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0 ciudată campaniă, Ziaristică.
i.

Brașovif, 1 Augusta v.
E vorba de campania, despre 

care amfl făcută amintire în nu- 
merulu de Joia trecută ală fdiei 
ndstre, campaniă întreprinsă de 
câteva gazete liberale de dincolo 
în contra comitetului partidei na
ționale române de dinodce de Car- 
pați.

Nu se potă împăca aceste ga
zete cu atitudinea politică a co
mitetului din Ardeală, der mai 
multă încă le displace direcțiunea 
politică, ce pretindă că o urmă- 
resce in specială președintele co
mitetului, d-lă Vincențiu Babeșă.

Pănă aicî tăte ar fi suportabile. 
E clară și neîndoiosă, că frații 
noștri de dincolo au dreptulă de 
a’ș! manifesta plăcerea orî displă- 
cerea loră față cu conduita nbstră 
politică, tocmai așa, precum noi 
avemă dreptulu de a critica poli
tica loru.

Der memoratele gazete bucu- 
rescene nu se mărginescă numai 
la o critică obiectivă a atitudinei 
nostre, ci s’amestecă directu în 
afacerile Românilor ardeleni, vrând 
a împinge politica loru pe pover- 
nișulu de personalități și astfelu 
a-o influința și a-i da chiar direc
țiunea.

Ba mai multă. Nisce gazetari 
dela „Românulă44, „Liberte Rou- 
maine“, „Gazeta Nouă44 ș. a. se 
constitue în tribunals de înalta in- 
chisițiune ardelenescă și „esecută 
bărbați politici și capi de partidă 
din Ardeală44. („LiberteRoumaine“ 
dela 13 (25) Iulie.)

Nu vomă cerceta astăcji decă 
este convenabilă seu nu ca nisce 
gazetari ardeleni, seu bănățeni, 
seu ungureni, stabiliți în Bucuresci, 
se-și aroge dreptulă de a ne da 
lecțiuni none celoră de dincoce și 
de-a ne conduce în (țiarele din Bu
curesci politica năstră ardelenescă, 
ci ne mărginimă a constata, că 
acești gazetari n’ar pute lucra cum 

lucreză, decă n’ar ave permisiunea 
și nu s’ar bucura de sprijinulă pro- 
prietariloră și directoriloră clarelor 
în cari scriu, cjiare, cari la rendulă 
loră își iau impulsulă și direcțiunea 
dela capii de partidă, ale căroră 
principii și politică o profeseză.

Odată constatată, că campania, 
despre care vorbimă, nu s’a putută 
face decâtă numai cu consemțe- 
mentulă căpeteniiloră, cari dirigă 
politica (țiareloră din cestiune, tre
bue se ne întrebămă, că 6re ce 
ordine de idei și de interese i-a 
condusă pe aceștia, ca se-și dea 
iscălitura la declararea de resboiu 
a gazeteloră, cari au alarmată nu 
numai țera, ci și străinătatea și au 
dată prilegiu foiloră unguresoi de-a 
scrie, că partida națională „valahă“ 
din Ardeală „este în stare de di- 
soluțiă?“

Trebue se punemă acestă în
trebare mai vertosă avendă în 
vedere, că cei ce stau acfl în frun
tea seu la spatele gazeteloră, car? 
au întreprinsă campania în contra 
comitetului ardeleană, facă parte 
aprăpe fără escepțiune din ceta 
aceloră politician! de dincolo, cari 
în 1885, când cu espulsările Ro- 
mâniloră ardeleni de tristă adu
cere aminte, voiau se justifice 
fapta guvernului în fața celoră ce 
o criticau, susțiindă, că acei es- 
pulsați s’au amestecată în politica 
statului română și că pentru acesta 
au trebuită să fiă pedepsiți.

însuși șefulu partidului libe
rală națională din România, feri- 
citulă întru memoriă Ioană Bră- 
tianu, a făcută atunci, în numele 
guvernului și a partidului în șe
dința Senatului română dela 4 
Decemvre 1885 următorea de
clarare :

„Am disu întotdeuna Românilorâ 
de peste CarpațI să nu voiți, ca d-vos- 
tre se dați direcțiune politicei nostre. 
Noi cari ne oundscemti țera, cari din ge
nerații în generații amQ luptatti, ca să 
aducemQ acestă țeră unde este, să ne 
lăsațl în pace, să ne regulămti noi poli
tica ndstră, căci noi nu venimu se ve 

dăinu lecțiune d-vdstre, nu ne ameste- 
cămfi în luptele, cari le aveți în contra 
UngurilorQ și Sașilortt, și numai atunci 
ați avd dreptate să vă amestecați în aface
rile ndstre, died ne-amu amesteca și noi 
în luptele Dvdstrd.^

Cum se potrivesce acesta de
clarare destulă de lămurită și ca
tegorică, făcută în numele parti
dei liberale de cătră șefulă ei de 
odinioră celă mai autorisată, cu ati
tudinea aceloră cțiare liberale de 
dincolo, cari acum deodată au 
pretenția de a se amesteca în tre- 
bile nâstre interne ardelenesc! de 
a ne da lecțiune, de a nu ne lăsa 
în pace să ne regulămă noi poli
tica nostră, și decă esistă vre-o 
nemulțămire ori vre-o neînțele
gere în sînulă nostru de a le a- 
plana noi înși-ne cum vomă pute 
și vomă sci mai bine, ținândă 
semă de trebuințele năstre, noi, 
cari ne cunăscemă țera și poporulă, 
cari din generații în generații amă 
luptată, ca să deșteptămă întrînsulă 
consciința de sine națională și 
să-lă aducemă acolo, să cunăs- 
că, că pentru libertatea, naționa
litatea și pentru patria sa trebue 
să facă ori ce sacrificiu?

In fața angagiamentului luată, 
nu este destulă de ciudată și pre
tenția, ce-o redică gazetele din 
cestiune, că suntu mai bine infor
mate despre tote lucrurile, ce se 
petrecă la noi, decâtă noi înși-ne, 
că sciu mai bine ce ne păte fi 
nouă folositoră ori nu, decâtă noi 
înși-ne, că cunoscă mai bine pe 
bărbații noștri conducători, decâtă 
noi înși-ne, și că sciu mai bine de
câtă noi, care din ei merită mai 
multă încredere?

Ce ară 4i°e acele gazete bu- 
curescene, când amă trage și noi 
consecința din atitudinea loră ac
tuală și, precum indicase la 1885 
ilustrulă cetățenă de piă memoriă, 
ne-amu amesteca și noi în aface
rile partideloră de dincolo ? Ce 
ară <|ice, când ne-amă lua și noi 
aerulă de a „esecuta“ de aici pe 
capii loră de partidă, punendu-ne 

în legătură cu unii seu alții dintre 
Ardelenii de dincolo, malcontenți 
seu ambițioși, seu doritori de scan
daluri politice?

Der destulă pentru astăcji! Cre
dem ă că ne voră înțelege în de 
ajunsă confrații noștri dela gaze
tele din vorbă, și voră înțelege 
și strania impresiune, ce au tre
buită să o facă asupra năstră 
atacurile loră, cari au isbucnită, 
în modulă arătată, tocmai în nisce 
momente, când atențiunea publi
cului română de dincâce, ca și a 
celui de dincolo de Carpați era 
absorbită de nobila și mântuitârea 
ideiă, ca printr’o conlucrare și 
sprijinire împrumutată să ne apă- 
rămă în viitoră cu mai mare suc- 
cesă drepta și sfânta causă a cul- 
turei nâstre românesc!.

CRONICA POLITICĂ.
— 1 (13) Augusta.

— In 12 Augusta a sosita regele 
Serbiei Alexandru la Ischl, unde a fosta 
primita la gară de monarohulă nostru, 
care i-a întinsa mâna. Amândoi monar- 
ohii se uroară într’una ecuioagiu de 
ourte și se duseră la hotela, unde ur
mară apoi representațiunile. Maiestatea 
sa monarohulă nostru se duse la vila 
sa, unde primi visita regelui Alecsandru. 
După prânzii se făcu ună dejună de 
gală, la care îns6 nu s’a ținută nici ună 
toastă. După aoeea regele Alecsandru va 
pleca la Muuchen, unde se va întâlni 
cu regele Milan, și după aceea va călă
tori incognito la Parisă.

— piarulă „Fremdenblatt" dinViena, 
scrie din inoidentulă visitei regelui Ser
biei, că Austro-Ungaria doresoe desvol- 
tarea culturală și economică, precum și 
înbunătățirea raporturiloră poltice ale 
Serbiei. „Austro-Ungaria, cjice numita 
fdiă, trebue se fie fdrte atentă la eveni
mentele din regatulă Serbiei și aeâsta 
ou atâtă mai vertosă ou câtă, dela ve
nirea la putere a radioaliloră, se îndreptă 
adeseori ataourl pasionate în contra 
Austro-Ungarei. Atacurile aoeste influ- 
ințiază în mod nefavorabilă asupra ra
porturiloră între ambele state. Din punc-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Preumblări la Tismana.
v.

Iubite Amice!
La plecarea mea din Bucuresci, 

aveamă o recomandațiune cătră su
periorulă mănăstirei Tismana.

înarmată cu asemenea scrisăre, 
speramă, ca superiorulă îmi va des
chide porțile cetății lui Vlad Țepeșă 
Vodă și că unu bărbatu teneru de 
lumea nouă, care trece între cei 
mai învățaț! egumeni di țeră, îmi 
va înlesni visitarea acestui monu
ments istorică.

La Filiașu părăsîndă linia Ver- 
coirova, m’am suită în trenulă ca
re merge la T.-Jiului pe Gilortă 
în susă.

Din întâmplare, în vagonulă, 
în care eramă, se așe4ase lângă mi
ne ună preotă, care după îmbră
căminte și fisionomiă părea a fi 
unu preotă instruită și luminată; 

era superiorulă mănăstirei din Tis
mana, căruia presentându-me i-am 
dată scrisărea de recomandațiune.

Sănția-Sa mi-a arătată mul
tă bună-voință, spunendu-ml, că 
chiliile disponibile le-a cedată, din 
caritate creștină, unoră familii, 
cari în timpulă verei s’au retrasă 
dela orașe la aerulă de munte și 
că acji, în starea cum se găsesce 
mănăstirea, mai nimică nu e de 
vecjută la Tismana, afară de po- 
sițiunile create de natură.

Intrândă mai de aprâpe în 
vorbă, Sănția Sa era forte reser- 
vată în privința trecutului istorică 
ală mănăstirei și eu, vecțendu-lă 
cam scumpă la vorbă, l’am între
bate, decă cunosce cartea D-lui 
Cost. St. Bilciurescu, tipărită în 
anulă 1890 cu cheltuiala Ministe
rului Culteloră în „Tipografia Cărți- 
lorii Bisericesci11 din Bucuresci?

Primindă ună răspunsă nega
tivă, am deschisă cartea și l’am 
îndemnată se citescă capitolulă 

privitoră la Tismana, pe care ce- 
tindu-lă, s’a uimită, că de unde 
și-a putută procura D-lă Bilciurescu 
aceste date, căci în mănăstire 
nu se mai află nimică, afară de 
ună călugării piticii, înaltă câtă stati- 
cotii din poveste.

Și apoi se te mai miri, că li
teratura n63tră seridsă stagneză, 
când o carte ca a D-lui Bilciu
rescu remâne cu desăvârșire ne
cunoscută starițiloră mănăstiriloră 
năstre și când la fiă-care pasă 
ce'lă faci, întâlnesc! bărbați culți 
și instruiț! de diferite specialități 
lucrative, fără să se intereseze câtuși 
de puțină de cele ce se petrecă 
pe terenulă nostru socială și lite
rară ?! Cu asemenea omeni e o 
perfectă imposibilitate de a întră 
într’o convorbire literară și de a- 
ceea nu poți, decâtă admirândă 
pe „ O! Sanda simplicitas“ ! să-ț! plec! 
capulă și să-ți ie! rămasă bună 
dela ei, cum mi am luată eu la 
stațiunea Bărbătesc! dela Sânția

Sa superiorulă mănăstirei Tismana.
In aceeași, cji la ărele 9 sera, am 

sosită la gara din T. Jiului, unde 
am fostă cu căldură îmbrățișată 
de d-lă Andrei Chiriacescu, pro
prietară în acestă localitate, care 
m’a condusă la „Hotel ă Victoria*4. 
Acestă hotelă e destulă de curată 
și camerile în comparațiune cu 
alte hoteluri suntă fârte eftine; 
are numai ună singură neajunsă, 
anume acela, că locuitorii stabili, 
Români de origine străină, fiindă 
forte spornic! în a-și înmulți nea- 
mulă loră, au aprâpe 27 de copii 
dela câte ună ană în susă, și cari 
întrețină ună puternică coru de 
varietăți, trecândă repede dela 
plânsu la rîsă și dela rîsă la plânsă, 
încâtă îț! iau pofta de a scrie.

Personalulă oftcialu ală hotelu
lui se compune din Musiu Filipă, 
anteprenoră și Română din nea- 
mulă lui Israelă, Madama Berta, 
supraveghitârea odăiloră, și română 
din neamulă saxonică din Ardeală, 
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tuia de vedere economiofi depinde Ser
bia aprâpe esolusivil de Austro-Ungaria 
și o atitudine ostilă față de Austro-Un
garia nu-I va fi delocil spre folosâ. Aceste 
sS le ia în oonsiderațiune bărbații de 
stată, oarl oonducfi destinele Serbie“i.

In Bulgaria primi ministrul!! preșe- 
ointe Stambulov, o aerisire datată din 
Odessa și subscrisă de Zanoov, Rizov, 
Benderev și încă de alțl doi emigrați, 
în care ’Id provioă, să concheme Sobra- 
nia, pentru ca să alegă unii prinoipe re- 
ounoscutft de Rusia; în casă de refusă, 
se voră privi de legale tdte mijlicele 
pentru reBturnarea lui Stambulov.

SOIRILE Q1LEI.
— 1 (13) Augustă.

Bancheta. O telegramă din Parisă 
anunță, oă inginerii francesl, foști elevi 
ai șcilei centrale, au dată ună banchetă 
în onorea fostului loră camaradă d. O. Olă- 
nescu, ministrulă luorărilor publice ală Ro
mâniei. La banohet asistași d. Yves Guyot, 
ministrulă lucrăriloră publice ală Fran- 
ciei. La deșertă, unulă din oomesenl a ri
dicată ună toastă pentru România și 
Francia. D. Olănesou a răspunsă cjicendă 
că totă oeeace este elă, datoresoe Franciei; 
oă se va sili a face ca Francia să fiă [iu
bită de țâra sa, așa cum o iubesce elă 
însuși. D. Yves Guyot a băută în sănă
tatea ingineriloră de orl-ce origine și 
pentru lucrările publice din tdte țările.

* * *
Lucrările pentru construirea institu- 

țiunei universitare Carolîi I, au începută 
Zice „Timpulău. Lucrările, voră costa 
260,000 lei. In totală, cu tdte instala- 
țiunile, clădirea va costa aprdpe o ju
mătate de milionă. Credemă a mai sci, 
că M. S. Regele ar fi dispusă să dă
ruiască acestei instituțiuni și bogata sa 
bibliotecă.

* *
Atentată asupra regelui Danimar- 

cei. țfiarulă „Independance Beige44 pu
blică o scrisdre diu Kopenhaga, care 
spune, că în «filele aceste erasă se săverșescă 
ună atentată asupra regelui Cristian ală 
Danimaroei. Două-spretjece persone în 
stare de bețiă, voiră să pună mână pe re
gele, care eșise tocmai singură călare la 
preumblare, și voiră să-lă arunce în șantă. 
Regele scăpă de acestă pericolă numai 
în urma dibăciei sale ca călăreță.

** *
Consulate nouS. Țiarelele polone din 

Lemberg anunță, că guvernulă română 
ar fi hotărîtă să mai înființeze două con
sulate nouă, unulă în Lemberg și altulă 
în Cernăuți.

** *
Congregațiunea comitatului Bistrița, 

a hotărîtă, ca să se creeze ună ală doL 
lea postă de vice-notară, în urma stabi- 
lirei purtării de protocole în tdte trei 

limbile din patriă, cu reservarea apro
bării ministrului de interne.

* * *
Gimnasiulă serbescii din Carlovăță se 

va strămuta în luna lui Ootomvre din 
edifioiulă veohiu în oelă nou, despre care 
se scrie, că este ună paiață frumosă, ri
dicată din donațiunea făcută de răposa- 
tulă patriarohă Angeliol și de fratele său 
Ștefană Angelici, protopopulă Mitrovi
ței. In acestă paiață voră fi și localită
țile teologiei ort. serbescl. Gimnasiulă 
aceste îșl va serba în curendă și jubi- 
leulă de 100 de ani, de când esistă.

♦* *
Museu de maree poștale. Directorulă 

posteloră și telegrafeloră din România, 
colonelulă Goijan a luată inițiativa, pen
tru oa să se înființeze ună museu, în 
care să fiă espuse tote măroile poștale 
române ce au esistată dela 1850 înedee. 
Spre scopulă acesta s’a dată o ciroulară 
cătră tdte oficiile poștale din România, 
ca să se colecteze tote tipurile de mărci 
poștale și să le trimită la direcțiunea 
posteloră și telegrafeloră în Bucurescl.

* * *
Sinuciderea consulului dela Iași. Am 

amintită într’ună numără trecută ală 
Ziarului nostru că consululă austro-un
gară din Iași s’a sinucisă. Procurorulă 
română de acolo s’a dusă la consulatulă 
austro-ungară, ca să ia ună procesă ver
bală. Consululă germană însă, c^re se 
afla acolo nu-i permise să intre, ificendă 
că consulatele se bucură de dreptulă ex- 
teritorialității. Procurorulă raportă ca- 
sulă acesta ministrului română de justi
ția, oare îndată și-i telegrafâ îndărătă, ca 
să mergă la consulatulă austro-ungară 
și să-și facă datoria sa conformă legi- 
loră, dr pe acela, care ’i se va opune, 
să-lă aresteze imediată. Mâne vomă da 
amănunte.

* * *
Crimă in Bucurescl. In Zil0I® aces

tea a fostă asasinată comerciantulă din 
calea Moșiloră, Alecu Gogu. Autorii a- 
oestui asasinată s’au descoperită. Nume ■ 
le loră este Reiner și Weiss. Reiner era 
chiriașulă lui Gogu. La soția lui Reiner 
s’a găsită 800 de lei și o salbă, cari a- 
parțineau lui Gogu. Weiss a fostă multă 
vreme visitiu la ună căpitană. S’a do
vedită, oă și băiatulă din prăvălia lui 
Gogu, anume Dimitrescu, în etate de 
13—14 ani, a fostă complioe la aoestă 
orimă. Acesta, după ce cei doi autori au 
comisă crima, a adusă o lampă ou gază, 
din care Reiner și Weiss, au vărsată 
gazulă pe oapulă mortului, oăruia i-au 
dată focă. Fiindă puțină gază, mortulă 
a fostă numai pârlită. Toți trei criminalii 
au fostă arestați și depuși la Văcărescl.

* * *
23 de omeni trăsniți. Din guverna

mentală Lublin (Rusia) se anunță, că în 
diferite localități ale guvernamentului a 
fostă o furtună teribilă, împreunată cu 

rupturi de nori, care dură câteva dre și 
a pricinuită mari stricăciuni. 8 soldați și 
15 țărani au fostă trăsniți.

* * *
Exporta oprita. Din Pertersburg se 

telegrafdză: Ună ukaz împărătesoă inter
zice esportulă de săcară. Legea întră în 
vigdre cu cjiua d® 27 Augustă nou ou- 
rentă.

** *
Zăpadă în Augustă. Din Graz se 

scrie: In (fii0!0 aceste a ninsă în munții 
din Stiria. Ținutulă dela Dachstein pănă 
la Austriahutte e acoperită ou ză
padă.

Din dieta ungurescă.
Soimă, că în ședința dela 11 Au

gustă a dietei unguresol s’a presentată 
raportulă comisiunei de imunitate asupra 
afacerei Ugron-Uselac.

Cu ocasiunea aoesta, deputatulă Lu- 
dovioă Szadovszky îșl esprimâ în ter
mini fdrte violențl „scandalisarea“ sa 
asupra „neputinței și lipsei de energiă“, 
ou oare a procedată guvernulă în Ges
tiunea Ugron-Uselac. O altă națiune, 
Zise Szadovszky, niol ună momentă n’ar 
pută suferi ună guvernă atâtă de tar
divă și atâtă de lipsită de energiă, care 
nu soie să apere interesele națiunei și 
nu este în stare să răsbune vătămările 
ei. Guvernulă nu ounosce luoru mai de 
urgență, decâtă ca să mulțămdscă pe 
oăpitanulă Uselac prin ingerința anti
constituțională, nelegală, necompentă și 
neooreotă a ministrului de honveZl. Pro
pune să nu se pună raportulă la des- 
batere pănă nu voră sosi dela Fiume 
actele comisiunei mixte de investigare.

Maioritatea s’a deolarată în contra 
propunerei lui Szadovszky. Președintele 
închise ședința, dr Szadovszky striga la 
fine „Jivio Fejervary!“ (Strigări în 
stânga estremă : „Jivio Fejervary!“)

Ședința a durată numai o jumătate 
de oră.

0 convorbire politică.
D-lu Al. Laliovari, fostulă mi

nistru de esterne alu României, 
mergendă cțilele acestea la Pesta 
pentru ca se întîmpine pe fiiulă 
seu, care se’ntorcea dela Pariau, 
avu o convorbire cu unii redac
torii al Jiarului „Budapesti Hirlap44 
care-lu cercetă pe d-lu Lahovari 
în locuința sa din otelulă „Un
garia44. Etă cum descrie redac- 
torulu unguru acestă convorbire, 
pe care o aflămu în nr. dela 9 
Augustă alu lui „Bud. Hirl:44

Eu mi-am alesă întrebările din 
domeniulă politicei esteridre. Am între
bată pe Exoelența Sa, decă a cetită răs- 
punsulă dată de cătră tinerimea ma
ghiară memoriului studențiloră români, 
și decă l’a cetită, care-i este părerea ?

— Am primită răspunsulă, der pănă 

acum n’am avută vreme să-lă oitescă. 
Ilă voiu oiti însă cu atențiunea pe care 
o merită și mă voiu bucura forte multă, 
Zdoă elă va împrăștia aoele sentimente 
durerdse și aoele îngrijiri, pe cari le-a 
inspirată în inima fiă-oărui patriotă română 
memoriul ă buoureșoănă,

— 6re guvernulă românescă a a- 
vută ounosoință de memoriulă buoures- 
cdnîî înainte de a se tipări, și n’a cre- 
Zută dre de cuviință a împedeca apari
ția lui, din condescendență oătră veoi- 
nulă Stată, oare e în raporturi amicale 
cu România și care a fostă tratate ou 
acusațiunî grave ?

— Nu potă să Zi®fi, ddcâ guver
nulă a soiută aodsta înainte seu ba, der 
a împiedeca apariția memoriului n’avea 
nici dreptulă nici intențiunea. In Româ
nia prdsa are o libertate forte mare, și 
poți să tipărescl orl-ce, fiă asupra 
guvernului, fiă asupra ori și cui ; 
și în Ungaria adese-orl se înjură România 
prin broșuri și gazete și, nici prin minte 
nu ne treoe să oeremă, ca de hatîrulă 
nostru, să se răsfrângă libertatea d-vdstră 
de presă.

— N’ar fi fostă însă de cuviință și 
ună luoru de bună simță politioă, ca 
imediată după apariția memoriului bu- 
cureșoenă, guvernulă română să ne dea 
să înțelegemă, că nu ia nici o solidari
tate cu tinerii acusatorl ?

— Acesta e o astfelă de întrebare, 
domnulă meu, la care numai ună mi
nistru pdte să dea răspunsă, deoă lucru 
politioă ar fi să răspundă.

— Este dre definitivă tranșată ces- 
tiunea căsătoriei moștenitorului română 
cu d-ș6ra Văoărescu?

— Pe atâtă de tranșata, înoâtă e de 
prisosă de a mai insista asupra acestei 
cestiunl.

— Escelența Vostră de sigură a 
cetită articolulă din ^Koelnische Zeitungu, 
oare a dovedită, că proiectulă de căsă
toria a fostă o iatrigă a diplomației ru- 
sesol și că Germania și-a dată conour- 
sulă ei ca să cadă acestă proiectă. Intru 
câtă suntă ore drepte aserțiunile gazetei 
germane ?

— N’am cetită articolulă, fiindcă nu 
sciu niol o băbă nemțeșoe; der decă stă 
ceea ce dv. spuneți, atunci vă asigură, oă 
nimică nu este adevărată.

— Și sub impresia aoestui articulă, 
omulă era înclinată să oreză, că princesa 
de Reuss, soția ambasadorului germană 
din Viena, de aoeea a refusată a primi 
în saldnele sale pe tenărulă Văoărescu, 
ca prin acesta să compromită familia 
acestuia și pe d șora Elena. A fostă în 
sfîrșită în interesulă Germaniei, ca din 
acestă căsătoria să nu se alegă nimică, 
fiindoă la urma urmeloră mostenitorulă 
română, înainte de tote, este prinoipe 
germană. Ce orede Esoelența Vdstră?

— Puteți să credeți, că afacerea din 
Viena n’a avută nici o legătură cu pro
iectulă de căsătoriă.

— A auZită, Eso. V., ceva despr- 
petiția oătră tronă, a celoră cinci cetă
țeni unguri, cari au cerută concursulă 
împăratului austriaoă pentru teatrulă 
germană din Budapesta, care după no- 
are o misiune culturală și politică ?

— Da, am ounoscință de aceasta, der 
nu soiu de ce d-v. mă întrebați pe mine, 
ună Român, asupra acestei afaceri?

— Numai de aceea, Escelență, că așii 
dori să cunosoă părerea d-v asupra puno- 
rului, că ce ar face guvernulă română, 
dacă de pildă, marele numără ală Mâ

Măria Sa, Csâvâsy Gyula, aliasă 
George alergătorulă hotelului și 
Română din neamulă maghiaro- 
săcuiă dela Kezdi-Oșorheiu, care 
în curendă are se fia înaintată la 
gradulă de Kir logofătu și in fine 
Signor Niță popicarii, pogorîtoră 
din neamulu lui Matei Italianulă, 
zidaru

Orașulă are o trumosă posi- 
țiune. pe țărmulă stângu ală Jiului 
și aduce multu cu Hațegulă, nu
mai pardosela decă n’ar fi atâtă 
de ascuțită, încâtă se-ți taie ghe
tele, și se-ți strâmbe picibrele. In 
elă se concentreză puterea mili
tară și civilă a județului și are 
și unu gimnasiu realu, care în 
anul u trecută școlaru a fostu fre- 
cuntatu de mai bine de 50 elevi, 
în mare parte copiii de ai săte
nilor u din județu. Am vejutu de 
asemenea o frumosă și spațidsă 
grădină publică, în care cântă ca
pela militară a Regimentului de 
Dorobanți din localitate și căreia 

nu i-ar șede reu, decă ar mai 
cânta și piese românesc!, er nu 
numai opărite italienesc! și truba- 
dururi nemțesc!.

Publiculă înse, alu cărui sîmță 
pentru luxă și eleganță în vest
minte nu lasă nimică de dorită, 
pare a ave gustă numai pentru 
musica clasică italiană, germană 
și francesă, pe care noi, acești mai 
simpli în îmbrăcăminte, nu prea 
o înțelegemă și mai iutene-arîn- 
călc|i inima câte o doină cu tbte 
variațiunile ei de pe Ji! și de pe 
Gilortă, așa cum o cântă Oltenii 
din frunejă, când vină sera dela 
secere și dela cosă.

Vineri, la 9 Iuliu curentă, în
soțită de D-nii St. Bobancu, di- 
rectorulu gimnasiului, și Dr. Cris- 
tescu mediculu orașului, am fă
cută o escursiune la Tismana, 
cale de 3y2 ore cu trăsura dela 
T.-Jiului. Drumulă trece prin sate 
și prin păduri și la Tismana, ulița 
prin care trece calea la mănăstire 

e locuită numai de Țigani, ai 
căroră copiii stau pe la porț! în 
peile g61e și privescă la trecători. 
Acești Țigani odinioră au tostă 
robi (sclavi) ai mănăstirei și acum 
încetulă cu încetulă, de când au 
devenită liberi și au fostă împro
prietăriți, au începută se-și perdăti- 
pulă țigănescă.

Din sată, la o depărtare de 
ună chilometru, se deschide pe țer- 
mulă rîului o. poeniță acoperită 
de umbra ariniloră și nuciloră și 
aci am găsită poposindu doi că
pitani, împreună cu familiile D-loră, 
cari veniseră dela Slatina, ca se 
petrecă câteva Zile, înse negăsindu 
locă, au trebuită se se înapoieze, fă
când cheltuel! zădarnice căci, pentru 
doue birje și o căruță pentru trans
ported bagajului, au plătită dela 
T.-Jiului pănă la mănăstire 50 de 
lei. In genere, birjele la T.-Jiului 
suntă forte scumpe și trebue se 
fi bine căptușită în pungă, ca se 
poți face escursiuni în apropiatele 

regiuni muntose ale județului.
Lăsândă trăsura sub umbra 

nuciloră, am trecută podulă peste 
valea Tismaniei și îndată pe pa
jiștea dela pdlele uriașului munte 
am dată peste nisce mărețe clă
diri de zîdă în formă pătrată, 
lipsite de coperișă, și ploile to
rențiale au începută acum se rui
neze și zidurile. Acestă edificiu, 
situată la porțile mănăstirei, se 
numesce „JEconomatu11 și întrându 
în partea stângă am înmărmurită, 
când am zărită pe grinZile pu
trede, ce traversară zidurile, în
șirate bucăți de rame sculptate cu 
multă artă antică și zugrăvite pe 
ele în culori aurite portretele ve- 
chiloră Domni ai țerei, pe care 
ingrata generațiune de aZl îi lasă 
în părăsire spre a li-se șterge 
urma de pe pămentulă românescă.

Ne-amă suită pe o cale puțină 
bătucită și am întrată pe porta 
din mijlocă în curtea din fața mă
năstirei. Posițiunea și forma con- 
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ghiariloră din Buouresol ar cere dela re
gele maghiaro unO ajutor0 pentru con
struirea unui teatru unguresoO și ar mai 
spune, că acestO teatru ar avea în Bu- 
curesol o misiune politică?

— Eu credu, că sub scutulu mariloru 
libertăți ale României, Maghiarii din Bucu
reștii potii sti și construescă unu teatru, d&r 
după trei l’ar și închide, de âre-ce nu 
l'ar cerceta nimeni.

— încă o întrebare așii dori să vâ 
facă: este 6re adevărată, că autoritățile 
vamale române nu respecteză pasportele 
austro-ungurescl și nu lasă în România 
nici chiar pe acei Maghiari și Austriaol, 
cari deja de mai multă vreme suntfl sta
biliți acolo, acolo îșl găsesoă hrana și 
numai pentru a faoe o visită aii venită 
în Ungaria, patria loră?

— Inexactă, Afară de Ovreii ruși ori 
și cine pâte se meargă în România dâ- 
că pasportulă îi este în regulă.

Jubileulu regimentului de infanteriă 
Nr. 2 din Brașovu.

Astăcjl, 13 Augustă, și-a serbată re- 
gimentulă de infanteriă Alecs. I, împăra 
tulă Rusiei, ou garnisâna în Brașovă, 
a 150-a aniversare a asistenței sale. Acestă 
regimentă, afostă înființată de Maria Tere- 
sia în timpulă răsboiului ce l’a purtată 
ea cu regele Prusiei, Frlderioă II-lea pen
tru Silesia, în luna lui Noemvrie 1741. 
\ . Celă dintăiu oolonelă ală acestui re- 
ghpaentă a fostă Ladislau de Ujvâry.

Serbarea aniversărei s’a începută 
asâra la 8 âre. Casarmele de infanteriă 
din strada negră, și oasarma din caste- 
lulă dt pe dălulu străjei au fostă ilumi
nate. Pe frontispiciulă oasarmei negre 
era ună transparentă cu insoripțiunea în 
mijlooă „Moriamur pro rege nostro*. La 
stânga se vedea oifrele 1741 (anulă în- 
ființărei regimentului) âr la drăpta ci
frele 1891. Pdrta oasarmei era împodo
bită cu verdeță. Garda de onore de sub 
portă era în mare ținută, și comandată 
de ună ofioeră.

La 8 ore sera musica militară porni 
din oasarmă spre hotelulă „Pomulă 
verde“ unde se afla comandantulă cor
pului ală 12-lea de armată, generalulă 
de oavaleriă br. Szveteney și generalulă 
de divisiune br. Waldstătten. Aid mu- 
sioa cântă mai multe piese și apoi porni 
îndărătă, treou pe lângă aleă și apoi se 
opri înaintea oasarmei negre, unde cântă 
retragerea.

Astăcfl diminâța, se așecjă regimen- 
tulă întregă înaintea pavilionului cons
truită pe alea de josă, sub comanda co
lonelului br. Balâzs. Musica se aședâ 
la drepta regimentului. La 8 âre, sosindă 
comandantulă de oorpă br. Szveteney, 
generalulă de divisiune Waldstătten și 
generalulă de brigadă din looă d-lă de 
Kerozek, se începu Tedeumulă în pavi- 
lionulă construită, împrejurulă căruia se 
aflau notabilitățile orașului, între cari 
am observată pe căpitanulă orașului, 
câțiva senatori etc. Mai era de față și 
fișpanulă comitatului Treiscauneloră, br.

Pocsa în mare ținută unguresoă, repre- 
sentantulă oierului de tâte confesiunile, 
representanții diferiteloră reuniuni etc. 
In decursulă servioiului divină, musica 
întonă de mai multe ori imnulă împără- 
tesoă. „Dâmne ține“ eto., er regimentulă 
dete mai multe salve de onâre.

După terminarea servioiului divină, 
ținu oolonelulă br. Balasz, o vorbire 
oătră soldații regimentului, în care le 
espuse pe scurtă trecutulă glorioșii ală 
regimentului. Aminti lupta dela Aspern 
și Eslingen, încare aoestă regimentă re
purta o victorie strălucită împotriva îm- 
pâratuluiNapoleon celă mare,oare pănăaiol 
afostă neînvinsă, apoi luptele din 1813, 
din 1859, 1866 eto. aocentuândă, că în td
te aceste lupte regimentulă s’a purtată 
gloriosă și cu vitejie. 300 de ofioeri și 
20,000 soldați ai acestui regimentă sîn- 
gerară pentru patrie și tronă în acești 
150 de ani. Cuvântarea aodsta o tăl- 
măoi pe unguresce, oăpitanulă Tompa, 6r 
pe românesce căpitanulă Csernokrak.

După terminarea disoursuriloră ur
ma defilarea, oarea a decursă în modă 
esemplară. Ținuta soldațiloră a fostă 
admirabilă. Comandantulă de oorpă br. 
Szveteney, și-a esprimată mulțămirea sa 
colonelului regimentului, pentru disci
plina esemplară oe domnesce în regi
mentă. După prândă voră oontinua ser
bările la „Fântâna popitt, unde se va 
duce întregă regimentulă.

Adunarea generală
a despărțământului XXVII (Cohalmil) alu 

Asooiațiunei Transilvane.

Onorate D-le Redactoră!
Prima adunare generală a despărță

mântului nostru s’a ținută în Cohalmă 
în c|iua SS. Apostoli Petru și Pavelă, 
29 Iuniu (11 Iulie a. c.) In localulă șco- 
lei gr. cat.

Punctă la 2 ore p. m. d-lă direc- 
toră ală despărțământului Niculae D. 
Mircea a deschisă ședința print’o vor
bire forte potrivită, oare a fostă ascul
tată cu mare atențiune și primită cu în
suflețite strigări de: „sâ trăiâscă14. După 
deschiderea ședinței, s’a oetită raportulă 
comitetului cercuală despre activitatea 
acestui despărtământă prin aotuarulă 
despărțământului Andrei Stroia. Rapor
tulă a fostă cu plăoere luată la ounos- 
oință.

La propunerea d-lui cassară Cle
mente Raiou, urma cetirea apelului no
minală. S’a oonstatată, oă dintre mem
brii despărțământului numai unulă e ab
sentă.

S’au înscrisă ca membrii ordinari d-nii 
Ioană Miroea, par. gr. or. în Cața ; So- 
fronă Roșea, par. gr. or. în Ungra ; Ef- 
timiu Mânu, par.gr. or. în Fântâna; Ionă 
Roșea, învăț, gr. or. în Ungra; George 
Andronă, învăț, gr. or. în Mateiașă ; Naf- 
tanailă Puloa, învăț, gr. or. în Ștena.

Asemenea s’au însorisă 14 membrii aju
tători.

După înscrierea de membrii, d-lă 
cassară Clemente Raiou raportâză, că a 
încasată oa taxe suma de 161 fl. dela 
următorii d-nl:

I. Membru pe v iță ou tuxă de 100 
fl. a solvită: Iosifă Lupu, par. gr. or. în 
Stena.

II. Membrii ordinari cu taxa de 5 
fl. au solvită. 1) Nicolae D. Miroea, pro- 
top. gr. or. în Cohalmă, 2) Clemente 
Raiou, vice-protop. gr. cat. în Cohalmă, 
3) George Spornică, par. gr. oat. în Co
halmă, 4) lânii Brotea, par; gr. or. în 
Meteiașă, 5) Pompiliu Predovioiu, par. 
gr. or. în Merchiașa, 6) lână Mircea, 
par. gr. or. în Cața, 7) lână Lupu, par. 
gr. or. în Jibertă, 8) lână Buzea, asesoră 
opidană în Cohalmă, 9) Andrei Stroia, 
înv. gr. cat. în Cohalmă, a solvită taxa 
și 1 fl. pentru diplomă.

III. Membrii ajutători ou taxa de 1 
fl., au solvită: 1) lână Bercană, par. gr. 
or. în Cohalmă, 2) lână Iosifă, par. gr. or. 
în Draosă, 3) Andreiu Boeriu, par. gr. 
cat. în Homorodă a solvită 2 fl., 4) 
Ilariu Cojooariă, par. gr. cat. în Tiousulă 
săs., 5) Samuilă Popoviol, par. gr. or. 
în Valendorfă, 6) George Neagoșă, înv. 
gr. or. în Valendorf, 7) Savu Siraeă, 
înv. gr. or. în Draosă, 8) George Ga- 
vrilă Bănuță, profesionistă în Cohalmă,
9) Nioolae Tempea, economă în Cohalmă,
10) Buoură Beroană, economă în Co
halmă, 11) lână Popa, economă în Ho
morodă, 12) Nicolae Iosifă, economă în 
Draosă, 13) lână Iosifă, epitropă în 
Draosă, 14) Ioană Hâlmu, economă în 
Draosă.

Suma totală e deol 161 fl., din cari 
100 fl. suntă predațl oassei centrale în 
Sibiiu. Cu privire la spesele avute, d-lă 
oassară raporteză, că deârece despărțâ- 
mântulă nostru pănă la adunarea de față 
nu a dispusă de membrii ajutători, din 
ale oăroră taxe să se pâtă aooperi spe
sele — nu le-a speoifioată. Raportulă 
d-lui oassară a fostă cu plăcere luată la 
ounoscință.

După o scurtă disousiune s’a decisă 
ca adunarea generală viitâre să se țină 
în comuna Ungra.

Punându-se la ordine formarea agen- 
turiloră presorise în § 22 din regulamentă, 
D-lă lână Brotia arată, că deocamdată 
aoesta este imposibilă, deârece membrii 
despărțământului, cărora li-s’ar încredința 
presidiulă agenturei, neposedândă sta
tutele și regulamentulă, nu suntă în stare 
a da poporului tâte esplioările necesare 
despre soopulă Asooiațiunei. Deci dân- 
sulă face propunerea, ca să se râge On. 
oomitetă centrală, ca șă provedă atâtă 
pe membrii ordinari, câtă și dintre cei 
ajutători pe preoții și învățătorii ou câte 
ună esemplară din statute și regulamentă, 
și numai după aceea a se purcede la 
formarea agenturiloră. — Propunerea a 

fostă primită și ridicată la valârea de 
oonclusă.

— Fiindă la ordine alegerea comisi- 
unei verificătâre, s’a alesă: Clemente 
Raicu, G-eorge Spornică și lână Buzea.

— După eshaurearea programei ofi- 
oiâse, s’au cetită 2 disertațiunl, prima a 
D-lui Clemente Raicu, de conținută isto
rică, a dâua a D-lui Andreiu Stroia, des
pre soopulă Asooiațiunei Transilvane. 
Ambele au fostă asoultate ou plăoere.

După ședință a urmată o convenire 
colegială, unde D-lă Direotoră ală des
părțământului a ridicată ună toastă în 
onârea D-lui preșidente G. Barițiă, care 
a fostă urmată de ună puternică: „să 
tăriâscă14. Nu au lipsită niol alte toaste.

Ca încheiare esprimămă mulțămită 
tuturoră aceloră domni, cari pătrunși de 
nobilulă soopă, oe-lă urmăresce Asooia- 
țiunea, desconsiderândă atâtă depărtarea 
drumului, câtă și timpulă nefavorabilă, 
n’au pregetată a lua parte la adunare 
și a contribui fie-care amăsurată pu- 
teriloră loră.

Preoâtă le servesoe aoesta spre o- 
nâre D loră susă amintiți, pe atâtă tre- 
bue să ne esprimămă părerea de rău 
față de acei domni, oarl deși în apropi- 
rea Cohalmului, nu numai că au dove
dită o nepăsare totală, ba ună anumită 
domnă preotă, chiar avisată fiindă prin 
ună circulară, nu a aflată de bine a-lă 
comunica și celoralalțl inteligențl din 
oomună.

Cohalmu, 9 Augustă st. n. 1891. 
A. Stroia, actuară.

DIVERSE.
Regine, cari fumeză. „Figaro“ în- 

tr’ună numără mai nou ală său îșl per
mite indiscrețiunea, de a înșira numele 
aceloră regine, cari fumeză. După „Fi- 
garou, locuia întâi între aceste regine 
l’ar ocupa cea a Ungariei, despre care 
dice „Figaro“, că fumeză câtă e cjiua de 
mare și trage câte 30—40 de țigarete 
la <fi- Țarina Rusiei încă fumâză, der nu
mai în ascunsă. Pentru ca să nu fiă ob
servată de lume, ea se asounde de obi- 
ceiu într’ună pavilionă specială ală ei și 
acolo îșl stâmpără patima fumatului. Re
gina Italiei e fumătore mare, de aseme
nea și regina Spaniei, amândouă însă 
fumeză numai atunci, când suntă singure 
și nicidecum nu fumeză în societate. Re
gina Spaniei se dice, că iubesoe cu deo
sebire țigaretele egiptene. Exregina Na
talia pârtă cu sine ună deposită întregă 
de țigarete.—Să le fiă de bine! De-alt- 
mintrelea responsabilitatea pentru acâstă 
indiscrețiune rămâne asupra lui „Figaro“.

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" â 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.
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Proprietară :
Or. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabila interimală: 
Gregoriu Maiorii.

strucțiunei porțiloră de zîdă mi-s’a 
părută, a ave o mare asămenare 
cu pdrta de josă și din mijlocii a 
cetății din Alba-Julia, cu deose
bire numai, că șanțurile artificiale 
de acolo, aicî suntă înlocuite prin 
puternice posițiunl strategice na
turale.

Frontespiciulu are trei turnuri, 
dintre cari cela din mijlocă, ce 
începe acum a se ruina, se înalță 
ca o piramidă de-asupra Intrării 
în interiorulu mănăstirei; turnulu 
din drepta împreună cu trapeza 
și! tdte camerile de locuită din 
parteră și etagiu suntu ruinate și 
numai zidurile neînvelite mai in
dică trecutulu istorică ală acestui 
măreță edificiu. Turnulu din stânga 
împreună cu trapeza e încâtva 
conservată, reparată și acoperită. 
Camerile totă din stânga, a inte
riorului mănăstirei, prin care ne- 
putendă intra, fiindă ocupate de 
vigiliatori, mi-s’au părută a fi com
puse numai din parteră, neavendă 

etagiulă care se vede figurândă 
la ruinele din drepta, er aparta- 
mentulă de-asupra trapezei din 
față și l’a reservată S. S. părintele 
Stariță, care locuesce în camerile 
de sub turnă, mobilate cu ună 
adevărată gustă vanitosă feminină, 
încâtă și patulă e așeȚată sub ună 
baldachină (pologă.)

Ce contrastă bătătoră la ochi 
între acestă luesă și întră murdă
ria chiliiloră călugăriloră, cari 
stau pe la porțile întrăriloră, des
culți, sdrențoși și nespălați, încâtă 
îți face rău privindu-i, căci chiar 
așa bătrâni și neputincioși, cum 
suntă, totuși ar pute umbla mai 
curată îmbrăcați și mai spălat!.

Ce idee și-ar face ună străină 
despre noi, decă ar vede acestă 
stare de lucruri la TismanaPPoți 
să-ți închipuescl, fără să ai tre
buință de comentariile mele!

In biserica situată in mij- 
loculă curții din lăuntru, n’am 
putută intra, neavendă cine să 

mi-o deschidă și să-mi dea voiă 
a-o privi.

In fine, presentându-ne cu toții 
părintelui superioră chiară în lo
cuința sa, l’am întrebată, cum se 
tace, că ramele din Economată, 
cari au o valdre hotărîtdre pentru 
istoria arteloră la Români, stau 
împrăsciate prin ruine ?

Sânția Sa mi-a răspunsă, că 
acelea ar fi fărâmături de uși, din
tre care părțile mai bune le-ar fi 
alesă și le-ar fi așe4ată într’o ma
gazia, fără însă de a ne pofti la 
acestă deposită spre a pute stu
dia chiar și numai în pripă va- 
ldrea loră în ceea-ce privesce arta 
seu]turei și a picturei, și decă 
portretele suntă ale unoru sfinți 
seu ale domniloră țării din vre- 
mile de demultă.

Văcjendă acesta bună primire 
și înaltă bună-voință, n’am mai 
îndrăsnită a-lu ruga să-mi permită 
a visita biserica.

Cu aceste durerose impresiuni 

m’am depărtată de cetatea, care 
forma gloria Basarabiloră dela 
Tisa pănă la Nistru.

Poți să-ți esplici jalea, care 
m’a cuprinsă când mi-am văcjută 
visulă cu ochii.

Picendu-i cetate, să nu creȚi, 
că acesta numire ar fi fantastică. 
Numirea de cetate e păstrată în 
poporu. Toți moșnenii din împre
jurime, cu câți am vorbită, n’au 
numit’o mănăstire, ci cetatea dela 
Tismana.

Comisiunea instituită pentru 
restabilirea monumenteloră isto
rice ar trebui cu o oră mai ’nainte 
să-și îndrepte privirile asupra a- 
cestei cetăți, ca să n’o lase să se 
ducă și să se prăpădescă ca unu 
cântecă bătrânescă.

La revedere!
T.-Jiului, 21 Iulie 1891.

Teofil Frâncu
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Cursulu pieței Breșovu.
din 13 Augusta st. n. 18vl.

Bancnote românescl Cump. 8.36 Vend. 9 40
Argintă romănescă „ 9 30 n 9.35
Napoleon-d’orI - - „ 9.36 H 9.40
Lire turcescl - „ 10.48 n 10.53
Imperiali - - - • „ 9.46 n 9 51
GalbinI .... „ 6.40 H 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6°/0 JOI.— n

n n n ^°/o n 99.50 n 1C0.—
Ruble rusesc! • • " „ 124.— n 125.—
Mărci germane ■ - „ 57.75 n 58.05

osta ungare [2-a emisiune] 
Amortisarea datoriei căilorîi ferate de

osta ungare [1-ma emisiune] 
Amorf isarea datoriei căiloră ferate de

osta ungare (3-a emisiune) 112 80
Bonuri rurale ungare - - - . 91.60
Bonuri croato-slavone ..... 104.75
Imprumutula cu premiuia unguresca 141.—
Despăgubirea pentru dijma de vina 

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

/

Discontula 6— 8°/0 pe and.

Cursulu la bursa din Viena.
din 12 Augusta a. c. 1891

Banta de aura 4"/0......................... 104 15
Renta de hârtia 5°/0 - 10170
împrumutul^ c&ilora ferate ungare -

aurd - - 116.50
dto arginta..................... S9.50

ghedinului 13125
Renta de arginta austriacă ... - 92.20
Renta de hârtiă austriacă .... 92.20
Renta de aura austriacă.................... 111 75
LosurI din 1860 ■ .... 138.—
Acțiunile bănceiaustro-ungare ■ 1026.—
Acțiunile băncei de credita ungar. - 833.25 
Acțiunile băncei de credita austr 286.50
GlalbenI împărătesei- - 5.59
Napoleon-d’orI ................................... 9.41
Mărci luO împ. germane ... 5810
Londra 10 Livres sterlings 118,10

„GAZETA TRAHSILVAHIEI“
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
anu

Pe 
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Amortisarea datoriei căilorîi ferate de

643,3-1 CONCURS.
DevenindU postuld de învățătorii la școla reuniunii grănițăresci 

din fostulu regimente românii I. în Baru-mare, cottulu Hunedorei, 
eventualii și Mărgineni, cottulu Făgărașului, vacantu, se escrie prin 
acesta concursu.

Amolumentele împreunate cu fie-care din aceste posturi suntu: 
1. Salarii de 300 fl. v. a.
2. Cvartirti în edificiuliî școlei.
3. Lemnele de focii trebuinciose.
Suplicele instruate conformii legilord școlare esistente suntu 

de a se înainta pănă în 26 1. C. n. la
Comitetulu administratorii de fondulu și școlele de re

uniune grănițeresci din fostulu reg. rom. I.

3
6

12

trei
șese
ună

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

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

X

Abonamente la numerele cu data
■ t

Pe 
Pe
Pe

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.

9
fl. -
fl. —

50 cr.

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

mandate poștale.
Domnii, cari se vortl abona din nou, sS binevoiescă 

a scrie adresa lămurită și a arata și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/'

VMXMXMXXXMXMJOOOOOOOCMMJOOOOOO<9

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

Budapesta—Predealii Predealii—Budapesta B.-Besta-Aradu-Teius Teiuș-Aradu-B.-Besta Copșa-mică—Sibiiu
Trenii 

de 
persdn.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rată
Trenii 
aacele- 

ratu

Trenii 
de 

persdn.
Trenu 
accele

rații
Trenu 

de 
persdn.

Trenu 
de 

persdn.
Trenu 
accele

rații
Trenu 

de 
persdn

Trenu 
de 

persdn.
Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persdn-

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
?. Ladâny 
)radea-mare {

tfezo-Telegd 
Rev 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nădășel

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uibra 
Vințul de 
Aiudii

sus

Teiușfi

Crăciunelfi 
Blașiu 
Mioăsasa
Copșa mică j 

MediașG 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
HomorodQ
Augustinii 
Apața 
Feldidra

Brașovfi

Timișă 
Predealîi
BuourescI

10.50
8.30

11.38
2.12
3.53'
4.-
4.39
5.22
5.45

“F05
6.31
7.12
7.29
7.49
8.01
8.14
8.29
8.46
9.03

10.12
10.37
10.56
11.04
11.28
11.45
12.13
12.44
12.59

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

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de 
persdne

12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22 .

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

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

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

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

BucurescI 
Pre deal fi 
Timișă
Brașovfi 1

Feldidra 
Ap ața 
Augustinii 
Homorodă 
HașfalSu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașh
Copșa mică

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă

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

7.31

8.22
8.38
8.43

9.14

9 48 1
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

Teiușu

Aiudfi 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida

Clușiu

NădășelG 
Ghîrbău 
Aghireșii 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea măreț

8.-
8.07
8.24

sus

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

• 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

ftEureșu-Tudoșii—Bistrița

Murâșiî-Ludoșd 
Țagu-Budatelicii . 
Bistrița . . . .

4.-
6.48
9.59

12.17
12.47

1.26

Viena

Budapesta 
Szolnok

Aradu

Glogovațti 
Gyorok 
Pauliștt 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșinti 
Zamil 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
ȘibotG
Vinț. de josfi 
Alba-Iulia 
Teiușfi

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-Iulia
l.Osly.’pt- de jos»
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 ' i

10 19 GrlogovațG
10.50
11.16
11.441
12.06
12.38

Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamfi
Soborșină
Berzava
Conopfi 
RadnaLipova 
Paulișă
Gyorok

Aradu
Szolnok
Budapesta

Viena

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51
155
7.20

1.39
2.19
2.36
3.03
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

Copșamică
Șeica-mare 
Loamneș
Ocna
Sibiiu

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

3.- 10.47
3.31 11.27
4.15 12.08
4.46 12.38
5.10 1.-

Siuieria (Piski) Betroșeni II Petroșeui-Siineria (PlSkl

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

6 11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Bistrița.....................
Țagu-Budctelicti . .
MurSșâ-Ludoșîi .

1.

Sr’ota s Numerii încuadrațl cu linii grose însenm^ză orele de ndpte.

Simeria
Streiu
Hațegti
Pui
Orivadia 
Banița
Petroșeni

6.- 10.35
6.35 11.26
7.21 12.23
8.06 12.-
8.47 2.23
9.21 3.19
9.45 4.-

4.22.ipețrOșenI
4.58 Banița 
^^flCrivadia 
6.36|Pui 
7.24jHațegil 
8.04 Streiu
8.36 Simeria

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

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

P! P!PI

Aradfi
Vinga
Timișori

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Aradfi

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.501

Ghirisiî—Tiu*da Turda-—Ghirîsii1
Ghirișu 

y.Turda
7.48| 10.35
8.08] 10.55

3.40
4.-

10.20
10.44

Turda j 4.50
Ghirișu | 5.10

.9.30
9.50

2.30
2.50

8.50
9.10 Brasov—Zernesci•>

Sibiju—Copșa-mică

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

Cucerdea-Oșorheiu - R.•săs.

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

5.35 5.36
Regh.-8ăs. 7.10 7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs. 8.- 8.15
Oșorheiu [ 9.35 9.53

5.21 5.54 10.20
Ludoș 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7.47 8.25 12.50

Simeria (Piski)--Hunedora

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

1 Hunedora -Simeria (Piski)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
'Cerna 5.11 3.- 7.50
Simeria-1

5.28 3.20 8.10

Sighișora—Odorheiu Odorheiu—Sighișora

Bistrița—IVfureșu-Ijudoșu Sighișdra. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 815 3.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52 6.10]

l

Brașov 
Zernesci

5.45
7.26

4.55
6.36

Eernesci—Brasov
PI PIPi

7.21 Careii-marI.... 5.50l Zelău.......................... 1.56 Zernesci 8.-

Zelău.......................... ll.-j Careii-marI .... 6.48 Brașov 8.24
8.20
9.44

Tipografia A. MUREȘIANLT, Brașovu.


