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0 ciudată campania Ziaristică.
ii.

BrașovQ, 2 Augusto v.
Când, la 1885, întâiulă minis

tru ală României s’a plânsu în 
ședința Senatului, că noi Românii 
de dinedee de Carpați amu voi să 
damă lecțiunî frațiloră noștri de 
dincolo, că amu voi chiar să damă 
direcțiune politicei loru, organulu 
nostru ’i-a răspunsă între altele:

„Reounoscemă, că este dificilă și de
licată situațiunea României și că datoră 
este întâiulă ministru alQ. țării să caute 
a paralisa pe toți aceia, cari susciteză 
greutăți guvernului; rugămă pe d-lă mi
nistru Brătianu să recunoscă asemenea, că 
și Românii ardeleni se află într’o situa- 
ținne mai multă decâtă dificilă și că 
prin urmare și aceștia au dreptulu de a 
pretinde, ca se nu li-se facă greutăți 
din partea guvernului română și a Ro- 
mânilorft de dincolo. “

Una pentru alta.
Decă ni-se cere nouă, cari pur

tăm u o luptă atâta de grea pen
tru esistența nostră națională, se 
năbușimu în peptulu nostru tăte 
durerile și amărăciunile, numai 
ca nu cumva să suscitămu greu
tăți guvernului și regatului ro
mână ; cu câtă mai multă nu sun- 
temă noi în dreptă a pretinde dela 
frații noștri liberi și independenți, 
ca să țină seină de greutățile năs- 
tre și decă nu ne potă ajuta, celă 
puțină să nu ne strice, ameste- 
cându-se în luptele năstre și pre- 
sentându-ne într’o lumină falsă 
adversariloră naționalității nostre, 
prin nisce articul'i de Țiaru soriși 
cu cea mai condamnabilă ușurință 
și cu-o înspăimentătore ignoranță 
în ce privesoe politica și raportu
rile nbstre ardelenesc!?

Când amă cetită articulii, ce au 
apărută în „Românulă41, „Liberte 
Roumaine11 și Gazeta Nouă41, pur- 
tândă titluri sforăitore precum: 
„Politica de peste munți ; Me- 

morandulă Româniloră din Tran
silvania1' ; ,,O politică nenorocită”, 
„Partidulă naționala română din 
Transilvania”; ,,O faptă condam
nabilă” ș. a. și cândă amă, ve- 
4ută cum se tracteză în acești ar- 
ticul! cestiunile năstre cele mai 
însemnate și delicate politice, amiî 
trebuită să ne dicemă, că ordinea 
de idei și de interese ce au con
dus pe aceia, cari au inspirată acestă 
campaniă Ziaristică, a putut să isvo- 
rescă din orl-ce alte motive, der 
numai din dorința sinceră de a 
folosi causei ardelenesc! nu.

Ori doră va voi se susțină ca
reva, că se aduce vr’unfi serviciu 
causei române ardelenesc! atunci 
când se afirmă, că președintele co
mitetului partidei năstre naționale 
și-ar lua instrucțiunile dela per- 
sone susă puse din România, cari 
inelină spre Rusia; când se afirmă, 
că ar fi „antidinastică11, „kos- 
suthistă” și ,.rusofilă”, și că de 
aceea ar umbla să împedece pre
sentarea memorandului la curtea 
din Viena?

Ori doră au aerulă gazetarii 
din cestiune de-a pretinde că voră 
ajuta causei române ardelenescl 
vrendu ei să reformeze de acolo 
din Bucuresci comitetulă nostru 
prin aceea, că sernenă spiritulu de 
discordiă și de neîncredere între 
membrii lui?

Decă vr’unulu dintre bărbații 
fruntași de dincolo a voită în 
adevără să contribue la clarifica
rea situațiunei năstre ardelenesc!, 
aducândă^în discusiune publică ati
tudinea politieăacomitetului nostru 
atunci cu părere de rău trebue să-i 
spunemă, că „ fostă forte neno
rocită in alegerea persăneloră, 
pe cari le-a însărcinată cu susți
nerea acestei discusiuni Ziaristice.

CRONICA POLITICĂ,
— 2 (14) Augustă.

— Erl a foștii presentată dietei ra- 
portulă eomisiunei de imunitate în afa
cerea Ugron-Uselac. Raportorulii, după 
ce constata, că imunitatea de deputată 
nu este vătămată, combătu opinia mino
rității. Kudlovich însă luâ în apărare 
opinia minorității, acusândă comisia de 
imunitate, că în raportulii său ea nu trao- 
teză cestiunea de sub întrebare, ci se 
întdree în jurulă ei ca pisica pe lângă 
blidula cu păsată. Mai vorbi Rohonczy 
în favorulă raportului. Peste totă, suntă 
semne, că cestiunea se va resolva cu- 
renda; partida „independentă14 încă a 
hotărîtă să primescă raportula eomisiunei.

— Alaltăerl a sosita în Parisă fra
tele Țarului Rusiei, marele duce Alexis. 
La gară a fosta primita de una numă- 
rosa publica, care striga ou însuflețire: 
pVive la Russie! Vive le Uzări*  O per- 
sdnă din publioa îi dete marelui duce 
una buchetă de flori. Marele duce îi 
mulțămi. In tota deoursula drumului 
pănă la hotelula „Continentala14, unde 
va locui marele duoe, a fostă aoesta în
tâmpinată de publioa ou strigăte de 
„Vive la Franoe! Vive le Czar!44 Minis- 
trulă de esterne, Ribot, fu cela dintâiu, 
care a fosta primita de marele duoe. 
Mai târdiu primi marele duoe persona
lula ambasadei ruseBoI din Parisă. La 5 
6re sera visitâ marele duoe grădina Tuil- 
leriiloră. Miisioa întonâ imnulă rusesoă, 
seoundată de o reuniune franoesă de 
cântări. La fine omenii se suiră pe 
scaune și strigau „Vive la France! Vive 
le Czar!44 Apoi cântară marseillaisa.

—Admiralulă Gervais în călătoria sa 
dela Moscva la Petersburg a avuta una 
intervieva cu oorespondentulă din Peters- 
burgă ală „Gazetei de Moscva44. Admi
ralulă vorbi cu adâncă mișcare de pri
mirea amicabilă și despre simpatia, de 
care au fostă împărtășiți Francesii. 6s- 
peții FrancesI, dise admiralulă, au fostă 
primiți cu iubire frățescă, oeea ce dove- 
desce mai multă, deoâta ori ce traotată 
de alianță. Cu venerațiune însuflețită se 

esprimâ Gervais despre împăratulă Ale
xandru ală Rusiei, oare a făouta asupra 
Francesiloră impresiune farmecătdre, și 
care e celă mai bună dintre monarchl 
și cela mai buna dintre toți âmenii, pe 
cari i-a cunoscută elă. Și despre Anglia 
și tripla alianță se esprimâ admiralula, 
dicândă, că elă nu e omă politică, ci 
marinară, der părerea sa ca omă privată 
este, că nu există o alianță qnadruplă, 
dedreoe Anglia, ale oărei interese suntă 
puse într’o atitudine reservată, nu p6te 
întră în alianța triplă și în genere nu 
va înoheia cu niminea nici o alianță.

— Despe visita escadrei francese în 
Anglia se sorie din Londra, că admira
lulă Gervais a retușată invitarea lordu
lui major la prânejulă festivă (ficendă, că 
n’are timpă, deoreoe escadra franoesă va 
părăsi marea engleză la 25 Augustă a. c, 
Admiralitatea engleză dete ună oirculară 
autoritățiloră flotei, ca se intimpine cu 
simpatiă esoadra franoesă, oând acesta 
va sosi aoolo.

— In Bruxela a sosită soiri despre o 
rescolă a Negriloru în statuia Congo. 
Locuitorii indigeni s’au revoltată în co- 
tra Arabiloră și în oontra representanți- 
loră statului Congo și au dată focă lo- 
cuitoriloră Arabiloră. 500 de Arabi au 
fostă uoișl și agenții statului Congo au 
fostă arestați. E temere, uă resoola se 
va întinde și asupra teritorului Bangala.

SOIRILE QILEI.
— 2 (14) Augustă.

Importul!! de vite din România in 
Austria. In ședința de la 7 Aug. n. o. a 
consiliului comunală din Viena, oonsilie- 
rulă Wimberger a făcută următorea pro
punere : Primarulă este rugată, ca pu- 
nânduse în fruntea unei deputațiunl a 
consiliului comunală, să aduoă la cuno- 
soința ministrului de comerciu, că con- 
siliulă comunală consideră existența mai 
departe a opririi importului de vite din 
România oa o nenorocire însemnată 
pentru populațiunea Austriei și cu de
osebire pentru Viena, că oonsiliulă co
munală doresce grabnioa ridioare a aces-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Căutătura fatală.
La începutulă imperiului ală doilea 

franoesă esoelentulă cântăreță Massol 
era favoritulă declarată ală publicului 
parisiană, care ori decâteori apărea elă 
pe scena operei, totdeauna î-lă aplauda 
frenetică.

Când cânta Massol, de regulă biletele 
de teatru erau tote vândute; farmeculă 
vocei sale răpia pe asoultătorl la o viuă 
însuflețire și mai cu semă damele erau 
entusiasmate pentru acestă cântărețu, 
deși faima îlă înoungira cu ună nimbă 
neplăcută.- Se <ficea adecă : Massol âre 
„căutătură fatală44 și în contra căruia o 
îndrepta pe acela î-lă amenința o neno
rocire. Esteriorulă cântărețului putea 
fortebine da ansă la acesta legendă și 
pismuitorii și dușmanii sei nu întârejiară 
ca să respândescă și mai departe faima 
aceasta îngrozităre. Massol era ună 
omă bizară, sinistru, cu firea închisă și 
cu înfățișare respiugătore. Cu t6te aces
tea avea o mulțime de adoratori și lo
cuința sa era plină de daruri frumose, 

cele mai multe dăruite de mâni delicate. 
O fatalitate curiosă prefăcu în adevără 
fabula despre „căutătura fatală44 și dădu 
nouă alimentațiuni acestei superstițiuni 
fără sensă.

Intre piesele cele mai plăcute ale 
operei imperiale era în timpulfi acela 
composițiunea melodidsă alui Halevy 
„Regele Carol VI.44 și numărulă celă mai 
cu efeotă ală acesteia era așa numita 
„aria blăstămului44, o piesă musicală po
somorită ce te estasia, și pe care Massol 
o esecutâ cu asa bravură, încâtă elă de 
regulă, cedândă cereriloră furtunose ale 
publicului, trebuia se o repete.

Oând fu opera aoesta representată 
pentru prima 6ră, Massol cântândă aria 
blestemului îșl îndreptă privirea în susă, 
corăspuntjendă spiritului rolului, și pro 
vocândă provedința pedepsitdre, să în- 
deplinescă blăstămulă. Domnea o tăcere 
adâncă în sala operei și când elă ter
mină, isbucni ună entusiasmă, pe care 
p6te elă nu lă mai văcjuse nicl-odată. 
Cântărețulă repeți aria și erășl îșl în
dreptă privirea în susă. Deodată căcfujosă 
pe scenă ună sărmană lucrătoră dela 
oortină și fu transportată mortă de aoolo.

Amintirea penibilă la aocidentulă 
aoesta era causa, că 'opera n’a fostă re
presentată mai multă vreme. In fine 
direoțiunea teatrului creflu, oă popora- 
țiunea ușuratioă a Parisului p6te a ui
tată accidentulă tristă și representă erășl 
opera. Când sosi erășl fatala ariă a blăs
tămului, avu Massol avu mare greutate să 
învingă agitarea sa și deodată nu-șl în
dreptă privirea în susă, oi josă pe or
chestră, unde ședea la pultulă de diri- 
giată măestrulă oapelei Habenek, de nas- 
oere Alsațiană. Der încă opera nu se ter
minase, când Habenek simți, că nu-i 
este bine, așa încâtă abia era în stare 
să bată tactulă mai departe: scuturată 
de friguri, plecă acasă și după trei dile 
era ună cadavru, tifosulă îi puse capătă 
vieții sale. Nu era deci minune, că afir
marea prăstă,. despre căutătura fatală se 
ivi din nou și cu mai mare hotărîre ca 
mai înainte și că chiar însuși aceia șo- 
văiau, cari de altmintrelea nu erau su
perstițioși.

Cântărefulă însuși, care aurise svo- 
nurile aoeste, începu să credă în puterea 
demonică a ochiloră săi și disposițiunea 
sa devenia din ce în ce mai posomorită. 

Când opera se anunță pentru a treia 
oră, să opuse cu totă puterea să cânte 
rolulă și numai stăruințeloră deosebite ale 
intendantului îi sucoese să-lă înduplece 
pe Massol să cedeze. Teatrulă era plină 
de totă, toți erau curioși, că 6re și de 
astă-dată se va întâmpla efectulă fatală 
ală ariei blestemului. O singură lojă din 
teatru era gdlă, ea era a unui funcțio
nară superioră de stată, care era într’o 
călătoriă de serviciu prin provinciă. In 
spre loja acesta gălă privia Massol cu 
ochii ațintiți în vreme ce represents aria 
blestemului; aici era elă sigură, că pri
virea sa nu va întâmpina pe nimenea. 
In cjiua următdre sosi o scire telegrafică, 
că funcționarulă trecândă rîulă Loire în 
apropierea de Orleans, că(ju din luntre 
și se înecă, probabilă că în urma unei 
amețeli.. împrejurarea acâsta îlă îndu
plecă pe cântăreță să renunțe cu totulă 
la efeotulă său fatală de pe scenă și să 
se retragă în vieță privată ; numai odată 
mai voia elă să pășescă în publioă, de 
care a fostă favorisată în cea mai mare 
măsură și dela care voia să-și ia rămasă 
bună.

Era în 14 Ianuarțe 1858, cântăre- 
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tei opriri și, în fine, că Excelența Sa 
ministrulă de comerciă, până la o regu
lare definitivă a acestei afaceri, va dis
pune cela puținii provisoricti ca importulă 
de vite din România să fie posibilă di
rectă la Viena.

* * *

*) Sosită aseră după espedarea diarului.

Maiestatea Sa Regele României, a fă
cută în (filei© acestea o călătoriă la Târgu- 
Ocna, unde a visitată ou deamăruntulă 
tâte galeriile cele noue de sare și or
donă să se estragă ună blooă de sare, 
pentru ași da sâmă de aceste operațiuni. 
Regele a plecată după aoeea la Slanică.

** *
Transferare. D-lă Dr.Georg eMoga, me

dică superioră în regimentulă 31 de in
fanterie din Sibiiu, a fostă transferată 
în aceeași calitate la regimentulă de vâ
nători tirolezi (batalionulă ală 9-lea) în 
Insbruck.

* * *
Concursă și exposițiune agricolă în 

Craiova. Cetimă în ,,Timpulă“: Și în 
acestă ană societatea agricolă din Cra
iova organisâză pentru luna Octomvre, 
ună concursă și o exposițiune agricolă, 
oare va avea locă în grădina Bibescu. 
Grupele ce va ouprinde instituțiunea 
Societății agricole suntă: Ună concursă 
de animale reproducătăre, din speciile 
bovine, ovine și porcine. O exposițiune 
de produsele solului și alte materii folo- 
sitore agriculturei. O exposițiune de 
instrumente agricole. O cursă de cai. 
Ună concursă de arătură. Se voră dis
tribui premii în medalii, mașini și instru
mente bani, vite de rasă și semințe 
alese.

* * *
Sinuciderea consulului austro-ungară 

din Iași. Cu privire la acesta (fiarulă ,,Tim- 
pulă“ din BucurescI primesoe următorele 
amănunte: Procurorulă Curței de apelă 
însoțită de ună procuroră ală tribuna
lului au descinsă Luni în localulă con
sulatului austro-ungară, strada Albă, unde 
au procedată la o anchetă asupra împre- 
jurăriloră în cari s’a sinucisă consululă 
Emerich Pietska. Autoritățile judiciare 
n’au întâmpinată de astădată nici o îm
potrivire din partea nimănui. In ce pri- 
vesce causa care a hotărîtă pe regreta- 
tulă Pietska să-șl curme cHlele, ciroulă 
două versiuni mai verosimile : boia și afa
ceri nenorocite. E acum sigură oă Pi
etska suferia de melancoliă, care în tim- 
pulă din urmă întrase în o fașă forte 
acută. Se mai afirmă de unii că Pietska 
fusese însărcinată cu mari oumpărărl de 
grâne, pe care le-a contraotată cu pre
țuri mai mari; pentru a nu da looă la 
bănuell s’a sinucisă.

înmormântarea s’a făcută erl la ora 
4 p. m. Dțc

* *
Medică de cercă română. Din Bi- 

horă ni-se sorie, că la 9 Augustă s’a 
săvîrșită în comuna Leșă alegerea de 
medioă de cercă, fiindă alesă cu unani
mitate d-lă Dr. loanu Mangiuca.

* * *
Distincțiune. Maiestatea Samonarohulă 

nostru a conferită regelui Alexandru ală 
Sârbiei marea cruce a ordinului Ștefană, 
lui Ristici marea cruce a ordinului Leo- 
poldină, er lui Pasicî și Simicl ordinulă 
corânei cl. I.

** *
Liga pentru confederaținnea balcani

că a oonvocată pențru 23 Augustă ună 
congresă, care se va întruni la Jagodina 
în Sârbia. „Le Memorial Diplomatique" 
care anunță aceasta, spune că se aștep
tă sosirea de delegați grecești, munte
negreni, români, macedoneni și bulgari.

* * *
Nenorocire. Cu ocasiunea festivități- 

loră militare ale regimentului de infan
teria din locă, săvîrșite erl la „Fântâna 
popii", ună tînără militară (maghiară), 
voindă să descarce ună trească, dopulă 
sări și-lă isbi în capă, așa că după 
scurte suferințe îșl dete sufletulă.

Serbia și Rusia
Cu ocasiunea visitei regelui, Ale

xandru ală Sârbiei în Rusia, s’a accen
tuată de repețite-orl și cu multă însufle
țire ideia unei strînse solidarități între 
Sârbia și Rusia. Interesantă a fostă din 
acestă punctă de vedere mai alesă dis
cursul ă cunoscutului șef ală societății slave 
de binefacere din Petersburg, genera- 
lulă Cernajev, care adresa micului rege 
ală Sârbiei următorea cuvântare:

„Maiestate! Sooietatea slavă din 
Petersburgă salută prin noi pe Maiesta
tea Vostră în acestă orașu ală lui Petru. 
In persona Majestății Vâstră salutămă nu 
numai pe regele Sârbiei, finulă fericitului 
în Domnulă ală nostru Țară, ci și pe 
gloriosulă poporă sârbescă, care e le
gată de noi printr’o legătură întreită și 
indisolubilă: unitatea tradițiunei istorice, 
a rassei și a religiunei.

„Majestate ! Suntă în lume <5menl, 
cărora nu le plaoe acestă legătură, de- 
ârece se temă de ea și ar voi s’o nimi- 
câscă. Acesta însă nu este iertată să se 
întâmple. Alianța acesta dintre noi este 
indisolubilă, e puternică și nu o vor desface 
niol odată. Garanțiă în priviDța acâsta este 
primirea sinceră, din inimă și neintere
sată, cu care Majestatea Vortră ați fostă 
întâmpinată pretutindenea, în străbunulă 
Kijev, în Mosc va Țariloră și în orașulă 
lui Petru. Petersburgulă adevără, că 
este înoă tînără, der elă nutresoe senti
mentele rusescl bătrâne.

„Primiți, Majestate, acestă dară din 
partea nostră întru aducerea aminte de 
petrecerea Majestății Vostre aici".

După aceste cuvinte, ună preotă cu 
numele Labedev presentâ regelui Sârbiei 
tabloulă încadrată în rame aurite ală 
Sf. Alexandru dela Nevsk, cfieendă:

„Rugămă pe Dumnedeu, ca spiri- 

tulă Vostru să se desvolte după tipulă 
acestui mare domnitoră ală pământului 
rusescă, care a fostă ună credinciosă 
puternică și perseverantă ală biserioei 
ortodoxe și era biruitorulă în luptă cu 
neastâmpărații săi vecini".

La acestea regele Alexandru, pro- 
vocându-se la voluntarii ruși, cari au 
luată parte rla răsboiulă sârbo-turoă, 
dise:

„Eu, regele Sârbiei libere, voiu do
vedi prin actă, politicii recunoscința Sâr
biei și a tuturoră Sârbiloră pentru ser- 
vioiulă, ce voluntarii ruși l’au făcută în 
lupta pentru eliberare".

Cuvintele acestea, pe cari le comu
nică (fiarulă „Grajdanin" și cari au fostă 
puse în gura tinărului rege, de sigură, 
de regenții Sârbiei, au făcută o rea im- 
presiune asupra amiciloră triplei alianțe.

Esposîția română din Hațegu.
Telegramă part, a „Gaz Trans."

Hațegu, 13 Augusto.*)  Pe lân
gă asistarea unui publică distinsă 
și numârosu, cu premergerea unui 
discuisu clasică din partea presi- 
dentei; — s’a deschisă ac|i la 11 
6re esposițiunea datneloru româ
ne din Hațegă, salutată telegra
fice din diferite părți transilvăne
ne. Esposiția are unu aspectă pi- 
torescă și e cu multă gustă aran- 
giată, representându obiecte de 
producțiune esclusivă române.

Slovacii în lupta pentru esistența 
națională.

Cetitorii noștri îșl voră aduce aminte 
de planulă celoră dela putere făurită în 
contra biserioei slovace din Ungaria nor
dică, cari după ce au pusă la cale ma- 
ghiarisarea școleloră Slovaoiloră, șl-au 
pusă în gândă să maghiariseze și bise
rica acestora ! Spre acestă scopă, din 
partea Maghiariloră s’a oonvocată înoă 
în luna lui Decemvre 1890 ună sinodă 
generală evangelică în Budapesta, prin 
oare ținteau la o identificare a interese- 
loră naționale ale biserioei evangelice 
de cofesiunea augustină și ale celei de 
oonfesiunea helvetică (calvină); ou alte 
cuvinte voiau să unâscă pe Slovacii cu 
Maghiarii, cari cum se soie, suntă mai 
vârtosă de confesiunea calvină.

Planulă aoesta machiavelică însă nu 
s’a putută aduce la îndeplinire, oăcl Ma- 
ghiarisătorii au întîmpinată o oposițiune 
energică din partea distriotului de din- 
coce de Dunăre (din Nordulă Unga
riei), oare e' locuită esolusivă numai de 
Slovaci.

Posițiunea ce an luat’o Slovacii față 
cu numitulă plană de maghiarisare se 
întemeieză pe ună articolă de lege din 
organisația bisericescă a oeloră 4 dis
tricte, articula oare dă fiă-oărui districtă 

o jurisdioțiune suverană autonomă, și 
astfelă nu e supusă nici unui controla, 
afară de dreptului de supremă suprave- 
ghiare ală coronei. Districtulă are drep- 
tulă de a-șl convoca sinâdele elă sin
gură și de a și-le ținâ independentă.

Maghiarisatorii însă nu au renunțată 
la planulă loră, ci au stăruită necon
tenită în oerourile biserioei slovaoe, ca 
acestea să iee o nouă hotărîre în sen- 
sulă celorlalte 3 districte, cari suntă lo
cuite de Maghiari și cari s’au pronunțată 
pentru ținerea proieotatului sinodă ge
nerală, oăcl fără districtulă de dinooce 
de Dunăre, sinodulă ar rămâne o cartă 
blancă.

Stăruințele loră însă se pare, oă și 
de astă-dată voră suferi înfrângere, Pro- 
topresbiteratulă comitatului Arva, care 
se ține de districtulă bis. evang. de din- 
câce de Dunăre, într’o adunare ținută 
filele acestea în Cubinulă - inferioră a 
declarată, că „în cestiunea sinodului ge
nerală evangelică acestă protopresbi- 
terată rămâne pe lângă hotârîrea de până 
acuma, va să (jică: nu va lua parte l& 
sinodii,u fiind-că la protopresbiterată nu a 
sosită niol ună actă, care ar face posi
bilă, ori chiar ar recere luarea unei nouă 
hotărîrl. La raportările mai multoră 
preoți, cari arătară nisce ciroulare venite 
directă dela oficiulă episcopescă cătră 
preoți singuratici, în cari preoții suntă 
provooațl a convoca adunări pentru ale
gerea deputațiloră la numitulă sinodă,— 
protopresbiteratulă simțindu-se înoălcată 
în drepturile sale, a interzisă preoțiloru 
publicarea circularului episcopescîl, pănă 
atunci, pănă când protopresbiteratulă nu 
se va pronunța elă însu-șl în causă, pe 
temeiulă informațiuniloră, ce și le va 
câștiga ulterioră dela însuși episcopulă.

Protopresbiteratulă dela Turoț-Sân- 
Martină, după cum relatâză „Narodnic 
Novine", de asemenea a fostă surprinsă 
de procedura episcopului, pe oareaade- 
clarat’o de ilegală, contrară regideloru și 
neobligătâre pentru nimenea. Aoestă proto
presbiterată încă a decisă, oă „nu ține adu
nări pentru alegerea deputațiloru sinodali. 
Totodată protopresbiteratulă a protes
tată și în contra ținerei sinodului dis
trictuală de estimpă în orașulă Pojonă 
și provooându-se la § 62 din Regula- 
mentă, cere ca sinâdele districtuale să 
se țină ca de ordinară în Liptâ-Sz.-Mi
klos.

Vedemă așa-deră, că uneltirile de 
maghiarisare între Slovaci au trecută tote 
marginile, fiindu-le astădl amenințată din 
temeliă chiar și esistența biserioei loră 
naționale. Lupta, oe o desfășură cu atâta 
energiă amintitele protopresbiterate îșl 
va ave de sigură efeotulă său, dâr la 
ună efeotă mai desăvîrșită voră pute 
spera numai printr’o strînsă solidaritate 

in partea tuturoră Slovaoiloră.

țulă pentru ultima oră voia să pășescă 
pe soenă și adecă îșl alesese ca repre- 
sentațiune de adio opera sublimă a lui 
Rossini „Teii". Rolulă titlului făoea parte 
din producțiunile cele mai mărețe ale 
lui Massol și teatrulă era plină. Intregă 
publiculă distinsă din Parisă se adunase, 
fiindcă împăratulă și îm părătesa promiseră 
că voră sosi, și lojele străluciau de uni
forme de gală și prețiose, de toalete cu 
mărgăritâre scânteiătâre.

Când porni trăsura împăratulă Na
poleon III spre operă, se întâmplă aten- 
tatulă acela înfricoșată ală contelui Fe
lix Orsini, a cărui mașină diabolică cru
ță ce e dreptă viâța părechei imperiale, 
der ucise seu răni greu peste o sută de 
omeni nevinovăția Cu tote acestea Na
poleon și cu soția sa plecară la operă 
și luară parte la representațiune după a 
cărui terminare împăratulă conferi artis
tului ordinulă legiunei de onore. Massol 
însuși fu atât de sguduită de evenimen
tul acesta îngrozitoră, care a adusă 
ultima sa representațiune în legătură cu 
sânge și morte, încâtă deveni ună mi- 
santropă formală și evită ori ce oonve- 
nire cu âmeni, pănă când după câțl-va 
ani muri. 0. S.

După mii de ani. 
De Andersen.

Da, după mii de ani voră veni pe 
aripile vaporului sburândă prin aeră peste 
mările lumei! Tinerii locuitori ai Ame- 
ricei visiteză bătrâna Europă. Ei vină 
la monumentele ridicate aici și la locu
rile, cărora li-a decădută splendorea, 
după cum peregrinămă Inoi în timpulă 
nostru la măririle ruinate ale Asiei sudice.

După mii de ani vină ei!
Temsa, Dunărea și Rinulă curgă 

înoă; Montblanculă stă încă cu pisculă 
său acoperită cu zăpadă, lumina nordică 
îșl aruncă ratjele sale strălucitore asu
pra țăriloră din nordă, der nemă peste 
nemă e pulbere, șiruri întregi de poten
tați suntă uitați pentru momentă, ca a- 
ceia, cari deja acum dormă în colina, 
unde bogatulu comerciantă de făină, pe 
pământulă căreia se ridioă, porunci să ’i 
se faoă o bancă, pentra ca să stea acolo 
și să privescă lanurile de grîu undu- 
lătore.

„La Europa !"e lozinoa tinerei genera- 
țiune a Americei — „cătră țera parințiloră, 

oătră țera sfântă a amintiriloră și a fan
tasiei, la Europa!"

Corabia aeriană sosesce; e plină de 
călători, fiind-că călătoria se face mai 
repede ca pe mare; sârma eleotro-dina- 
mică a telegrafată deja pe sub oceană, 
câtă e de mare caravana aeriană. Deja 
se zăresce Europa. Țărmulă irlandeză, 
ce se arată, der pasagerii dormă încă; 
ei voescă să fiă deșteptați numai după 
ce voră pluti deasupra Angliei. Aoolo 
calcă pe pământulă Europei, în țera lui 
Schakespeare, după cum o numescă fii 
spiritului, în țâra politicei, în țera • mași- 
neloru, după cum o numescă alții.

O (fi întregă petreoă aid, atâtă timpă 
’i consacra Britaniei mari și Scoției ge- 
nerațiunea multă ocupată.

Călătoria trece printr’ună tunelă că- 
cră Franoia, țâra lui Carolă celă mare 
și a lui Napoleon. Amintescă pe Mo- 
liâre, savanții vorbescă despre o șoolă 
clasică și despre una romantică din în- 
depăitata anticitate, și eroii, poeții și 
savanții suntă sărbătoriți, oeea ce tim
pulă nostru nu cunosce, dâr cari erau 
să fiă năsouțl pe craterulă Europei: în 
Parisă.

Corabia aeriană sboră peste țâra, de 
unde a plecată Columbă, unde s’a năs- 
oută Cortez și unde Calderon și a cântată 
dramele sale în versuri. Femei frumose 
cu ochii negrii locuescă încă în vâile 
înflorite și în cântecele străvechi se a- 
mintesce Cid și Alhambra.

Prin aeră peste mare cătră Italia, 
unde zace bătrâna șivecinica Roma; ea 
a decăfiită; Campania e o pustie: dinbi- 
serica Sf. Petru a mai rămasă numai 
ună zidă isolată, der se îndoesce despre 
autenticitatea sa.

Spre Grecia, pentru ca se dormă o 
nâpte în hotelurile de pe vîrfulă Oiim- 
pului, totuși ei au fostă aoolo. Călătoria 
se îndreptă spre Bosforă, pentru ca să 
odichnescă oâteva bre, pentru ca să va
dă looulă, unde se află Bizanțul^. Pes
cari sârmanl îșl arunca acolo plasa loră, 
unde în timpulă Turciloră se povestea 
tradițiunea despre grădinile Haremului.

Călătoria aeriană trece peste rui
nele cetățiloră puternice lângă măreța. 
Dunăre, cetăți, pe oarl timpulă nostru 
nu le cunosce, dâr ici și colo — peste lo
curi ou bogate amintiri, cari se vor ri
dica numai din sinulă timpului — ici și
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Prima adunare gen. a despărț. XX 
aid Asociațiunei.

Becleană, (S. Dobeca) Augustă 1891.

La adunarea generală a despărțămân
tului XX convocată pe c|iua de l-a Au
gustă n. o. s’a înfățișată în localitățile 
școlei române din Becleană ună frumosă 
numără de inteligința română precum și 
poporă. Directorulă Gregoriu Puș- 
cariU; într’ună disoursă arătă scopulă, 
pentru care ne-amă adunată, și deolarâ. 
ședința deschisă.

Actuarulă despărțământului ceti după 
acâsta raportulă Comitetului despre acti
vitatea sa începândă din 17 Maiu n. 1891, 
oând s’a oonstituită despărțământulă, și 
pănă la acâstă adunare. Din raportă 
apare: că pănă în diua adunării au in- 
cursă dela membri o sumă de 20 fl., din cari 
s’auspesată 90 cr., er ceilalți suntă defață 
neputându-se trimite la comitetulă cen
trală, de-drece forte puțini membri și-au 
plătită taxele și mai toți numai o parte 
din taxă.

Comitetulă în 8 Iulie n. a ținută o 
ședință, și în care s’a statorită programulă 
adunării și în care prin președinte s’a 
făcută cunosoută cuprinsulă a două hârtii 
primite dela Comitetulă Centrală din Si- 
biiu, dintre cari într’ună făcându-se alu- 
siune la nefavorabila nâstră stare mate
rială se dice, că de-ocamdată nu se aș
teptă dela noi altă-ceva, decâtă ca sua- 
viter in modo fortiter in re, se propagămă 
și se' facemu cunoscută ideia Asociațiunei in 
poporulQ nostru.

Isprăvindu-se cu raportulă Comite
tului, se alese o comisiune pentru în- 
oassarea taxeloră în persânele d-loră: 
Cotuță Grecu și Ioană Cupcea. După 
câteva minute, acostă comisiune raporta, 
că membri noi nu s'au insinuată, er din
tre cei inscrișl deja și-au solvită taxele 
de membrii următorii:

1) Gregoriu Pușoariu 5, 2) Teodoră 
Cotuță 5, 3) Ioană H. Boteană 5, 4) 
Simionă Moldovană 6, 5) Simionă Po- 
pană 2, 6) Ilie Mircea 1, 7) Ioană Mo- 
rariu 1, 8) Ioană Grecu 1, 9) Vasilică 
Morariu 1, 10) Alexa Morariu 5, 11) 
Grigore Micană 2, 12) Ioană Dingană 1, 
13) Grigore Rocneană 1 fl. v. a. Suma 
35 florini.

La aoestă sumă adăugându-se 20 fl. de 
mai înainte înoassațl, resultă suma de 55 
fl., din cari subtragându-se spesele de 
90 cr., în cassa despărțământului se află 
54 fl. .10 cr., de care sumă se va face 
usă conformă statutului § .18 și 20 ex 
1885.

Se facă mai multe propuneri, între 
cari se discută și modalitatea, oă ore 
cum s’ar face și s’ar lăți mai tare ideia 
Asociațiunei în poporă și cum să se in
vite membrii și poporulă, ca să participe 
în numără câtă se pâte de imposantă la 
adunări. Cestiunea acâsta sa lăsată în 

sarcina Comitetului, care va lucra după 
cum îi voră dicta împrejurările și bunulă 
său simță.

Venindă la ordinea 4il®i cetirea di- 
sertațiuniloră actuarulă ceti: „Câteva cu
vinte de învățătură pentru poporă,u După 
acestă disertațiune, d nii Dr. Gabrielă 
Triponă și Ioană Popă Reteganulă au 
rostită discursuri instructive.

Statorirea bugetului se lasă în sar
cina Comitetului. Ca locă ală viitorei 
adunări generale a despărțământului se 
statoresce Apanușfalăulă. Adunarea se 
termina printr’ună discursă rostită din 
partea președintelui.

După adunare a urmată bală în 
sala casinei din locă, ală cărui venită 
este esolu8ivă menită pentru biserica și 
șcâla română din Becleană.

Așa a deoursă prima adunare gene
rală a despărțământului XX din ceroulă 
Booleanului, E adevărată, c’am întim- 
pinată și întimpinămă greutăți pe căra
rea spinosă a desvoltării nostre culturale 
și literale, der unde este voință, acolo 
dificultăți neînvingibile nu esistă. Ună 
scopă mare, întimpină nevoi mari, der 
pentru nevoi mari, ună poporă mare 
trebue să aibă lâcurl mari. Leculă pusă, 
este de mâna lui Dumne4eu în voința și 
inima nostră.
Gregoriu Pușcariu, Ioanu H. Boteanu, 

director^. actuară.

Mișcarea de maghîarisare.
In 10 Augustă s’a ținută în Rosen

berg (Rozsahegy, com. Lipto) adunarea 
generală a Kulturegylet-ului din părțile 
nordice ale Ungariei, la care au luată 
parte ca delegați oficioși mai mulțl fișpanl 
și vicespanl din comitatele Nyitra, Lipto, 
Hont, Turocz, Szepes, Barșă, Trencină, 
Lipto, Arva, Zolyom și Turoțu; aseme
nea au luată parte cei mai mulțl deputațî 
dietall din aceste oomitcte, preoți jude
cători învățători etc. In totală au luată 
parte la adunare, după oum raporteză 
foile unguresol, ca la 700 persone.

In raportulă privitoru la activitatea 
de peste ană a Kulturegylet-ului se 4ice, 
că „spiritulă publică din părțile de susă 
ale Ungariei a luată acum o direcțiune 
cu totulă națională și astfelă în cele din 
urmă față cu agitațiunea panslavistă, 
Kulturegylet-ulă acesta a creată anti- 
dotulu cela mai puternică.

Numărulă membriloră fundatori s’a 
urcată la 410. Pănă acum Kulturegylet- 
ulă acesta s’a estinsă asupra comitateloră : 
Nyitra, Trencină, Turocz, Lipto, Arva, 
Bars, Hont, Nograd și Zolyom și asupra 
orașului Șemniță. Acum s’a alăturată și 
comitatulă Szepes, er la propunerea pre
ședintelui Iuliu Szalavsky, adunarea a 
hotărîtă a se provoca să se alăture în 
viitorii la acestă Kulturegylet și oomi- 
tatele Pojună, Abauj, Gomoră, Saros, 
Zemplină, Ung, Bereg și Ugocia.

In bugetă s’au preliminată 28,000 fl. 
venită, din cari se susțină 37 de Kis- 
dedovurl și se dău ajutore la 7 Kisde- 
dovurl; se ajutoră școli, se înființeză bi
blioteci poporală, se subvenționeză foia 
săptămânală „Felvidâki Nemzetoru etc.

Așa se „fericescă“ „patrioțiiu pe 
cheltuiala comitateloră locuite și de Ne- 
maghiarl, der stepânite numai de ei.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Alba-Julia, 9 Augustă 1891.

Petrecerea de vâră împreunată cu 
produoțiunea teatrală, ce s’a dată aici în 
19 Iulie n. o. în favorulă înființărei unei 
biblioteci poporale române, a succesă 
peste așteptare, cu tâte că timpulă nu 
ni-a favorisată. A fostă, potă 4i°ei una 
dintre petrecerile româuesol oele mai în
suflețite.

Produoțiunea s’a începută la 8 ore, 
fiindă sala îndesuită de publică. S’a 
jucată piesa teatrală „Nunta țărănâsoă1*,  
comediă într’ună actă de V. Alesandri. 
Actorii au fostă d-nii: Toma Străjană, 
ca Alecu Leonesou ; Basiliu Ilișiu, ca 
Frun4ă, puscașă ; Augustă Cimbulea, ca 
Chir Gaitanis; Iuliu Roșea, ca Moșă Tro- 

colo se oobâră caravana aeriană și apoi 
se urcă ârășl.

Colo josă se află Germania, care 
odinioră era străbătută cu o rețea desă 
de căi ferate și canaluri 'r— țările, unde 
a predicată Luther, unde a cântată G6- 
the și unde Mozart în timpulă seu purta 
sceptrulă tonuriloră. Nume mari strălu- 
ceaă în sciință și în artă, nume, pe cari 
noi nu le ounoscemă. O (ji de plăcere 
pentru Germania și o di pentru țerile 
Nordului, pentru Oesteds și pentu patria 
lui Linnâ și pentru Norvegieni, țera ve- 
chiloră eroi și a veclniciloră tineri ai 
Nordului. In călătoria cătră casă trecu 
pe lângă Islanda, vulcanii nu mai ferbă, 
.Hecla s’a stinsă, der ca și tabla de pe
tră a tradițiunei, stă puternica insulă 
stîncdsă în mijloculă mărei urlătore.

„In Europa suntă multe de vădută* ! 
4ise tânerulă amerioană: „și noi am vă- 
cjut’o în 8 c|ile, și se întâmplă toomai cum 
a arătată marele călătoră” — aici se pro
nunță ună nume, care aparține contim- 
poraniloră sei — „în renumitulă seu opău 
.„Europa văcjută în 8 49e“. U.

chină; Augustină Comesu, ca Trotușianu; 
d-ra Safta Rada, ca Elenuța, fata lui 
Trochină mirâsa, lână Tanase, ca vorni- 
celă de nuntă, mai mulțl tineri și dom- 
nișâre în costumă românescă ca țărani, 
țărance și priveghiătorl, oarl toți șl au 
interpelată forte bine rolurile, cu tâte 
oă timpulă de preparare a fostă forte 
sourtă, er dintre diletanțl abia unulă a 
a mai jucată pe bină. Aplausele cugetai 
că nu se mai finescă.

După produoțiune a urmată dansulă. 
S’a jucată „Cadrilulă“ și „Romana“ în 
oâte 2 colone de câte 40 păreohl. Cos- 
tumulă națională a fostă și de astă-dată 
bine representată. Petreoerea s’a con
tinuată ou animositate pănă la orele 6 
diminâța.

Am numărată peste 200 de persâne, 
dintre cari au suprasolvită următorii p. 
t. domni: Simionă Micu, protopopă 1 
fl., Ales. Dobresou, v.-protop. 1 fl.,Ludo- 
vică Luoa, preotă 60 or., Dr. Mohay 
Sândor, adv. 1 fl. 20 cr., Alesandru Ve- 
lioanu, adv. 60 cr., Ioană Anușca, prof. 
1 fl. 20, Iosifă Anghelă, propriet. 1 fl. 
20 or., Teodoră Munteanu, învăț. 50 cr. 
Demetriu Furdui, cantinară 40 cr., Ionă 
Bota, propriet. 1 fl. 20 or. Ioană Ger
mană, locotenentă 1 fl., Georgiu Fle- 
șeriu, locotenentă 1 fl., N. N. 40 or., N. 
N. 40 or., N. N. 20 cr. și N. N. 20 cr. 
Suma suprasolviriloră e 12 fl. 30 or. 
Oferte s’au primită dela d-nii: Georgiu 
Totoianu, parochă în Chișfalău 2 fl., 
Georgiu Bărbată, protop. în Blașiu 1 fl., 
Nonusă Poruțiu, of. o. r. 1 fl. Totală 4 
fl. Venitulă brută faoe cu totulă 133 fl. 
20 cr., din cari subtragându-se spesele 
de 91 fl. 17 cr.; resultă ună venită cu
rată de 42 fl. 3 cr., cari s’au și elocată 
la primă ouratorulă spre scopulă a- 
mintită.

In numele comitetului arangiatoră 
esprimă sinceră mulțămită d-loră con- 
tribuențl și participătorl.

La revedere la o a doua petrecere 
totă spre scopulă amintită, ce speră că 
se va arangia prin Septemvre.

Basiliu Ilișiu, 
învățătorii.

DIVERSE.
Aduceri aminte de Napoleonii celii 

mare, țliarulă „T>mps“ anunță, oă în 
Sâmbăta trecută, în urma unui deoretă ală 
președintelui republicai,franceseamintirile 
istorice ale lui Napoleonă celă mare, ce 
se aflau îu Louvru au fostă trantportato 
în museulă catedralei Invalidiloră. La 
începută ex-împărătâsa Eugenia avu 
pretențiuni asupra acestoră obiecte, der 
se găsi o epistolă a lui Napoleonă III, 
din care reese, oă elă a dăruită statului 
aceste relicvii în 4 Februarie 1854. In
tre aceste obieote se află renumita ja
chetă cenușia lui Napoleonă I, pălăria sa, 
apoi o cocardă mică tricoloră de mătase, 
pe oare a purtat’o împăratulă în 4^ua> 
în care și-a luată rămasă bună dela gar- 
dele sale în Fontainebleau, apoi o sabiă 
de paradă ou mânerulă de argintă, pe 
lama căreia suntă gravate cuvitele : „Tu 
aneantiras Ies ennemis et tu protăgeras Ies 
muselmansu. Cele dinurmăobiectesuntstin- 
dardulă regimentului 16 ală vânătoriloră 
de gardă, banca, de care se servea Na
poleonă pe St.-Helena și patulă său de 
campaniă. Pe acestă pată muri marele și 
gloriosulă împărată.

Ucigașulii surorei sale, pilele tre
cute s’a terminată la Zinaim în Austria 
procesulă unui Karl Fukatsch acusată 
d’așl fi ucisă pe propria-i soră, văduva 
Schmidt, ca s'o jefuiască. Fukatsch a 
fostă condamnată la mârte deși pănă în 
ultimulă momenta a protestată de ne
vinovăția sa.

După pronunțarea sentinței s’a pe
trecută în celula condamnatului o scenă 
ciudată. Apărătorulă lui Fukatsch, ad- 
vocatulă Krenn veni să-lă mai îndemne 
odată să spună adevărulă.

— Soi, 4ise advocatulă, că am fostă 
dintre cei cari te-am cre4ută nevinovată. 
In acestă momentă seriosă trebue să 

audă încă odată adevărulă precisă din 
gura d-tale; pâte voiu mai putâ face 
ceva pentru d-ta, și chiar să te scapă...

— Să mă scapi? răspunse condam- 
natulă abătută... D-ta?.. Nul...

— Va să 4*°^  esclamâ advocatulă, 
totuși ești vinovată, ești uoigașulă su- 
rorei d-tale?

— Nu ml-arn mânjită mânile cu sân
gele ei. N’am ucis’o.

— Șeii însă oine a a ucis’o?
— Da. Șciu!
Și abia acum Fukatsch mărturisi, 

că uoigașulă era ună rândașă din Viena, 
Rihărd Toufar, fostă calfă de măoelară 
în Znaim, er elă, Fukatsch era numai 
autorulă intelectuală și oomplioele orimei.

Văduva Schmidt, — dice Fukatsch, 
— nu mai voia de multă să-și ajute ru
dele cu nici ună gologană, de și era 
fârte bogată. Atunci îi veni ideia să 
pună pe Toufar s’o jăfuiasoă. Ilă învăță 
dâr ce și oum să facă și în 4,ua hotă
rîtă îlă ascunse în odaia lui de dormită, 
căci Fukatsch sta în aceeași casă cu 
soră-sa.

Pe la 4 ore dimineța intrară apoi 
amândoi, Toufar și Fukatsch, în odaia 
văduvei. Toufar se repeeji numai decătă 
asupra ei și o prinse de gâtă. O luptă 
grozavă începu între femeie și ucigașă. 
Fukatsoh, ca să-i pună oapătă, apucă de 
mâni pe sora-sa și ast-felă Toufară putu 
să-și săvârșesoă oribila faptă.

Fukatsch dete apoi drumulă lui Tou- 
far. In mânile cadavrului rămăseseră însă 
nisce perl din barba iui Fukatsch, și a- 
ceștia au fostă cari l’au tradată.

In urma mărturisiriloru lui Fukatsch ■ 
sentința jurațiloră s’a casată.

Toufar, care în procesă figurase ca 
martoră cu jurământă, a fostă acum ares
tată și procesulă se va începe în contra 
lui pentru asasinată și în contra lui Fu
katsch ca autoră intelectuală și complice 
ală crimei.

După codulă penală austriacă, atâtă 
una câtă și cealaltă din aceste crime să 
pedepsescă cu mârtea, dâoă nu suntă 
împrejurări ușurătore.

A doua sărutare. La curtea nenoro
citului Ludovif ă ală XVI era obioeiulă, 
oă fîă-cărei princese presentată la cur
te pentru prima-dată, regele îi aplica 
grațiosă două sărutări pe obrăjei. Dâcă 
însă dama presentată aparținea unui gradă 
mai inferioră ală nobilimei, atunol nu 
putea să aspire decâtă numai la o să
rutare. Astfelă cu ună prilej ă fu presen
tată renumita întru frumsețe, marchisa 
Pracontal, și regele, cu tote că nu purta 
titlulă de princesă, o află destulă de far-, 
mecătore, ca să-o sărute măcară și de 
două ori. Măiestrulă de carte însă, prin
cipele Aumont, observândă intențiunea 
regelui, după sărutarea primă numai de
câtă sări între dânșii cjicendă : „Majes- 
tate ! Nu e principesă!“ și-i despărți. Cei 
presențl cu regele dimpreună au isbuc- 
nită într’ună rîsă generală la neplăcuta 
intervenire a consciențiosului său măiestru 
de curte.

Logica unui copild. Georgică s’a juoată 
în grădină. Jucându-se, că4u de mai 
multe ori și se întorse acasă plină de 
noroiu; mamă sa se supără focă. „Tre
buiai celă puțină să grijescl de panta
lonii tăi cei noi!“ „Der mamă", răs
punse Georgică indignată, „te potă asi
gura, că ori de câte-orl am cădută, 
n’am avută timpă, ca să-mi tragă pan
talonii.

Demnii de invidiată. Madame, eu 
cunoscă ună omă, care primesce 4ilnică 
mai multă de o sută de epistole de a- 
moră. — O, cum așă dori se-lă cunosoă ! 
Trebue se fie ună frumosă Don Juan.— 
Nu tocmai, madame, e împărțitorulă de 
scrisori din circumscripțiunea mea.

Necrologd. Dimitrie Z. Chandras, 
profesorulă comunității elene din Bra- 
șovă, a răposată la 31 Iulie în etate de 
46 de ani.

Fiă-i țărîna ușâră!
.... ' ■ ■

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală: 
Gregoriu Maiorii.
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Cnrsuiii pieței Brașovii.
din 14 Augustă st. n. itWl.

Bancnote românescl Cump. 9 36 Vend. 9.40
Argintă romănescă H 9 30 „ 9.35
Napoleon-d’orI " n 9.36. „ 9.40
Lire turcescl ** n 10 48 „ 10.53
Imperiali - - * » 9.46 „ 9 51
GalbinI * r> 5.40 „ 5.45
Scris, tone. „Albina11 6% 101.— '»

n n n B°/o „ 99.50 „ 1C0.-
Ruble rusescl ’ >1 124.— „ 125.-
Mărci germane “ n 57.80 „ 58.05
Discontulă 6—8% pe ană.

Cursulu la bursa din Viena.
din 13 Augustă a. c. 1891din 13 Augustă a. c. 1891

Renta de aură 4°/0 103 85
Renta de hârtiă 5°/0 • 101 50
linpmmutulă căiloră ferate ungare -

aură 116.75
dto argintă..................... 99.25

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

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

ostă ungare (3-a emisiune) 112 80
Bonuri rurale ungare • 91.<0
Bonuri croato-slavone - • 104.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 141.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

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

ABONAMENTE
o

ghedinului 13125
Renta de argintă austriacă - . - - - 92.20
Renta de hârtiă austriacă ... 92.25
Renta de aură austriacă........................11175
LosurI din 1860 • 138.—
Acțiunile băncei austro-ungare • 1026.-
Acțiunile băncei de credită ungar. 83 <.50
Acțiunile băncei de credită austr 286.25
Galbeni împărătesei- • 5.60
Napoleon-d’orI ......................... ..... 9.41’/2
Mărci luO împ. germane - - - E8.10
Londra 10 Livres sterlings 118 10Amortisarea datoriei căiloră ferate de

CONCURS.
Devenindă postulă de învSțătoră la școla reuniunii grănițăresci 

din fostulu regimentu românti I. în Baru-mare, cottulu Hunedorei, 
eventualu și Mărgineni, cottulu Făgărașului, vacantă, se escrie prin 
acesta concursă.

Emolunientele împreunate cu fie-care din aceste posturi suntu: 
1. Salaru de 300 fl. v. a.
2. Cvartiru în edificiulu școlei.
3. Lemnele de focii trebuinciose.
Suplicele instruate conformă legiloră școlare esistente suntă 

de a se înainta pănă în 26 1. C. 11. la

THAHSILVAHIEI“
abonamentului este:

„GAZETA
Prețulu

Pentru Austro-Ungaria:
luni............................................
luni. . ,.............................
anU............................................

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Comitetulii administratorii de fondulu și școlele de re
uniune grănițeresci din fostuiu 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
g
X

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

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

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

Pe
Pe
Pe

11. -
fl. —

50 cr.

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

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

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/1

c

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

Budapesta—Predealu E’redeaEia — Budapesta |'B«-l?esta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Besta Copșa-mica—Sibiiu
Trentî 

de 
pers6n.

Trenu 
accele
rații

Trenu 
de 

peredn.

Trenii i 
accele

rată

Trenu 
aocele- 

ratu

Trenu• 
de 

persân.

Trenu 
accele- 
ratu

Trenu 
de 

persdn.

Viena
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Oi u oi a
Huedin
Stana
A ghiriș
Ghirbău
Nădășel
Clușiu

Apatrida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uibra 
Vințul de 
Aiudă

sus

Teiușu

Crăciunelîî 
Blasiu1
Mioăsasa
Copșa mică, j 

Mediașii 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
HomorodQ
Augustinfl 
Apața 
Feldidra
Brașovu

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 
1037 
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

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3 03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

I

3.26
9.15

11.19'
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

TimișO
Predealfi
BucurescI

Tren de 
persdne

12.20
1.41
2.26
8.50

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

BucurescI 
Predealu 
TimișU
Brașovu

Feldidra 
Apața 
Augustinft 
Homorodu 
HașfalSu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașii
Copșa mică

5.47
6.-
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelfi
Tei ușii

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudfi 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișfi 
Apahida
Clușiu

948'
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

ÎWIuresu-ILudoiiu—Bisti’ita
? •) 1

Murășfi-Ludoșu . . .
Țagu-Budatelicii . . .
Bistrița........................

I
1

sus

Nădășelti 
Ghîrbău 
Aghireșii 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratoa 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mare)

1
P. Ladăny 
Szolnok
Budapesta
Viena

4.-
6.48
9.59

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

7.31

8.—
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07'
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
140

8.50
5.16
5.57
6 58

Viena
Budapesta 
Szolnok

Trenu 
de 

persân.

Trenu Trenu 
accele- de 
ratu persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele
rații

Trenă 
de 

persân.

1.25
1.50
.2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

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
Glogovații 
Gyorok 
Panlișil 
RadnaLipova 
Conop
Berzava 
Soborșină 
ZamO
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotiî
Vinț. de josC 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

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

10.16
10.36
11.-
11.26
11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d.. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25 Teiușfi
Alba Iulia
Vinț. de josO 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia 
Gurasada 
Zamfi
Soborșinfi 
Berzava 
Conop& 
Radna Lipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovații

Aradfi j

9 50
1.05
5.24
5 46
5.57
6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53

10 19
10.50
11.16i
11.44 Szolnok
12.06 Budapesta
12-38'l 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

1 55
7.20

4.53
5.30
5.47

6 11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.0G
10.2E
■10.$
11.11
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Bistrița—Muresu-JLudesî»5
Bistrița . . . .
Țagu-Budctelică . 
Murâșfi-Ludoșii .

Copșa mică
Șeiea-mare 
Loamneș
Ocna
Sibiiu

3.- 10.47 7.10
3.31 11.27 7.43
4.15 12.08 8.27
4.46 12.38 8.59
5.10 1.- 9.23

Sibiiu— Copșa-mică

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare 
Copșamică

7.35
8 02
8.30
9 05
9.34

4.34
4.58
5.25
5.55
6.20

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R. sas.

Cucerdea
Ludoș
Oșorlieiu

Regh.-săs.

2.50 
3 34
5.20
5.35
7.10

8.20
9.11

11.17

2.41
3.27
5.14
5.36
7.15

Regh.-săs. - Oșorh.- Cucerdea

Simeria (Piski) Betroșeni HBetroșenl-Simeria (Piski

Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50 6.20
Strei u 6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
Hațegii 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
Pui 8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
Crivadia 8.47 2.23 7.24 HațegQ 8 36 1.54 8 25
Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
Petroșeiii

..
9.45 4.— 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

s Aradu--Timișora Timișora—Aradu
\ Aradu 6.15 11.30 7.15 1 #

Timișora 6.20 1.11 5.05
- Vinga 7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46 6.401
[ Timișora 8.42 2.04 8.57 Arad 11 8.03 3.50 7.50

Simeria (Piski) 
Cern a
Hunedora

Regh.-săs. 
Oșorlieiu ( 
Ludoș 
Cucerdea

5.21
6?58
7.47

8—
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Simeria (Piski)—Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora—Simeria (Piski)

Hunedora
ICerna
Simeria

4 46
5 11
5 28

2.32
3 -
3.20

7.22
7.50
8.10

1.16
4.15

Nota : Numerii încuadrațl cu linii grose însemndză orele de nopte.

Ghirișu—Turda || Turda—Ghirișu
"850
9.10

Ghirișii
Turda

7.48 10.35 3.40 10.20 Turda 4.50 9.30 2.30
8.08 10.55 4.— 10.44 Ghirișii 5.10 9.50 2.50

I

' .Brașov—Kernesei
I J

Sighișora—Bdorheiu || Odorheiu—Sighișora

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

Brașov 
Zernesci

5.45
7.26

4 55
6.36

® ernesei -Brasov
'Mi-,I»1

Careii-marI .... 5.50 Zelău........................ 1.56 Zernesci 8.-
Zelău........................ 11.- Careii-mari .... 6.48 Brașov 8.24

8.20
9.44

Tipografia A. ATUREȘIANU, Brașovu


