confederațiunei bal
canice, răspunse domnulu Boerescu, că 
elă nu o privesce a priori cu dușmăniă, 
der o ține de prea timpuriă. La între
barea, că ore România a intrată de faptă 

în modă ,,semi-ofioialău, în alianța triplă 
cfise Boerescu: „Despre acesta nu sciu 
nimică. Totă ce sciu este, oă noi n’a- 
vemă interese opuse. De sigură oă 
Austro-Ungaria nu se va gândi nicl-odată 
ca să ne anexeze pe noi. Pentru ce? 
Pentru că s’ar vede față în față cu o 
masă complectă de 10 milione de Ro
mâni, cari ocupă ună teritoră aprâpe 
atâtă de mare ca Francia. E adevărată, 
că noi avem în Ardâlă, Bănată și în 
Bucovina ună numără considerabilă de 
confrați, că aceste țări formâză vechia 
Daciă și că Ungurii asupresoă pe con
frații noștri. împrejurarea aoesta însă 
nu ne va predispune în oontra Austro- 
Ungariei, noi nu ceremă acum anexarea 
Transilvaniei. Aceste sunt dorințe na
ționale, oarl potă să preocupe poporele, 
pe cari trebue adeseori să le înădușescă 
necesitatea politică.1'

— piarului „Times" i-se sorie, oă 
în Petersburg circulă vestea, că deputa- 
tulă boulangistă DerouUde a trimisă o 
felioitare cu ocasiunea cailei onomastice 
a împerătesei Rusisi, în numele ligei 
patriotice francese. Telegrama de felicitare 
conținea și ună protestă în contra vi- 
sitei escadrei francese în Anglia. Fran
cia — cjioe Deroulede — aparține cu 
trupă și sufletă Rusiei, er nu Angliei.

— Pressa germană, care pănă acum 
nu dăduse prea mare atențiune visitei 
escadre francese la Kronstadt, începe 
acum a privi acesta visită, oa ună eve- 
nimentă însemnată politioă. ț)iarulă 
„Nord Allgm. Ztg." cjice, că Europa de 
presentă e împărțită în doue tabere : 
alianța triplă pe deoparte și Rusia și 
Francia pe de altă parte.

E de totă curiosă și împrejurarea, 
oă și principele Bismark e amesteoată 
în acestă afacere a visitei escadrei fran
cese la Kronstadt. „Figaro“ de aoum câte
va cjile publică ună fragmentă de scri- 
sore, pe oare numitulă (fiară o atribue 
principelui de Bismark și în care cjice, 
că decă oancelarulă de fîeră ar mai fi 
fostă în capulă afaceriloră germane, vi- 
sita escadrei francese nu ar fi avută looă. 
Sorisorea apoi mai adauge :

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

U) Carnetulti roșu.
Novelă, tradusă de Moșuld.

(Fine).
Activitatatea armată a generalului 

Gurco de locă n’a adusă pe nihiliștl la 
resonă,niol nu i’a oprită dela esoese ul- 
teridre. Mai multe focuri anunțate mai 
întâiu funcționariloră eseoutivl ai poli
ției, âmpleau și mai multă publiculă de 
spaimă. Mai tote persdnele distinse că- 
pătară epistole amenințătore, astădl s’a 
trimesă una și profesorului Rostow.

Primitorulă, ce e dreptă zîmbi, când 
a căpătată epistola, cu tote acestea îlă 
cuprinse unu felă de emoțiune și umbla 
neliniștită prin odaia spațiosului edi
ficiu, dispunendă ici colo câte ceva pen
tru-că astăcjl i-se anunțase, că lă cerce- 
teză împăratulă.

In disposiția asta intra elă și în ca
mera, în care împăratulă ișl avea mi- 
culă scriuă din părete. Se apropia de 
elă și admira executarea-i artistică.

— „Cine a lucrată sorinulă acesta?" 
întrebă elă pe servitorulă, oare-lă în- 
soția.

— „Pe câtă soiu eu, ună ingineră din 
Moscva. E luorată ou multă artă, și du
pă oum se povestea mai de multă, a a- 
vută ună mechanismă deosebită, încâtă 
proprietarulă lui îlă putea înouia și des
cuia după placă.u

Profesorulă se uită cu băgare de 
semă mai de aprope la ușă și observă 
în ea câte-va rosete și bumbi, cari se 
învârteau.

Elă apăsa și învertia de bumbi, cu 
tote acestea ușa rămase nemișcată.

Pote că este unde-va în părete ună 
bumbă, ori alt-ceva ou ce se pune me- 
chanismulă în lucrare.

Tote încercările suntă zadarnice.
Rostow făcu ună pasă îndărătă și 

privea sorinulă misteriosă. Atunci deo
dată îi bătu la ochi forma cam curiâsă 
a țîțîniloră. Și pe acestea se aflau bumbi 
de metală. Fără voiă puse mâna pe u 
nulă din acestea și apăsă.

îndată se auiji o soârțiitură particu
lară, cași cum s’ar învârti o cheiă într’ună 
lăcată ruginită, și numai decâtă ușa ou 
totă înoadratura ei se ridică și se des
chise. Sorinulă ascundea o mulțime de 
cutiuțe, pachete și tocuri. Sguduirea pro

dusă prin deschiderea ușei a pusă în 
mișcare ună carnetă mică roșu, iașecjată 
seu rădimată numai puțină, care cu is- 
birea ușei căcfu la pământă.

— „Pentru Dumnecf -m ! Sfântă prea 
curată dela Casană !“ strigă bătrânulă 
servitoră, vădândă cele întâmplate. „Scri- 
nulă conține secrete de-ale împăratului. 
Ce ai făcută d le profesoră?"

Celă agrăită însă cu titlulă aoesta 
nu ascultă la tânguirile servitorului, ci 
ridicândă cartea roșiă dela pământă, 
stete încremenită fixându-șl ochii asupra 
monogramului de pe ea. Era monogra- 
mulă domnei Ozrynowsky.

Cum a ajunsă aici cartea, despre 
oare elu își aducea aminte, o’a văclut’o 
în mânile mamei sale? Era 6re totă acea 
oarte, de care i-a pomenită odinidră 
mamă-sa, ca să o deschidă după mdrtea 
ei, fiind-că oonține ună secretă tristă?

Elă se și întinse să o pună la o parte 
și să nu oetesoă, der nu s’a putută 
reține.

Deschise la pagina întâiu.
Câtă de colo observa trăsurile de 

condeiu ale mamei sale.
Abia ceti rândurile d’întâiu și-’lăou- 

prinseră amețeli. Bătrânulă servitoră îlă 
sprijini să nu cadă și-io conduse la ună 
scaună din apropiere.

Sdrobită căcfu pe ună scaună. Mâna 
ou cartea îi atârnă în josă mortâ, pe 
când ou stânga se ștergea pe frunte, pe 
oare se adunau picuri reci de sudori. 
Câte-va clipite ochii lui rătăceau fără 
țîntă prin odaiă, și peptulă lui se silia 
să respire. Numai după oe îi treou ata- 
oulă aoesta, se ridica eră din starea lui 
decăcfută, ațintindu-șl oohii asupra foi- 
loră mici din cartea cea roșiă și nu și-i 
luă de pe ea, pănă nu o ceti întregă.

Apoi sări și trânti iute ușa scri
nului.

— „Der cartea!" se rugă servitorulă. 
„Domnule profesoral Când va vede Ma
iestatea Sa împăratulă oă lipsesoe !!!“

— „Ce? acum? de oarte vorbesol 
tu?... Da, cartea asta este a . . . der 
privesce singură, nu poți deslega mono- 
gramulă ? . . . dâr nu, ce vorbescă eu ? 
. . . Lasă-mă singură, bătrânule, și de 
cumva împăratulă va întreba de mine, 
trimite să mă chieme, eu trebue să esă 
în liberă."

Ozrynowsky alergă în loouința sa
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„Din întâia 4i când am iscălită celă 
dintâiu traotată ală întreitei alianțe, și 
ou totă aoestă traotată, am sciută să în
lătură Germaniei o oposițiă desohisă din 
partea Rusiei, der am avută necontenită 
grijă d’a ține necontenită două fiare în 
focă (zwei Eisen im Feuer). Diplomația 
germană a comisă în aceste din urmă 
timpuri, trei greșeli mari; mai întâiu a- 
vansurile făoute Franciei în afacerea es- 
posițiunei dela Berlin, afacere ce s’a 
săvîrșită în chipă umilitoră prin visita 
împărătesei Frederică la Parisă, făcută 
cu atâta lipsă de tactă ; aceste avansuri 
erau negreșită de natură a face pe Ger
mania suspectă Rusiei și a face pe a- 
câsta să creză că guvernulă germană 
căuta a slăbi influența politicei la Pa
risă ; a doua greșelă a fostă că Wil- 
helmă II a anunțată chiar dânsulă, și 
celă dintâiu, reînoirea întreitei alianțe, 
ceea ce neapărată trebuia să agraveze 
situațiunea raporturiloră ruso germane. 
In sfîrșită visita la Londra a lui Wil
helm II, așa de sgomotosă și demon
strativă, a părută Rusiei și Franciei că 
e cătră ele ună actă de provocare și 
prin acâsta a pregătită terenulă pentru 
contra-manifestația dela Kronstadt.

— Toastulă ce l’a ținută generalulă 
rusă Cernajeff în Moscva la ună dejună 
dată în onorea admiralului Gervais, a 
produsă ună entusiasmă nespusă de ma
re între oei presențl. In acestă toastă 
generalulă Cernojeff făcu alusiune la Al- 
sația și Lotaringia. 0 mare însuflețire 
a fostă și în tabera dele Chodinslci, unde 
în urma unei ordinațiunl a ministrului de 
răsboiu rusescă s’a făcută o mare retragere 
cu musicâ, o onore care se face numai oa- 
peteloră încoronate. Ceremonia să fini 
cu bubuitulă a 17 baterii. După rugă
ciunea de seră s’a cântată marseillaisa. 
In oasina oficeriloră, unde a fostă dusă 
admiralulă Gervais în triumfă, au avută 
locă scene de înfrățire. Comandantulă 
generală ală taberei, generalul Malachov, 
a sărutată de trei ori pe admiralulă 
Gervais, între strigătele de buouriă ale 
celoră presențl. Când plecă Gervais, 
trupele îi formară spalieră.

— țîiarulă „Kolnische Ztg." publică 
ună articulă de fondă sub titlulă „P<l- 
pismulfi și partida europ6nă resboiiiică“, 
în care accentueză, că Vaticanulă așteptă 
dela alianța între Rusia și Franoia res
taurarea statului bisericescă. Vaticanulă 
orede, oă dâcă Francia și Rusia voră 
purta răsboiu ou Germania și cu Austro- 
Ungaria, atunci, deoă Italia va fi învinsă, 
Francia va avă în Italia mână liberă, pe 
când Austro Ungaria e ținută în șachă de 
Rusia, cu Serbia și România. „Prin ur
mare cH°e nKdln. Ztg.“, ouria romană 
se rupe de tradițiunile monarchice de

pănă aoum și începe să aduoă omagii 
prinoipiului, că biserioa pote primi aju
toră numai dela revoluțiune ; în cercurile 
intime se ivescă chiar pe față astfelă de 
speranțe."

SOIRILE PILEI.
— 31 Iulie (12 Augustă.)

Esamenele de forestierii se voră înoepe 
în anulă acesta conformă ordinațiunei 
ministrului ungurescă de oomeroiu, în 19 
Octomvre n. o. în Clușiu, Odorheiulărsă- 
cuescă, Brașovă și Sibiiu. Aceia, cari 
voescă să facă acestă esamenă au a-șl 
așterne petițiunea loră ou atestatele ne
cesare, la inspectoratulă de forestieriă 
din amintitele orașe.

* * *
Delegațiunile școlelorii centrale ro

mâne ort. răs. din looă au alesă în șe
dința de astăcjl prin aolamațiune ca pro
fesori provisorl pe d. d. Dr. Valeriu 
Branisce și George P o p p ă, er ca 
profesoră suplentă pe d-lă Iosifă B1 a g a.** *

Din jurulti Reghinului ne scrie 
„ună călătoră", oă trecândă prin fru- 
mosa comună românescă Solovăstru, i-a 
făoută o durerosă impresiune starea ou 
totulă desolată, în care se află atâtă 
biserica greco-cat. de aoolo, câtă și șcdla 
și casa parochială, care e descoperită, 
desgrădită și ca vai de ea. Corespon
dentul faoe responsabilă pentru acestă 
„vandalismu" pe fostulă preotă Petru 
Preoupă, care după 20 de ani, câtă a 
păstorită acestă parochiă, a lăsată în 
urma sa o moștenire atâtă de tristă. — 
Fiă, oa celă puțină în noua sa parochiă, 
în care se află acum, să nu se mai potă 
ivi astfeliu de plângeri în contra dom
niei sale. ** *

Români cari jooă „osârdăs“-ulti. Sub 
titlulă acesta „Egyetertes" scrie.- „Nu 
de multă o societate a făoută din Lu- 
goșă o escursiune la HerendescI, unde 
toomai se ținuse ruga. Țăranii, atențl la 
tâte cele ce se petrecă în jurulă loră, 
îndată ce au vădută societatea apropiân- 
du-se de dânșii, au adusă o masă și scaune 
și i au invitată la ojină. Sub decursulă 
ojinei musioa a cântată „csârdâs“-ulă și 
în onorea societății trei feciori și trei 
fete numai decâtă s’au sufulcată lajdcă. 
Mai în urmă au căpătată voiă și alții 
să salte în joculă națională maghiară 
și nu peste multă 46ce părechl s’au 
prinsă în „csârdâs". Unulă dintre dspețl, 
cari în modulă acesta fură surprinși a- 
tâtă de plăcută, a întrebată în limba ro
mânescă pe ună fecioră care juca, că 
unde a învățată joculă maghiară? 
Feciorulă a răspunsă, că l’a învă
țată la orașă, și 4^ui de atuncea a 
învățată dela densulă fărte mulțl săjdoe

„csârdâs“-ulă și oă ou aoestă' prilejă 
caută săși arate oe soiu. Când s’au depărtat 
dspeții, tinerimea satului a lăsată să cân
te din nou „osârdâs“-ulă în ondrea loră 
și toți feciorii și fetele („fâtăk“J „înferbin- 
tațl" s’au prinsă în „frumosulă" jooă 
maghiară". — De-i minciună, înoă-i bu
nă; de-i adevără, patria este „salvată-"

** *
Tineri promovați. La academia de 

comerciu din Anvers (Belgia) au ob
ținută în anulă acesta licența, următorii 
tineri Români: Ioană Popa, din Satulun- 
gulă Săceleloră, licențiată cu distincțiune, 
Dumitru Marinescu, - Bragadiru ( Bucu- 
rescl), Constantinii Bobeșiă (Buouresol), 
Ștefanii Trandafirescu (Bucuresol) D. Drâ- 
gănescu (Iași) și Marină Mirica (Ca- 
lafată.)

** *
Regina Natalia va pleca în 15 Au

gustă n. o. dela Uugheni la Neapole, 
unde va sta mai multă vreme.

** *
Turcia și Evreii. Porta ‘ otomană a 

denumită ună oomisară specială pentru 
ca să elaboreze ună regulamentă pentru 
colonisarea Evreiloră rusescl. Se cfi0®, 
că Porta e aplecată, oa în schimbulă 
unei sume de 3 milidne punți sterlingl 
se permită Evreiloră emigrați din Rusia 
să se stabilescă în mai multe provincii 
din Asia mioă, cu esoepțiunea locuriloră 
sfinte.

ife A *
Manevrele rusescl din anulă aoesta, 

se voră face între Moldin, Zegrze și Var
șovia. La aceste manevre voră lua parte 
ofioerl franoesl superiori, mai mulțl ca 
altădată ; și oelelalte state voră fi re- 
presentate.

*♦ *
La congresulti internaționalii de geo

grafia, ce se ține acum în Berna, au 
sosită pănă acum 300 de membrii, între 
cari și principele Boland Bonaparte și 
Henric de Orleans.

* *
Influența. In Petersburg și împrejură 

s’au ivită cu începutulă lunei lui Au
gustă oasurl grele de influență. Din 
Moscva vine soirea că, acolo în fiă-care 
di se bolnăvesoă de influență cam 200 
de persone.

Mișcarea de maghiarisare.
„Egyetertes“ dela 11 Augustu, 

din incidentultî adunărei generale 
a Kulturegylet-ului din părțile nor
dice ale Ungariei, publică unu ar- 
ticulu specială, în care vorbindă 
despre problemele Kulturegylet- 
uriloru unguresc!, 4ice între altele:

Intre aceste probleme ale Kultur- 
egylet-uriloră se află propagarea ideei 
de stată maghiară și învățarea limbei

maghiare. Pentru partea nordică a Un
gariei acestea suntă probleme mari. Ori 
ce palmă de pămentă, oe-lă ouceresce 
reuniunea pentru ideia de stată maghiară, 
este o însemnată învingere asupra to
rentului panslavistă, oare în părțile nor- 
dioe ale țărei îșl află terenulă oelă mai 
potrivită, tocmai așa, cum agitațiunea 
daco-română îșl află în părțile ardelene 
terenulă oelă mai potrivită pentru a-șl 
duce în deplinire păcătosa sa luorare. 
Și aici, și dincolo, e mare lipsă de Kul- 
turegylet-url, pentru oa de-o parte aces
tea să oontrastee influințeloră străine, oe 
din tji în 4* devină mai periculâse, er de 
altă parte să repare greșela oomisă prin 
negligența timpuriloră trecute, recuce- 
rindă pentru Maghiarime pe aceia, cari 
în decursulă timpuriloră s’au înstrăinată 
de ea.

Și e lipsă a se înființa Kulturegy- 
let-url și în oelelalte părți ale țărei. 
Dreptulă de esistență ală acestoră insti- 
.tuțiunl e cuprinsă în politica statului 
ungară, deorece în aceștă politioă nu 
are nici ună rolă politica de rassă. So
cietatea simte neoesitatea Kulturegylet- 
uriloră, ea simte, oă prin strădania-i 
propriă trebue să înlocuescă aceea, oe 
statuia nu pdte face.

Decă n’amă vedâ la fiă-care pasă, 
decă n’amă esperia în fiă-care 41, că în 
sînulă naționalitățiloră din Ungaria se 
manifestă tendințe anti-patriotice și an- 
ti-naționale ; decă n’amă vede, că aceste 
tendințe suntă sprijinite cu efectă din 
străinătate; decă n’amă simți, înîntregă 
țera, oă Valahii, Sârbii, Slovaoii, ba 
chiar și Germanii ou rele porniri din 
capitală, mânați de tendințe anti patrio
tice, graviteză în afară spre rudeniile 
loru de rassă; — dâcă tdte acestea nu 
le-amă vede, amă orede superfluă ao- 
țiunea societății maghiare, amă orede 
superfluă străduința patriotioă a Kultur- 
egyleturiloră.

După oe însă vedemă și esperiămă 
tdte acestea, după ce tote acestea le 
vede și le espirieză societatea maghiară 
și după ce în fața aoestorâ politica de 
stată rămâne pe lângă pasivitatea ei ho- 
tărîtă: patriotismulă îngrijată de intere
sele naționale trebue să se pună în miș
care și trebue să ridioe în diferitele părți 
ale țărei instituțiunile acelea, cari pe 
cale lină și fără sgomotă lucreză pentru 
propagarea ideei de stată maghiară.

Guvernulă ungurescă pe lângă a- 
ceea, oă în cestiunea de naționalitate cu 
o ușurință condamnabilă îșl continuă sis
tema sa de pănă acum, oare constă în 
aceea, că în locă de a prooede cu ener
gia cuvenită, conținu se silesce a câș
tiga prin concesiuni sprijinulă nationali- 
tățiloră pentru interesele sale de a se 
ține la putere; nid pentru cele mai ar-

din parteră, îșl luă iute pe sine o blană 
și pe capă îșl puse căciula, care-i sta la 
îndemână.

Pieptulă lui clocotia încă ca ună 
orcană și toți nervii lui erau într’o ast- 
felă de mișcare, încâtă îi era peste pu
tință să petrecă între patru păreți. Eși 
afară în aerulă prăspetă și curată de 
ernă și apucă drumulă prin aleiă oătră 
paiață.

Ca tot-deuna și de a3tădată, aerulă 
liberă liniști pe oelă iritată. Prin parcă 
rătăci pe tote cărările pănă când se 
trecji deodată în strada taurică. Pe strada 
acesta merse d’alungulă pănă eși pe pers
pectiva Woskresensk.

In oolțulă acesteia trecu pe lângă 
sentinela gardei imperiale. Sentinela privi 
la elă, ca la o nălucă, și se părea, oă 
vrâ să alarmeze pe păzitori. Totă ase
menea se părea, că atrage atențiunea 
celorlalți trecători, pentru-oă mulțl stă
teau în locă salutându-lă respectuosă. 
Czrynowsky răspundea mechanioă la sa
lutări.

Curiositatea omeniloră îlă gena și 
elă âră se întorse spre palatulă țaurioă, 
pentru-că visita împăratului putea să ur
meze în fiă-oare momentă. Inoetă con-

fundată în gânduri, percurse elă drumulă 
dela oasarmă pănă la paiață.

Când întră în grădină, totă felulă 
de gânduri curiose îi umblau prin minte. 
Toomai trecuse de sentinelă și intrase 
în a doua aleeiă, când etă, câțl-va pași 
înaintea lui lucesce ună fulgeră pătrun- 
(jătoră de lumină și în minutulă urmă- 
toră simțesce în partea inimei o .durere 
săgetătore.

Strigândă: „Sfântă Maică preacu
rată", omulă voinică cădu la pămentă. 
In timpă ce o parte din soldați se adu
nară în jurulă lui și se pregătiau să-lă 
transpârte în paiață, mai mulțl alții aler
gau după tinărulă, care împușcase asu
pra profesorului Rostow. Descărcaturile 
de revolveră ale ucigașului asupra ce
loră ce-lă urmăriau, nu nimeriră; elă fu 
în curândă ajunsă și legată.

După deoe minute, pe tinărulă le
gată îlă duseră totă în odaia, în care 
zăoea Rostow. Oficerulă păzitoră trebuia 
să dea ordinele ulteriore.

In momentulă aoesta se ivi împă- 
ratulă. 0 visită făcută în oasarma gar
dei dela curte îlă împiedecă să vină 
mai curând. Soirea despre atentată îlă 
făcu însă să grăbescă numai decâtă la 
paiață.

Mediculă tocmai desbumba panta
lonii celui împușcată și-i de sbrăca cele
lalte haine, din care cădu o cărticioă de 
pele, mică și roșiă, care era străpunsă 
de glonță, a cărui putere o mai slăbise 
puțină. Cartea era sfârticată tare.

Impăratulă puse iute mâna pe carte 
și pândea la vorbele medicului, care îlă 
ceroetase.

— „Se va duce, ajutoră omenescă 
este de prisosii*, (Țse mediculă.

Ucigașulă, care pănă în momentulă 
acesta observă în tăcere cele ce se pe
treceau, se uită țintă la împăratulă și 
țipa tare, ou vooe dură și ascuțită, ca 
de nebună.

— „Pentru tine, împărate Alexan
dre, era menită împușoătura, nu pentru 
acela. Asemănarea lui cu Tine, Țl-a scă
pată viâța. Blăstămată să fi, tirane!“

— „Sermane Czrynovsky", (Ț86 îm- 
păratulă, când rănitulă, spăriată de vo
cea strigătdrei; deschise ochii.

Cuo putere supra-omenâscă se smulse 
ucigașulă pe ună momentă din mânile 
oeloră ce’lă țineaă legată și ou ună răo- 
netă înfricoșată să arunca lângă oelă oe 
se lupta cu mortea.

—„Czrynovsky'1, striga ea, „eu te-am 
omorîtă, femeia ta Magdalena" !

Ea că4u sdrobită.
Se făcu o tăcere momentală.
Soldații voiră să ridice femeia, ddr 

împăratulă le făcu semnă să stee în locă, 
fiind-că vedea, oă bărbatulă, oare purta 
numele de profesoră Rostow, se luptă 
ou agonia.

— „Magdalena", 4i3e ou voce
slabă, „scolă-te, te iertă, plecă-te cu u- 
reohia la gura mea, trebue să-ți mai 
desooperă oeva".

Magdalena de Czrynovsky să ridica 
și ascultă șoptele lui.

Ună strigătă asouțită din partea fe
meii și ea cade erășljosă. La ună semnă 
ală împăratului, ea fu depărtată.

Obosită și slabă, Czrynovsky îșl în- 
toroe capulă spre împăratulă.

— „Mâna ta", șopti elă.
Impăratrulă îl întinse mâna.
— Czrynovsky duse încetă mâna îm

păratului la buzele sale și puse pe ea o 
sărutare ferbinte. Se părea, oă totă dra
gostea și alipirea muritorului voia să se 
întrunesoă pe o olipă și într’o singură 
privire să împreune aceea, ce simția 
inima.
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4ât6re necesități nu are destulă senti
mente și n’a făcute nimioă și nu face 
niol câte mai puține nici în inceresulO 
suveranității limbei maghiare. In astfele 
de împrejurări, starea lucrurilorO în țâra 
acesta ar pute să devină forte fatală, 
decă însa-șl societatea nu s’ar pune în 
calea propagărei tendințeloră anti-patrio- 
tice, ce sunte sprijinite dinafară și 
sunte cu patimă sumuțate din partea a- 
gitatoriloră fără suflete.

In fine „Egyetertes“ provocă 
întregă societatea ungurescă, ca 
se se inspire de scopurile Kultur- 
egyleturiloru și se nu sufere pe 
pămentulu acestei țeri ingerința 
„panslavismului44, „daco-romanis- 

.mului44 și „ pangermanismului.“ 
Așa nutreseti foile unguresc! șo- 
vinismulti și netoleranța națională 
în cetitorii lorii, pe cari, cum ve- 
demfl, sub cele mai ridicule pre
test® și fără nici o genă îi sumuță 
ne’ncetatu în contra naționalită- 
țilord nemaghiare.

Ore pănă unde voru se împingă 
lucrurile șoviniștii aceștia?

Sânțire de biserică în Oravița română.

Secașu, 4 Augustă 1891.
Știm. D-le Redactoră! Dați-ml voiă, 

ca cu ocasiunea acesta să vă descriu pe 
scurtă consacrarea bisericei române gr. 
cat. din Oravița, îndeplinită în 1 Au
gustă n. o. de cătră Ilustritatea Sa 
Dr. Victorii Mihalyi, Episcopulă Lugo- 
șului.

Primirea Ilustrității Sale în eeroulă 
Oraviței a fostă una din oele mai pom- 
pose. La marginea cercului a fostă în
tâmpinată de protopretorele și de preto- 
rele cercuală administrativă cu caleasa 
sa de gală, trasă de 4 cai, însoțiți fiindă 
de primăriile oomunale din Seoașă și 
Calina. La întâlnire, a fostă bineventată 
de protopretore, căruia îi răspunse Ilustr. 
Sa cu grațiositate, luându lă în calesa-i 
propriă, după care porni convoiulă în
tregă cătră Secașă. La gara Calinei a 
fostă întâmpinată de călăreți și în bubui
turi de treascurl, er la hotarulă Secașului 
asemenea de 15 călăreți și în bubuituri 
de trescurl.

Astfelă convoiulă, formată din vre-o 
20 de călăreți și de 5 trăsuri, a plecată 
spre oomuna Secașă. In marginea comu
nei l’a bineventată parochulă gr. oat., 
însoțită de fruntașii comunei, de paro
chulă gr. or. din locă, de oelă din Jur- 
jova, dimpreună cu învățătorii loră, cari 
în numele poporului loră concredută îșl 
esprimară bucuria, că după ună intervală 
de 16 ani au fericirea de a vede prin 
părțile acestea pe prea iubitulă loră Ar- 
chiereu. Prea Sânția Sa răspunse în ter-

— „Iertă mă, soiu tâte . . i-am des
coperită și ei.. rămasă bun, împăratulă 
meu, rămasă bun . . . ală meu44. . .

O sguduitură a întregului oorpă îi 
curma glasulă și nu putu sfîrși . . .

Lacrimi ferbințl să scurgeau pe fa
ța împăratului.

— „Va să cjioă, a murită în loculă 
meu“.

încă oâteva momente mai petrecu 
împăratulă lângă Czrynovsky și numai 
după-ce acesta se mai întinse odată și-și 
dete sufletulă, eși din odaiă.

** *
In spitalulă „Duchulă Sfântă", ma

rele institută de smintiți din Petersburg, 
șede o femeiă frumosă, tineră, îmbrăca
tă în negru. Ea nu ridică ochii în susă 
ci, de când sa vindecată de gradulă oelă 
mai mare ală nebuniei, ochii ei rătăoescă 
numai prin casă cu capulă plecată. Nu
mai arare ori să strScâră câte o‘vorbă 
pe buzele ei. Numai atunol când se scie, 
că-i singură, se aucjia din gura ei: „elă 
a fostă fiiulă împăratului1*!

In cuvintele acestea., cetitorulă va 
,gâci secretulă nihilismului.

mini măgulitori pentru noi. După ce a 
sărutată s. cruce din mâna preotului, 
în bubuitulă continuu ală tresouriloră și 
între aclamările cele mai frenetice de 
„să trăesoă44 a pornită banderiulă de-a- 
lungulă comunei pe strada prinoipală, 
unde întregă poporulă eșise să vadă 
pe unulă dintre cei mai iubiți arohierei 
ai săi.

La marginea hotarului Secașă a 
fostă întimpinată de altă bandieriu, din 
Tiovaniulă-mare. Aici l’a bineventată bă- 
trânulă și meritatulă învățătoră Gaița, 
și apoi au plecată ou toții spre Ticva- 
niulă-mare, unde la pbrta triumfală a 
fostă primită de M. O. D-nă Demetriu 
Rusu, însoțită de oolegulă său M. O. 
D-nă Sofroniu Pascu, împreună cu în
tregă poporulă. După bineventare au 
pleoată ou toții la s. biserică, de unde, 
după o scurtă rugăciune, a urmată prân- 
4ulă.

După prân4ă, Ilustritatea Sa, fără 
considerare la ostenela de pănă aici și 
la căldura cea mare, șl-a continuată calea 
spre Caoova, urmată de întregă bande
riulă. Aici asemenea a fostă primită cu 
demnitatea cuvenită de cătră tinărulă 
nostru notară de cercă Dr. Alecsa Coca, 
care-lă saluta printr’o escelentă vorbire, 
nefiindă acolo preotă gr. oat.

De-aicI totă, pe lângă o asemenea 
paradă, a treoută la Greovață, unde a 
fostă bineventată de parochulă locală 
Vasiliu Pasou.

In fine, în cea mai mare căldură, la 
drele 4 p. m., a ajunsă la looulă desti
nată în Oravița română, unde vredniculă 
protopopă Georgiu Popoviciu, însoțită 
de ună publică imensă, l’a așteptată și 
întâmpinată la pbrta triumfală, carea a 
fostă simplă, der cu rară gustă lucrată. 
De departe se vedea scrisă în frontulă 
porții ou litere aurite: „Osana celui ce 
vine întru numele Domnului14, er în do- 
sulă ei: „Dumne4eu cu Tine44. Aid me
ritatulă protopopă, cu rara sa elocință, 
l’a salutată printr’o vorbire tare acomo
dată, la care, după ce răspunse, înaltulă 
prelată ceru să fiă condusă la frumosa 
biserică spre a o vede.

A urmată apoi imediată Insăratulă 
și Mâneeatulă, împreună cu ceremoniile 
spălărei altarului amăsurată ritului nostru.

După acestea, P. S. Sa, urmată de 
întregă orașulă, a trecută prin Oravița 
română în cea montană, unde îlă aștepta 
cuartirulă la credinciosulă Aronă Popă, 
căpitană montană, carele de nâscere e 
din Ardeală, din Sân Petrulă de Câm- 
piă (vărulă canonicului Petru Popă, un- 
chiulă protopopului din Reghinulă să- 
sescă, Petru Uilăcană,) care l’a primită 
cu cea mai mare afabilitate.

Mai amintescă aici, că corulă vo 
oală gr. cat. din locă, sub oonducerea 
bravului învățătoră Ioană Bogdană, i-a 
făoută o escelentă serenadă, împreunată 
ou ună conductă de torțe. Sub totă de- 
cursulă serenadei P. S. S. a stată la fe- 
restră în etagiu, ascultândă ou plăcere, 
er la fine îșl esprimâ satisfacțiunea.

In dimineța următbre, la 872 ore, 
așteptată fiindă înaintea bisericii de 
protopopii Georgiu Popoviciu și Deme
triu Rusu, de 12 preoți și asistenții săi 
îmbrăcațl în ornate sacre, s’a începută 
s. liturgiă cu rară pompă și pietate.

Nu potă să nu amintescă, că bravulă 
protopopă din Oravița, cu ajutorulă co
lectelor ă a zugrăvită biserica și aadjus- 
tat’o ou tbte cele trebuinoiose, dintre 
oarl mai dâmnă de amintită aflu mar
mora de pe S. altară de colore albă, 
în grosime oam de 10 cm. și provă4ută ou 5 
găuri, unde s’au aședată moștelea3 martiri, 
într’o outibră de argintă împreună cu 
documentulă subsorisă de P. S. S. și de 
vice-notarulă consistorială și sigilate cu 
sigilulă episcopescă. După s. evange- 
liă, P. S. S. a ținută o cuvântare cu 
cunoscuta-i elocință, arătândă însemnă
tatea oonsaorărei biserioei și a 4^ei me
ritului profetă Eliă.

După S. liturgiă, carea s’a sfîrșită 
la 1272 bre, P. S. S. a fostă condusă 
la cuartirulă parochială unde s’a sub

scrisă documentulă pentru arohivă de 
oei competențl și de curatorii bisericei. 
Imediată după aoeea, între aclamările 
frenetice ale publicului și în bubuitulă 
treasouriloră, II. Sa a pleoată la cuarti
rulă său.

La V/2 bre, preoțimea în corpore 
ou învățătorii, sub conducerea protopo
pului locală, s’au presentată înaintea ar- 
chiereului pentru a-șl depune omagiile 
de supunere, aderință și iubire, ce le-a 
esprimată amintitulă protopopă. P. S. S. 
a răspunsă ou multă afabilitate, 41* 
cândă între altele: Ceea oe am făoută 
pentru poporulă din Oravița, este numai 
ună atomă din imensele mele dorințe.

La 2 bre p. m. a urmată banche- 
tulă, la oare au partioipată aprope 70 
de persone.

Sera la brele 9 a urmată ooncertulă 
împreunată cu teatru, dată de oorulă 
plugariloră gr. cat. din looă, sub oon
ducerea bravului învățătoră Ioană Bog- 
danu. După atâta obosblă, n’a pregetată 
II. Sa a asista și aici, însă numai la con
certă oare a succesă strălucită. Iți era mai 
mare dragulă să ve4l feciorii noștri, înalțl 
ca bradulă, îmbrăoațl în portulă loră na
țională, postați în semicercă. Chiar și 
înaltulă nostru ospe s’a mirată de atâta 
taotă și înaintare a plugariloră noștri. 
Cu deosebire „Intbrcerea viotoriosă44, 
cântată de corulă mixtă, a fostă farme- 
cătore. Cântăreții erau în 2 semi-cercurl, 
unulă constătătoră din fetițe pănă la 13 
ani, și din soolarl, er ală doilea din fe
ciori ver4l ca stejarulă.

Teatrulă asemenea a suooesă peste 
așteptare, încâtă nimenea n’ar fi 4's*h 
oă diletanții suntă plugari români, oi ou- 
getai oă suntă nisce artiști; onbre bravului 
învățătoră Ioană Bogdanu! Venitulă, 
din câtă sciu, brășl a fostă peste aștep
tare și s’a adausă la fondulă șoblei.

Duminecă dimineța, prea bunulă 
nostru Archireu s’a întorsă cătră casă în 
modulă oum a venită. In Cacova l’au 
așteptată cu o portă nbuă, pe care era 
scrisă: „Nu.ne uita44. Serviciulă divină 
și prân4ulă l’a luată în Tiovaniulă-mare, 
de unde însoțită de mai mulțl preoți și 
mireni comunali, la marginea Secașului 
asemenea de preoți și primăria oomunală, 
în bubuitulă trbsouriloră și a aclamăriloră 
frenetice din partea poporului numărosă, 
și în sunetulă clopoteloră a trecută prin 
Secașă. L’amă petrecută ou toții până la 
marginea cercului, unde Protopretorele 
prin o vorbire scurtă mulțămi pentru 
onbrea făoută acestui cercă, er P. S. S. 
’i mulțumi sinceră pentru primire. In 
fine protopopulă Popoviciu îi 4ise ră
masă bună prin câteva cuvinte simțite, 
la oe Ilustritatea Sa răspunse scurtă espri- 
mându-șl deplina îndestulire. Cu acestea 
suindu-se în caleasă, s’a depărtată.

— Așa s’a înoheiată acestă serbare, 
care nouă ni-a făoută o rară fericire, 
vă4endă în mijlooulă nostru pe prea iubi
tulă nostru Arohiereu.

los. Stupineanu. 
parochă.

Statistica Budapestei.
Capitala Ungariei, la care privescă 

Ungurii cu atâta mândriă națională ma
ghiară, nici pe departe nuni-se presentă 
într’ună colorită, care să motiveze acestă 
mândriă, și care să-i dee acelă oaraoteră, 
ce pretindă zeloșii apastoll ai Maghia
rismului că lă are. Din contră și Buda
pesta e o capitală poliglotă precum Un
garia e ună stată poliglotă.

După datele statistice mai nouă, în
tocmite, de sine înțeleșă, în favorulă in- 
tereseloră ressei maghiare, resultatulă 
dobândită ne arată locuitorii oapitalei 
după confesiune și naționalitate.

Esaminândă datele după raportulă 
de naționalitate, resultă, că elementulu 
maghiară e mai bine representatu in reli
giunea calvină, căci locuitorii deoonfesiunea 
calvină suntă de simțeminte maghiare 
mai bune, de aceea să și 4i°6 între Un
guri, că religiunea calvinistă este reli- 
giunea ungurbsoă; după Calvini urmeză 
imediată Israeliții oa „mai buni patrioțl44

apoi catolioii și în sfârșită cei de rel. 
augustină.

Elementulu germană e representată 
mai tare în relig. catolică, apoi în cea 
augustină, israilită și mai puțină în cea 
helveți ană.

Elementulu slovacă e mai forte în 
religiunea augustină, apoi în cea oatolioă, 
mai puțină în cea israilită și helve
ți ană.

Tabela statistică în privința acesta 
e următbrea:
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După aoeste date
totă Jidanii suntă aceia, cari dau recă

lativă contingentulă celă mai mare ma-
ghiarismului în capitala Ungariei.

Literatură.
A apărută:
„Raportă sciențiflcu44 asupra spita

lului rurală Horoză (jud. Vâlcea) pe 
anulă 1890, de Er. V. Bianu, medică- 
șefă ală spitalului. Estrasă din „Bule- 
tinulă direcțiunei generale a serviciului 
sauitară44 din 1891. BucurescI Lito Ti
pografia Carolă Gobi, — 16, Strada 
Domnei, 16. 1891. Formată 8° mare cu 
33 pagini,

SCIR1 TELEGRAFICE.
Budapesta, 11 Augustu. In șe

dința de acțl a dietei s’a presen- 
tatfl raportulă comisiunei de imu
nitate, precum și opiniunea sepa
rată a minorității în cestiunea 
Ugron-Uselac. Președintele pro
pune, ca raportulu se se pună la 
ordinea cjilei în ședința de Joi. 
Szadovszky crede, că ar fi bine să 
se aștepte raportulă comisiunei 
investigătdre mixte dela Fiume- 
Ministrulu-președinte Szapary cere, 
ca raportulu se se pună la ordinea 
cfilei în ședința de Joi. Horanszky 
și Helfi sprijinescă propunerea lui 
Szadovszky. Majoritatea înse s’a 
declarată pentru propunerea pre
ședintelui.

Voci din publicu. *)
Mâ simtă îndemnată de a aduce cu 

mulțămită la ounoscința publică proce- 
derea societății de asigurare de viață 
Equitable din Neto-York, carea în restimpă 
de 15 dile, după oe i-am produsă docu
mentele despre mortea soțului meu a 
Drului Ioană Moga mi-a licuidată în celă 
mai culantă modă suma de asigurare 
contractată ou polița de asigurare ddto 
30 Decembre 1886.

Sibiiă, în 23 Iunie 1891.
Anna Moga, m. p.

Necrologu. Eugenu Sabină Todescu, 
stud, de ol. IV reală, fiiulă d lui parochă 
gr. or. din Buciumă-Cerbă, a răposată 
la 8 Augustă n. în etate de 15 ani.

Fiă-i țărîna ușdrâ !

*) Pentru cele cuprinse în acesta rubrică. 
Redacțiunea nu ia răspunderea.

Proprietară : 
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabila interimală: 
Gregoriu Maiorii.



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 170—1891.

Cursulu pieței Brașovih
din 12 Augustă st. n.

Discontulă 6—8°/0 pe anii.

Cursulu la bursa din Viena.

Bancnote românescl Cump. 8.35 Vând., 9.39
Argintii romănescii - „ 9 29 J9 9.34
Napoleon-d’orI - - „ 9.36 n 9.40
Lire turcescl - „ 10.48 M 10.53
Imperiali - - - . „ 9.46 n 9 51
Galbinl ... - „ 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina11 60/0 JOI.— n

n n » 5°/o „ 99.50 n 100.—
Ruble rusescl - - • „ 124.— n 125.—
Mărci germane - - 57.80 n 58.—

ostă ungare [2-a emisiune] 
Amortisarea datori ei c&iloră ferate de

ostă ungare [1-ma emisiune] 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emisiune) 112 80
Bonuri rurale ungare 91 50
Bonuri croato-slavone ..... 104.75
[mprumutulă cu premiulă ungurescă 141.10
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă .............................. —.—
Losurile pentru regularea Tisei și 8e«

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ABONAMENTE

din 11 Augustfi. a. c. 1891
Bonta de aură 4°/o - - - ■ - 104.15
Bonta de hârtiă 5°/0 ■ - 101.65
Imprumutulă căiloră ferate ungare ■

aură --»-•»»■ 116.65
dto argintă - - - ■ 99.50

Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ghedinului 13125
Renta de argintă austriacă .... 92.20
Renta de hârtiă austriacă - 92.10
Renta de aură austriacă ...... 111 70 
Losurl din 1860 138.—
Acțiunile bănceiaustro-ungare - 1028.—
Acțiunile băncei de credită ungar. 833.—
Acțiunile băncei de credită austr. • 287.50
Galbeni împărătesei- - 5.58
Napoleon-d’orI .............................. 9.40
Mărci luO împ. germane - - 58.021/2
Londra 10 Livres sterlings 118,10

„GAZETA TRANSILVANTEI"
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
anu

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

trei
șese
unii

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

fi. 

fi. 

fi.

10
20
40

fr.
ir.
fr.

Abonamente la numerele cu data

X
X
X
X
§
§
X
XAvisl 4-lort abonați!

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 
binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită (Jiarulă nostru până acuma.

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

Totodată facemă cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
wGazetei", precum și câteva întregi colecțiunl, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administrat „Gaz. Trans.“

XdZersuLlvL

Pe
Pe
Pe

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria:

ană........................................................... 2
șese luni........................, ... . 1
trei luni............................................

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

ÎL -
ÎL —

50 cr.

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

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

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

pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 20 Iulie 1891

Budapesta—Predealu Predeal»—Budapesta B.-Besta-Aradu-TeiușTeiuș-Aradu-B.-Bests Copșa-mică—Sibiiu
Trenu 

de 
persân.

Trenu 
accele
rată persân.

Trenu 
de

Trenu 
accele

rații
Trenu 
aocele- 

ratu
Trenu 

de 
persân.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persdn.
Trenu 

de 
persdn.

Trenă 
accele

rată.

Trenu 
de 

persdn.
Trenu 

de 
person.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

p©ra6n-

Viena
Budapesta
Szolnok 
?. Ladâny 
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciuoia 
Huedin
Stana 
Âghiriș
Ghirbău 
Nădâșel
Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
Uidra
Vințul de sus 
AiudG
Teiuști

Crăciunelh
Blașiu 
Micăsasa

Copșa mică ■
MediașQ 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hâșfalău
HomorodG
AugustinQ 
Apața 
Feldiora
Brașovti

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

3.25

TimișQ 
Predeal ii 
Buouresol

Tren de 
persâne

12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22 .

11.53 :
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8 20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

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

10.05

9.15
11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

BucurescI
Predealu
TimișU
Brașovu

4.21
4.55

5.47

Feldidra 
Ap ața 
Augustinft 
Homorodd 
Hașfaleu 
Sighișora 
Elisabetopole 
MediașQ
Copșa mică

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

6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciun elQ
Teiuști

8.22
8.38
8.43

9.14

AiudC 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

9 48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01

sus

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

P. Ladâny 
Szolnok 

g’g'l Budapesta
Viena9.30

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07 ‘
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
140

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

Viena
Budapesta 
Szolnok

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

Aradu
Glogovațd 
Gyorok 
Pauliști 
RadnaLipova 
Oonop 
Berzava 
SoborșinG 
Zamd 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Or ăștia 
Șibotft
Vinț. de josO 
Alba Iulia 
Teiuști

10.50
8.15

11.14
3.45
4.30'
4.42
5.03
5.14
5.32
^.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| Teiuști
Alba Iulia
Vinț. de josQ 
ȘibotQ 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
[Jia
Gurasada 
Zamă 
SoborșinQ 
Berzava 
Conopfl
Radna Lipova 
Paulișii 
Gyorok 
GlogovațO

Aradu j

9.50
1.05
5.24
5 46
5.57 

~6Â9|
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53 

10 19 
10.50 
11.16 
11.441 
12.06 
12.38

Szolnok
Budapesta

Viena

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

5.14 
■60Î
6.20
6.49

8.24
11.51
155
7.20

1.39
2.19 
2 36
303
3.30
4 17
4.33
4.55
5 17
5.28
5 53
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

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- C opșa-inieâ

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8 02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5 25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27

(
Oșorheiu £ 5.20 11.17 5.14

5.35 5.36
Regh.-săs. 7.10 7.15

Siuteria (Piski) BetroșeniHJPetroseiii-Siineria (Piski) 5.21

7.47

6 11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29i
8.53
9.12
9.51

10 06
10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Simeria
Streiu 
Hațegu
Pui
Crivadia 
Banița 
Petroșem

6.- 10.35 4.22
6.35 11.26 4.58
7.21 12.23 5.42
8.06 12.- 6.36
8.47 2.23 7.24
9.21 3.19 8.04
9.45 4- 8.36

Petroșem 6.- 10.50 6.20
Bau ița 6.41 11.40 6.54
Crivadia 7.19 12.19 7.20
Pui 7.57 1.05 7.51
Hațegă 8.36 1.54 8 25
Streiu 9.18 2.49 9.01
Simeria 9.52 3.27 9.35

ÎBureșu-ILudoșu—Bistrița | Bistrița—Mureș»-ILudoșu

Bistrița........................
I Țagu-BudctelicG . . .

4.-]
6.48
9.59|| MurSșG-LudoșQ

Murești-Ludoșă
Țagu-BudatelicQ
Bistrița ...

NTota s Numerii încuadrațl cu linii grose însemnâză drele de nopte.

1.16
4.15
7.21

Aradu—Timișora | Timișora—Aradfi

Brașov 
Zernesci

Aradti
Vinga
Timiș ora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Aradu

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Ghirișu—Turda || Turda-Ghirișfi
Ghirișu 7.48
Turda 8.08

10.35
10.55

3.40
4.—

10.20
10.44

Turda 1 4.50
Ghirișu j 5.10

9.30
9.50

2.30
2.50

8.50
9.10

Sighișoa-a—Odorheiu || Odorheiu—Sighișdi°a
Sighișora. . .
Odorheiu . . .

4.30
7.21

11.25
2.11

Odorheiu. . .
Sighișora. . .

8 15
10.52

3.15
nnoj

Regli.-săs. 
Oșorheiu f 
Ludoș 
Cucerdea

8.—
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 
Cern a
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora 4 46 2.32 7.22
Cerua 5 11 3 - 7.50
Simeriai 5 28 ■ 3.20 8.10

Brasov—Kernesci

5.45
7.26

4 55
6.36

ffiernesca —Brașov
Careii-mari—Kel&u %clă.u—Carcii-niari L= 

iZernesci
^[Brașov

Careii-marI .
Zel&u. .

5.50l Zelău .
Careii-marI

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MUREȘIANU, Br&șovă
11.-


