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Pe unu ană 40 franol, pe șâse 
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10 franol.
Se prenumără la t6te oficiale 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. ooleotori.
Ahomoninln peutn Brașovu: 

la administrațiune, piața mare 
Nr. 22. etagiulu I.: pe unu ană 
10 8., pe șâso luni 5 8., pe trei 
luni 2 fl. 50 or. Cu duaulu în 
casă: Pe unu unu 12 fl. pe 
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Atâtă abonamentele câtă și 
inserțiunile suntă a se plăti 

înainte.

Nr. 174. Erașoviî, Luni, Marți 6 (18) Augustă.

Din cansa Sf. sărbători (le mâne, diarnlu 
nu va apără până MercurI săra.

Brașovu, 5 Augusto v.
Ne aducemu aminte cu plăcere 

de lupta, ce s’a desfășurată în sî- 
nulu poporului nostru, mai alesă 

-> prin unele părți, cu ocasiunea ul- 
timeloru restaurări ale congrega- 
țiuniloră comitatense. Scimă, că 
cu multă trudă și pe lângă mari 
încordări, mai în tote comitatele 
locuite în preponderanță de Ro
mâni au isbutită a fi aleși în co
mitetele comitatense și câte-unu nu
mără anumită de membri români.

Nu-i vorbă, membrii români 
în cele mai multe comitate suntă 
într’o minoritate ne’nsemnată, pen- 
tru-că stăpânirea ungurescă s’a sciut 
îngriji câtă de bine, ca să ne pa- 
raliseze pe tbte terenele vieței pu
blice. Der oricâtă de mică ar și 
fi numărulă membriloră cornita- 
tensi români, noi suntemu în dreptu 
de a pretinde dela ei, ca se facă 
celă puțină atâta, câtă le stă în 
putere, căci în casulu contrară, 
n’are nici unu înțelesă alegerea 
loră, er lupta desfășurată cu oca
siunea restaurăriloră, rămâne fără 
celă mai mică resultatu practică.

Doi ani suntă aprbpe de când 
s’au săvîrșitu ultimele alegeri, și 
în acestă îndelungată timpu, cu 
escepțiunea, păte, a două pănă în 
trei cașuri, n’amă văcfută să se fi 
dară mai nici ună semnă de vieță 
din partea membriloră comitatensl 
români din singuraticele comitate.

Nimenea nu va pute cțioe, că 
în congregațiunile comitatelor^ nu 
li-s’ar oferi membriloră români 
destule ocasiunl pentru a-și ridica 
glasulă loră întru apărarea inte- 
reseloră poporului română, pe 
care-lă representă.

Câte abusuri și volnicii, câte 
apăsări și ne’ndreptățiri nu se să- 
vîrșescă cțilnică din partea orga- 
neloră administrative ungurescl în 
detrimentals directă seu indirectă 

ală poporului nostru! Unde și cu 
ce ocasiune mai potrivită amă pute 
noi aduce la cunoscința publică 
aceste fărădelegi, ca tocmai cu 
ocasia congregațiuniloră comita
tense, unde deși membrii români 
nu potă conta la o învingere prin 
majoritate de voturi, der au celă 
puțină libertatea cuvântului, potă 
face interpelări, potă se descopere 
în publică păcătoșiile și potă să 
protesteze cu bărbățiă în contra 
fărădelegiloră ?

Câtă satisfactiă;trebue să simtă 
în inima sa ori care Română a- 
devărată, când cetesce ori aude, 
că în cutare adunare comitatensă 
s’au ridicată glasuri românesc!, 
cari cu bravură și bărbățiă au a- 
perată interesele poporului și au 
făcută, ca în fața dușmanului să 
răsune cu tăriă și accentele multă 
huiduitei nostre limbi?

Durere însă, că asemenea ca
șuri suntă numai sporadice, ba 
amă pute c|ice, că mai puțină de 
câtă sporadice. „Meltoșagoș“ii 
unguresci își jocă mendrele cum 
le place, în adunările comitatense 
ei strică și diregă, aducă hotărîrl 
pronunțe verdicte, punți sarcini 
peste sarcini în spinarea poporului, 
și e forte durerosă, când trebue 
să vecji, că tăte acestea se săvîr- 
șescă pe socotela și în detrimentals 
poporului română, fără ca represen- 
tanții aleși ai acestui poporă, că
rora li-s’a încredințată dreptulă 
și li-s’a dată posibilitatea de apă
rare, se facă și din a loră parte 
ceea ce le stă în putință.

Numărulă neînsemnată ală 
membriloră români nu pote scusa 
acestă indolență, pentru-că de 
s’ar presenta la adunări, între 4e- 
cile și sutele de streini, chiar nu
mai ună singură membru română, 
lui și în acestă casă fi se impune 
sânta datorință, de a reclama drep
turile poporului, de a descoperi 
abusurile, de a protesta în contra 

fărădelegiloră și de a-șlridica gla
sulă cu tată energia ori de câte- 
ori se tracteză de interesele po
porului, de care a fostă alesă.

Recunoscemă, că nu suntă ne
însemnate jertfele, ce li-se ceră 
membriloră comitatensl români, 
der după ce odată au primită 
mandatulă, ei au luată asupră-și 
îndatorirea de a corăspunde anga- 
giamenteloră împreunate cu acelă 
mandată.

Comitetulă centrală ală parti
dei naționale române, când s’a 
decretată pentru Românii din Tran
silvania resistența pasivă față cu 
alegerile de deputațl dietali, a 
adausă în apelulă adresată cătră ale- 
gătoriipartidei naționale române că: 
în tate celelalte sfere inferiăre ale 
vieței publice, anume în afacerile 
municipalitățiloră și ale comune- 
loră, aderenții partidei năstre voră 
ave a desvolta între marginile le- 
giloră cea mai energică și zelosă 
luptă pentru susținerea și apărarea 
drepturiloră naturale și positive, 
ce se cuvină națiunei năstre.

De cuvintele acestea trebue să 
țină sema Românii, și mai vîrtosă 
trebue să țină semă membrii co
mitatensl români; ei trebue să-și 
aducă aminte, că fără luptă nu se 
pote câștiga nici o învingere, nici 
ună dreptă. Ceremă der luptă e- 
nergică și hotărîtă pe tbte tărâ
murile, unde numai ni-se dă po
sibilitatea de a lupta.

Unu ucaz încă necunoscutu alu 
ministrului Csâky.

Diecesa Gherlei, 3 Augusta v. 1891.

Domnule Redactară! /Binevoiți, 
Vă rogă, a da locă în prețuitele 
colone ale valorăsei nostre „Ga- 
zete“ unui estrasă scurtă dintr’ună 
ucaz ală Ministrului ungurescă 
de culte și instrucțiune publică, 
contele Albină Csâky, care nu e 
chiar prbspătă, căci trecut’a a

nulă și mai bine dela datarea lui, 
der este caracteristică în felulă 
său și merită atențiunea publicu
lui română și a lumei civilisate, 
cărora pănă acuma, — pe câtă 
scimă noi, — îi este cu desevîr- 
șire necunoscută.

Acestă ucaz revoltătoră a tastă 
adresată Pre Sfinției Sale Episco
pului greco-catolică română dela 
Gherla, JDr. Iaonu Szabo. Prin elă 
se provocă Pre Sfinția Sa Episcopulu 
dela Gherla, se relateze, că pune-se 
ceva pondu pe învățarea limbei ma
ghiare în seminariulu greco-catolicuro- 
mânu alu teologiloru din Gherla -jiîn- 
veță-se vre-unii studiu măcarii în 
limba maghiară, er decă acesta pănă 
acuma s’ar fi neglesă, se-șl dee ni- 
suință llustritatea Sa Episcopulu de 
Gherla a face destulu acestei datorințe 
de acuma înainte, dispunendu, ca cle
ricii se-șT însușescă pe deplinii în 
vorbire și scriere limba maghiară, 
ca limbă a statului.

E de însemnată însă, că încă 
înainte de sosirea acestui ucaz cu 
vre-unu anu, s’a fostă introdusă 
propunerea Higienei, așa numite 
„pastorale", care se propune și as- 
tădfi ca și la începutu totu în limba 
maghiară de cătră ună medică ar- 
menă numită Dr. Bânyai Kristof.

Astfelă în seminariulă gr. cat. 
română ală clericiloră din Gherla 
se propune în trei limbi; româ- 
nesce se propune: Pastoralulă, Di
dactica, Ritulă, Tipiculă și mi-se 
pare și Moralulă, er celelalte stu
dii, afară de așa poreclita Higiena 
„pastorală", care se propune în 
limba lui Csâky et. Comp, — se 
propună în limba latină.

Precum am înțelesă, în urma 
unei ordinațiunî episcopescî, cu înce- 
putulă acestui ană scolastică se 
voră propune numai in limba latină 
și studiile acelea, cari pănă acum 
s’au propusă în limba română.

U. P.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Napoleonii III și femeile,
— Reamintiri. —

Ar fi o nedreptate să susținemă, că 
Napoleonă ală IlI-lea nu ar fi fosta fa- 
voritula femeiloră. Era din fire aventu
rieră și apoi aventurile nu suntă tocmai 
concepțiunl, cari să nu prindă rădăcini 
în creerii agili ai sexului frumosu.

Avea ceva înăscută, ce îlă făcea 
flexibilă ca trestia și aplecată să se în
cline înaintea femeiloră. Decă te-ai pune 
însă să cumpănescl bine lucrulă, atunci 
ai veni la resultatulă, că Napoleonă ală 
IlI-lea, <4Su, nu trebuia să se însbre nici
odată, căci pe dânsulă numai acelă doră 
l’a făoută să se căsătorescă, oare dispare 
imediată după oununiă. Pentru astfelă 
de firi, cum era și a lui Napoleonă, nu e 
recomandabilă căsătoria, fiindcă prin 
acesta li-se lenevesce aptitudinea și suntă 
spre greutate nu numai loră înșiși, ci 
suntă mai vârtosă spre greutate femeii, 
pe oare o înlănțuesoă de dânșii. Ce în
țelesă are căsătoria pentru omeni, a oă- 
roră minte — nu dicemă și inimă — li 
umblă după alte femei deja la două săp
tămâni după căsătoriă!

A descrie din punctă de vedere 
psichologică amorulă la domnitori, ar fi 
o temă rentabilă. In specială amorulă 
lui Napoleonă ală IlI-lea. Nu 4i°emCi> 
oă Napoleonă a câștigată grația tuturoră 
femeiloră, de cari era înoungiurată la 
curte, der e sigură, că le-a iubită pe 
tdte și oă ochii săi visători solipiau deo
potrivă la vederea fiă-căreia dintre ele.

Probă eclatantă despre acesta este, 
că în tăte epocele mai remarcabile ale 
vieții sale era pururea subordinată influen- 
țeloră destulă de marcante ale vre-unei 
femei.

Pănă la anulă 1848, înainte de a merge 
în Francia ca să-și ocupe soaunulă presi- 
dială, era vasalulă principesei Hamilton. 
La densa se aflase și atuncea, când sosi 
vestea în Scoția despre căderea regelui 
Ludovică Filipă.

Când a prinsă Napoleonă veste de 
căderea acestuia, dise ou ună 6reșl-care 
avântă îndrăsneță:

— „Mâne plecă la Londra și de 
acolo la Parisă, unde s’a proclamată re
publica. Acum eu voiu fi domnulă Fran- 
ciei.u

Principesa ascultă surprinsă aceste 

descoperiri, ceea-ce observândă Napo
leonă, îi dise:

— „D-ta, soridră, nu-’ml credl ? VedI, 
n’ai dreptate a nu te îuorede în mine. 
Cu acâsta te învită la mine, în Elysee, 
să-ml faci o visită!“

Principesa îi replioâ zîmbindă:
— „D-ta, ca totdeuna, așa și de 

astădată tisezl.“
Napoleonă însă, olătinândă din capă, 

șl-a pachetată daraverile și — la drumă.
In Londra îlă aștepta Miss Howard 

cu totă averea ei. Fără îndo' flă, oă ave
rea acesta a d-șorei Howard îi fu de 
mâre folosă lui Napoleonă, care pururea 
era cu portmoneulă golă. Trebue însă 
să recunoscemă, că acestă împrumută a 
fostă restituită îndoită. Cu tote acestea, 
d-șora Howard nu a fostă mulțămită și 
spera la mai multă. Se dice a fi avută 
gândulă, oă doră Napoleonă o va lua de 
soțiă. E mai multă ca positivă, că lui 
Napoleonă i-se luă o grea saroină de pe 
inimă, când a aurită, că la anulă 1865 
a murită Miss Howard. Elă nu o jelise 
așa de multă, pe câtă merita să fiă je
lită Miss-Howard, care trăise atâta timpă 
în ilusii, oretjeadă, că după pășirea lui 
pe tronă, o va lua de soțiă și va fi împă- 
rătesă.

Despre femeia, care a influințată 
mai multă asupra sorții lui Napoleonă, 
despre Eugenia, nu dicemă nimioă. Nu 
mai puține simpatii și-a câștigată elă 
însă și la alte femei. Afară de soția sa, 
Eugenia, cea de o frumsețe orbitore, elă 
mai era deoohiată și de tote femeile 
Tuilleriiloră.

De frumosă, Napoleonă n’a fostă 
tocmai dintre bărbații cei frumoși, der 
avea în ochi și pe buze o espresiune vi- 
sătore, ce colosală li place femeiloră. 
Mai avea o însușire, ce impune nu nu
mai bărbațiloră, ci și femeiloră și acesta 
era activitatea sa fără părechiă. Afară 
de acesta, era ună omă fdrte bună și cu 
bunătatea acesta i-a captivată pe toți 
cei din sooietatea sa. Cu tdte oă puțină 
se pricepea la artă, Napoleonă era ami- 
culă arteloră și ală sciințeloru. Era 
oultă și vorbia ou afecțiune despre cărți 
și scriitori. Classioii îi soia d’arostulă și 
elă însuși scria forte bine. Numai poe- 
siile nu le putea suferi.

într’o di s’a arătată cu mai multă 
spirită, ca de ordinară. Ca să câștige 
iubirea unei dame frumdse, a făcută ună 
acrostichonă și l’a predată însuși grațiâsei 
sale, pândindu-o să vadă, ce impresiun
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CRONICA POLITICĂ,
— 5 (17) Augustă.

piarulă „Tagespost" din Graz află 
din isvoră, pe care-lă numește autori- 
sată, că oontele Kalnoky a esplicată 
d-loră Ristici și Pasidt în audiența oe 
le-a dată la Viena, că Austro-Ungaria, 
cu totă bună-voința, ce are pentru Ser
bia trebue să fiă neplăcută atinsă de 
neînfrânarea demonstrațiuniloră în oon- 
tra Austro-Ungariei; autoritatea de stată 
nu se prea observa în Serbia; acesta va 
fi spre stricăciunea Serbiei pretutindenea 
unde are nevoie de sprijină puternicu
lui vecină.

— țliarulă „Narodni Listi“ scrie, că 
âspeții rusesc!, cari voră visita esposițiu- 
nea din Praga, au plecată din Kiev. 
„Atâtă ei câtă și frații noștrii Ruși", 
scrie numita fâiă, „potă fi convinși, că 
poporulă nostru din Praga îi va primi 
pe pragulă esposițiunei sale cu acea in- 
flețire și căldură, cu care e îndatorată 
față ou aceia, cari nebăgândă în sâmă 
niol ostenâlă, nici greutăți, au venită 
numai ca să ne strîngă mâna, într’ună 
timpă, care nu e nici de cum liniștită 
și nu pâte fi privită ca favorabilă pen
tru noi. Noi așteptămă pe fii marei 
Rusii ou doră și ou brațele deschise".

—In 131. c. a sosită marele duce Alexis 
în orașulă Vichy. Ministrulă francesă de 
esterne a trimisă ou două Rile mai îna
inte o telegramă prefectului departamen
tului Allier, care a fostă afișată pe Ri
durile orașului Vichy. In telegramă se 
Rice, că ministrulă francesă de esterne 
a rugâtă pe marelui duce, ca să cerce
teze orașulă Vichy, ceea ce marele duce 
a și primită. Primirea marele duce să 
nu-șl perdă oaracterulă looală șineoficială 
și la acesta să nu ia parte, armata Acestă 
dorință s’a împlinită numai în parte fi
indcă prefectulă departamentului și vioe- 
consululă rusescă din aoelă orașă, au 
salutată pe marele duce cu vorbiri. Oelă 
dintâiu asigură pe marele duce, că a- 
cesta va simți în Vichy bătândă inima 
Franciei și spiritulă Rusiei este acela, 
căruia ’i se face primirea acâsta plină de 
însuflețire. Vice-consululă rusest ă Rise, 
oă Francia e Rusia și Rusia e Francia.

SOIRILE PILEI.
— 5 (17) Augustă.

0 visita la Petersburgu. Cetimă în 
„Naționalul" : „D-lui efor-președinte Bla- 
ramberg și d-lui dr. Asaky, care înso- 
țesce în călătoria, oe a interprins’o pen
tru visitarea spitaleloră din prinoipalele 
capitale europene, li-s’a făcută la Peters- 
burgă o distincția, care trebue să umple 
de bucuriă inima ori cărui Română. D-nii 
Blaramberg și Asaky, fiindă invitați la 
Curte, au fostă luațl dela locuința loră 

și duși în trăsuri de gală ale Curții. La 
prânRulă, la care au luată parte, s’au 
ridioată toasturi în onârea d-loră Bla
ramberg și Asaky și pentru țera româ- 
nâscă. D-loră au răspunsă mulțâmindă."

* * *
Manevrele flotilei române. Programula 

manevreloră române, cari se voră face 
la 15 Augustă e următorulă: Vasele 
voră manevra între Varna și Odessa, și 
manevra va fi comandată de d. colonelă 
Murgescu. D-sa a mai avută prin minis- 
terulă de răsboiu autorisația pentru în- 
cruoișătorulă Elisabeta de a visita Sinopa, 
Trebizonda și Batum, ibtă numele vase
lor ce iau parte: Inorucișătorulă Elisabeta, 
Briculă Mircea, Torpilorele Alexandru 
cela bunii, Sborulu, și Smeulă și Canonie- 
rele Bistrița, Oltulu și Siretulu.

* * *
Gruvernulă otomanii a deoisă din nou, 

că toți oălătorii, cari voră intra în Turcia, 
trebue să aibă ună pașaportă vizată 
de oonsululă turcă din țera de unde 
plecă. Aoeste măsuri suntă de rigore, cu 
esoepțiunea personeloră absolută lipsite 
de mijloce și pentru infirmi în favâ- 
rea cărora oonsululă respectivă va in
terveni.

*
* 4(

Briculu românii Mircea, oare călăto- 
resce cu elevii șcâlei de marină, a ajunsă 
alaltă-seră la Salouică, unde i-s’a făoută 
o primire entusiastă din partea populația 
româno-macedonenă. Oonsululă română 
precum și autoritățile turcescl, au primită 
pe marinarii români. Entusiasmulă a fostă 
fârte mare.

** *
Portulii dela Constanța. Studiile pen

tru construirea portului de mare la Cons-[ 
tanța (România) se continuă cu activi
tate. Pentru aceste luorărl, după cum 
comunică Riarele de dincolo, e votată 
ună oredită de 20.000,000 Lei și portulă 
va trebui să fiă terminată odată cu 
podulă peste Dunăre.

* * *
Petrecere. Reuniunea studiosă ro

mână din Lipova învită la petrecerea de 
dansă, oe o va arangia Joi la 15/27 Au
gustă 1891, în sala hotelului „Archidu- 
cele losifă." Prețulă de intrare, pentru 
persona; 1 fl., pentru familiă: 2 fi. Ve- 
nitulă e destinată în favorea fondului 
„Reuniunei femeiloră române din Li
pova", pentru ajutorarea școlariloră ro
mâni gr. or. lipsiți de mijloce. Incepu- 
tulă la 8 ore sera. Pentru comitetulă 
arangiatoră: stud. med. Ath. Brădeană, 
presidentă ; stud. jur. Octaviană Putieiu, 
secretară; teol. abs. Const. Putieiu, oon- 
troloră. Ofertele benevole se voră cuita 
pe cale Riaristioă, și suntă a se trimite 
la adresa M. O. D-ne: Elena V. Eamsea 
cassiera „Reuniunei femeiloră române 
din Lipova."

Regina Natalia a sosită în Rilele a- 
ceste la Sinaia, unde șl-a luată locuința 
la sora ei prinoipesa Ghica. Se Rice, 
că ex-regina se va întâlni cu fiiulă ei 
Alexandru pe teritoră românescă, der 
unde, încă nu se scie.

* * *
Incidentalii dela Iași. Cetimă în 

„Lupta", că ministrulă română de es
terne, a cerută guvernului germană în- 
loouirea consulului germană din Iași, 
oare s’a purtată într’ună modă atâtă de 
obraznioă cu autoritățile române.

** *
Congresul!! internaționalii de sta

tistică se va ține în 22 Septemvre a. o. 
în Viena.

* *
Unii oongresii comercialii internațio

nalii se va ține la Parisă în Rilele de 
15, 16, și 17 Septemvre si. n. în looa- 
lulă Bursei de comerță, sub patronagiulă 
ministrului de comerță ală Franciei și ală 
altoră înalte personalități din administrația 
superioră a Parisului și departamentului 
Senei. Acestă congresă are de obieotă; 
1. Ună schimbă generală de informații 
asupra producției agrioole a diferiteloră 
țâri. 2. Afaoerl de tratată în mărfuri. 3. 
Esaminarea diferiteloră chestii economice. 
Comitetulă de organisare e oompusă din 
somitățile oomerciului, agriculturei și in
dustriei.

** *
Unii șerpe in stomachii. Din Florența 

se anunță următorulă casă remaroabilă: 
Ună bărbată de 20 de ani, cu numele 
Borghini, pe când durmia, i-s’a băgată 
ună șerpe prin gură în stomachă. Me
dicii nu putură să scotă reptila din 
stomachă, și neferioitulă tînără muri 
între chinurile cele mai grosnioe.

** *
Colonisarea Evreilorii. O telegramă, 

pe care „Pester Lloyd" o primesce din 
Karlsbad, spune, că baronulă Hirsch, 
oare se află actualmente la acelă locă 
de cură, a încredințată d-lui Lovenstein 
și la 3 cetățeni argentinieni o împuterni
cire în totă regula, ca să cumpere pe 
socotela lui în Argentinia pământuri pănă 
la suma de 10 milione de peros pe 
sema Evreiloră espulsațl din Rusia.

0 convorbire cu PasicL
Piarulti „Neue Freie Presse" 

publică o convorbire, ce a avut’o 
editorulu Riarului „Budapester Co- 
resp.“ cu ministrulu președinte ser- 
bescu Pasicl. Ministrulu președinte 
Rise între altele:

„Noi putemă fi mulțămițl cu resul- 
tatulă călătoriei regelui nostru. Cu de
osebire primirea, de care a fostă împăr
tășită tînerulă rege în Viena și Icshl, 
și în prima liniă amiciția părintescă a 

monarchului D-Vostre, a fostă forte miș- 
cătâre de inimă.

Pentru prima dată am avută ooasiunea 
să vădă și să vorbescă cu veneratulăD-Vds- 
tre împărată și rege, și mărturisescă, oă 
sunt estasiată. Călătoria Măjestății Sale 
regeluiAlexandru e esolusivă o călătorie de 
recreațiuue și de studiu. Regele e în etatea 
în oare elă, după ună studiu înoordată și 
oonsciențiosă de Rece luni, are lipsă de o 
reoreațiune, care totă odată ’i face posi
bilă, ca să ounăscă lumea și să-și lărgâsoă 
cerculă ideiloră sale. E luoru firesoă, 
că regele în marea sa călătoria a visitată 
și pe nașulă său, Țarulă, și pentru ca să 
vedă o parte mare din Europa, și-a fă
cută oălătoria prin Rusia. De sine se înțe
lege, oă după acesta urmă visita la curtea 
austro-ungară, împreunată cu oeroetarea 
mai multora ținuturi ale monarohiei veoine, 
și tocmai pentru aceea, la întârcerea acasă, 
va faoe o altă tură prin Austro-Ungaria. 
Noi oredemă, că în aoeste oălătorii i-a suo- 
cesu regelui Alexandru, ca să oâștige 
simpatii.

Atâtă regența, câtă și guvernulă se 
străduesoă, oa să țină pe regele departe 
de ori ce politioă și de ori ce cestiune 
politică; se va ocupa în destulă cu po
litica, când va fi maiorână, de oe să nu-lă 
cruțămă pănă atunci de ori ce politioă? 
Chiar și pănă acum, în decursulă călă
toriei sale, n’a fostă vorba de politică, 
ba nici chiar despre oestiunl eoonomice 
politice. Față cu Rusia n'avemă în pri
vința aoeasta nici ună motivă conoretă, 
deorece Serbia în prima liniă se nisuesce, 
ca să incheiă cu Austro-Ungaria unu trac
tata vamală și comercială și noi oredemă, 
că acesta va suooede fără multe greutăți.

Deore-ce monarchia austro-ungară 
n’are nici ună interesă să îngreuneze, 
sâu chiar să împedece desvoltarea favo
rabilă a raporturiloră nâstre finanoiare, 
eu oredă, că cu ooasiunea desbateriloră 
tractateloră, ce se voră începe la tâmnă, 
se voră lua în oonsiderațiune dorințele 
cele mai importante ale guvernului sâr- 
bescă, privitdre la introducerea dăriloră 
de consumă, oarl în mare parte se es- 
tindă numai asupra artiooleloră, ce nu 
se producă în Austro-Ungaria, ce se a- 
ducă transito din monarchia vecină.

Nu-i trece prin gândă guver
nului sârbescă, ca să concedă altui 
stată ună favoră mai mare, ca Austro- 
Ungariei—nici înt’ună punctă, și îndată ce 
statulă limitrofă — ,în casulă acesta, Rică, 
Ugaria posede acestă favoră în gradă 
mai mare, acesta are acestă favoră nu
mai în urma situațiunei sale geografice 
și a legăturiloră mai vechi. Aceste, după 
cum credă eu, voră fi și în interesulă 
monarchiei austro-ungare.

Maiestatea Sa va merge apoi de 
aici prin ținuturile frumose din Tiroid 
și Elveția la Parisă însoțita fiindă de

va face asupra-i. Impresiunea, la oare se 
așteptase însă, nu s’a observată și a- 
tuncl Napoleonă, luândă hârtia din mâ
nuțele frumâsei dame, o rupse în trei și’n 
patru Ricândă :

„Așa-i, că acesta este istoria cu 
„Măgarulă și cățelulă?" și a avută atâta 
presență de spirită, încâtă Ricendă aces
tea elă însuși rîdea cu gustă.

Era ună esoelentă bărbată de stată 
când era vorba de politica internă, în 
cestiunl esterne însă era multă - puțiuă 
utopică. Pururea era preocupată de prin- 
oipiulă umanitară, ce-lă avea față cu na
ționalitățile și astfelă îșl uita adese-orl 
de interesele sale și ale statului.

— „Unohiulă meu, Napoleonă I", 
Rise într’o di, „șl-a dată pe ai săi — pe 
frații săi—poporeloră Europei. Mie mi-ar 
plăce, să li dau inima mea".

Acesta e ună ofertă fârte frumosă 
și bărbatulă, oare a oferită poporeloră 
Europei inima, sigură, că în loculă urei 
nemărginite ale acestoră popore, merită 
o mai multă considerațiune și respeotă.

Intre femeile, cari umblau în Tuille- 
rii mai tote erau frumose și cu spirită. 
Ele, oe e dreptă, nu au dovedită față ou 

Napoleonă III. o proveniență necuviin- 
oiosă, der nici nu era posibilă, ca băr
batulă acela, care era împrejmuită de 
atâta farmecă, să rămână nesimțitoră 
și indiferentă față cu ele, căci dâră elă 
însuși li-a dată ansă a-lă adora.

Ară fi obositoră să înșirămă tâte 
femeile, pe cari le-a cucerită împăratulă, 
precum și pe acelea, cari vărsaă atâtea 
lacrimi, neîmplinindu-li-se dorințele loră 
arRătore.

Elă soia se elegă dintre acele fe
mei numărose, elementele cele mai inte
ligente și nu ofta atâtă după sărutările 
loră, câtă mai vârtosă după sfaturile loră. 
Pe acestea le înlănțuia de sine nu cu 
foculă patimei, ci — cumă amă Rice — 
mai multă ou spiritulă.

Intre aceste femei, loculă primă îlă 
ocupă principese Matilda, care, ce e 
dreptă, aspira multă-puțină și la tronă, 
der cu tote acestea era o consilieră și 
soță de muncă oonsciențiosă și abnegată 
ală Napoleonă, îndată oe a fostă alesă 
acesta de presidentă ală republicei. Ea 
neteRia calea, pe care mergea prin
cipele, îl reoucerea pe cei dubii, îl câști

ga prietini noi și vărsa în inima lui spiri
tulă blâudeței.

Principesa Matilda era unica în 
Tuillerii, care se ocupa cu arta și cu li
teratura. Napoleonă pote mulțumi numai 
Matildei împrejurarea, că și-a câștigată 
ca prietini pe cei mai celebri bărbați ai 
timpului seu, pe ună Fontainebleau și 
Compieque, cari au făcută, ca în curtea 
sa să domineze ună spirită academică.

Mai era încă o femeiă, care se pote 
număra între femeile inteligente din 
Tuillerii. Acesta era principesa Clotilda, 
o rudă mai de aprope a împăratului, der 
ea stătea puțină mai departe de curte. 
Clotilda era fata regelui Emanuelă ală 
Italiei, mai apoi soția principelui Jerom 
Napoleonă, de care s’a despărțită, dâr cu 
tâte acestea era respectată la curte și 
Napoleonă se închina spiritului ei înaltă 
și simțului ei de dreptate.

Impărătesa Eugenia și cu Clotilda 
nu se aveau tocmai bine. însuși Napo
leonă privia de multe-orl la Clotilda cu 
oreșl-oare respeotă, ce trada frică, și 
numai atunci se adresa cătră dânsa, cândă 
în cestiunl mai importante avea lipsă de 
sfatulă luminată și de vederile clare ale 

principesei. De altă-dată, însă încunjura 
societatea dameloră în care se afla Clo
tilda, și puțiuă lua parte în oonversați- 
unile loră. Pricipesa Clotilda disprețuia 
toaleta, se îngrozea de visitele și primirile 
oficiose și de multe-orl se întâmpla, oă, 
fără cea mai mică considerațiune la eti- 
ohetă, dormia în decursulă prânRului ori 
după prânRă.

O anecdotă hăzliă — care de altcum 
nu-i detrăge nimică din valorea și repu- 
tațiunea acestei nobile femei — o pre- 
sentă puțină cam comică în simplici
tatea ei.

într’o Ri adormise la prânRă și când 
trăsări din somnă, observă că-i lip- 
sesce ceva. A înoepută să oaute sub 
masă și sub scaune. In sfârșită se află 
obieotulă pierdută și ce mare li fu mirarea 
ospețiloru, când văRură, că prinoipesa 
șl-a perdută — ună păpucă.

Din contră, următorulă oasă o pre
sents într’adevără într’o aureolă ma- 
j ostatică.

Puțină după oununia cu bărbatulă 
ei, când adecă se presentâ pentru prima- 
dată la curte, — împărătesei ’i se păru, că 
principesa Clotilda e timidă, neîndemâ- 
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ministrulă instrucțiunei publice Nicolid. 
După 20 de 4^® va fi erăși în Belgrade. 
Soirea, oă teuărulă rege se va duoe și la 
Constantinopole, e neîntemeiată. Regen- 
tulă Risticl și eu rămânemă încă 2—3 
4ile în Viena și apoi ne vomă întoroe 
îndărătă la Belgrade.

Bucureșcl, 2 Auguste 1891.
Stimate D-le Redectoră! Am cetite 

în „Egyetertăs14 și găsesoă reprodusă și 
in „Gazeta14 de Joi scirea sensațională 
despre patriotismulă Româniloru din He- 
rendesoî, care în cjiua de Sf. Petru, cu 
ocasiunea rugeî, au jucată csărdd -ulii.

Ca fiiu ală Herendesci-loră îmi veți 
da voiă, credă, a arăta patrioțiloră, că 
acestă așa tfisu csdrdăș e obicinuită la 
țeranii nostrii. Der nici melodia lui nu 
e oea adevărată csărdâș-ască, nici Româ
nii nu-lă jdcă ca Maghiarii. Pentru ei 
csărdaș e totă atâtă ca Logoșana, ca Colo 
sârbescă, ca o polcă seu ună valsu nem- 
țescă. Der ca la csdrdăș așa și la „valsă14 
și la „polca14 și la „oolo14, atâtă melo
dia câtă și mișcările jucatoriloră suntă ou 
desăvârșire românisate.

Csârdașul, oe-lă jooă consătenii mei, 
nu e der cela „veritabilă patriotică*.  Lău
tarii din sătulă meu (Radu, Nilcoșă și 
Didi) sunta Români neaoși (în Heren- 
descl nu e nici ună suflete de Maghiară), 
ei suntă lăutari de ocasiune, deși sciința 
musicei se transmite din tată în fiiu la 
dînșii, în câtă ai crede, că musica li este 
profesiunea.

*) In numeri! de Dumineca ai foiei nostre 
amu înregistrată regulată prețulă cerealeloră 
după piața din Budapesta și-lă vomă înregis
tra și în viitoră cu totă acurateță. Vomă căuta 
pe lângă acesta să înregistrămă în viitoră și 
prețulă cerealeloră după piața din Brașovă — 

— Red.

Tote cântecele vechi ei le moștenesoa 
și le transmită. Csărdâs-ulă, românisată, 
l’amă pomenită din copilăriă. L’am ju- 
oata adese-ori și eu ou fetele din sată, 
der nicl-odată după tactulă maghiară.

Nu putea dâr ună fecioră — după 
cum susține Egyetârtes — să-lă fi învățată 
la orașă de curândă; elă a rămasă așa, 
după cum ni l’a transmisă generațiunea, 
ce ne-a precedată și ca dovadă, că tra- 
dițiunea a rămasă hotărîtâre, este fap- 
tulă, că acelă ncsârdâșu, care se jocă 
adl, e același, care se juoa acum 10 ani, 
de care îmi potă aduce aminte.

Ear decă elă se jdcă totă așa, decă 
mișcările dansatoriloră suntă tocmai cele 
ce le facă în Logoșana sâu Colo, nu ml 
potă închipui ce i-o fi înoântată mai 
multă pe dspeții maghiari: melodia stri
cată, mai multă seu mai puțină româ- 
nâscă, ori mișoările curată românescl.

Stăruescă asupra acestui lucru, în 
aparință neînsemnată, pentru ca se scotă 
la ivâlă dovada, cum Maghiarii exploa- 
teză și cele mai neînsemnate lucruri în 
favorea loră.

Tema loră a fostă totdeuna, căpopo- 
rulă românesoă e mulțumită cu actualii 
săi satrapi și că elă se acomodeză până 
și obiceiuriloră loră. Unui Germană seu 
anui Serbii, care ar fi văzută o „polcă*

natică și cu ună aeră dreș-cum protectoră 
'îi dise:

— „Fii liniștită, draga mea copilă, 
peste puțină te vei obiclnui la curtea 
ndstră.“

Clotilda surprinsă de vorbele aoeste, 
răspunse împărătesei:

— „Sunt pe deplină liniștită, Ma
dame, și sunt obicinuită la tatălu meu.“

Dintre femeile cunoscute la curtea 
lui Napoleonă, mai amintimă pe prin
cipesa Alba, sora împărătesei; pe con
tesa Stefania Tascher de la Pageria, cro- 
nicarulă curții; pe principesa Bacciochi, 
aoestă femeiă ou manieri bărbătescl și 
mare vânătore, din a cărei guriță, pe 
lângă vorbe dulol, mai eșiau din când 
în când și nisce înjurături grosolane, de 
ți-se făoea părulă măciucă. ,

Se cjice) oăou prilegiulă unei venătore 
când mai toți cavalerii se întreceau întru 
a-i face curte, a observată apărândă ună 
cerbă în orizontă, pe care l’au luată 
cânii la gdnă. Atunci principesa se în- 
torse iute cătră oavalerii săi ou aceste 
.cuvinte:

„Mergeți și ajutați oâniloră!“
Valmag. 

seu ună „Colo*  la bunii herendescienl, 
nici prin gândă nu le-ar fi trecută ca 
numai din aeestă împrejurare să-i carac- 
teriseze pe ei ca pe buni Germani și pe 
buni Șerbi. Decă aoestă lucru nu se în
tâmplă, oausa e, că nici la uuii, niol la 
alții șovinismulă nu e la modă. Maghia
rii suntă aceia, cari țină, oa să dove- 
descă, că Românii suntă buni Maghiari. 
N’ațI vă4ută, cum mititeii din Budapesta 
in memoriulă loră vorbescă de dragostea 
mare ce au Românii, ou ocasiunea săr- 
băriloră sooietății pentru adunarea unui 
fondă de teatru română, pentru joourile, 
cântecele și gentilețele maghiare? N’ațI 
citită oum reptila din Clușiu, bătându-șl 
pieptulă, declară în fața „lui Dumnezeu 
și a omeniloră*,  că poporulă română se 
împacă cu actuala stare de lucruri și 
că numai „agitatorii14 suntă aceia, cari 
uneltescă și cari facă conjurațiunl ? Și 
oândă ună sată românescă oa Herendesoil, 
in timpu de rugă, unde au venită la pe
trecere și alte o sută de sate, jddă cu 
atâta focă csârdâșulă, aoâsta este o do
vadă viuă de marea putere civilisatore 
a „presupusului*  dușmană și de fericirea 
nespusă a Româniloră sub actualii săi 
stăpânitorl,

Aeestă lucru însă este o insultă, ce 
se aduce Româniloră. Herendescienii, cei 
mai bravi din jurulă Lugoșului, voră 
trebui să răspundă aoestoră insulte piin 
alungarea acestui jocă, în urma căruia li-se 
aducă insulte. Și eu am o convingere a- 
tâtă de mare despre castitatea sentimen- 
teloră loră naționale românescl, încâtă 
potă declara ori și oui cu oea mai mare 
înoredere, că dânșii, numai să audă de 
aceste insulte, voră espulsa pentru tot- 
dăuna csărdăs-ulu din joourile loră și ru- 
pendă ast-felă ou o tradițiă, care le face 
rușine, voră întemeia o șcdlă, șcâla iu- 
birei nesfârșite cătră caracterulă loră 
castă, antică, luminată și românesoă.

De aceea rogă ou totă din adinsulă 
pe amicii noștri dela „ Luminătoriulă* , 
care e citită de țăranii din Ferendesol, 
ca să iee notiță de insultele, ce se facă 
herendescieniloru, avândă deplină siguranță, 
căpatrioții nu voră mai ave fericirea de 
a le repeta,

Binevoiți, Domnule Redactoră, a 
primi frățeșcile mele salutări.

I. Lupulescu. 
absolventă alu’facultăței de litere.

Recolta cerealelorii
Zomboru, 1891 Augustă în 10.

Făcândă esoursiune sciințifică prin 
Transilvania și Ungaria, am putută con
stata, că recolta în Alfoldulă mănosă a 
fostă, în toomai oa și în România, in
suficientă, a rămasă sub medie, pe când 
în Ardeală recolta din anulă acesta a 
fostă atâtă de grozavă și de abundentă 
în tote, încâtă în o sută 'de ani abia se 
întâmplă 2—3 atari recolte.

Afară de acestea, dintre țările es- 
portătdre de cereale, după datele oficiale 
de pănă acum, Rusia n’a avută nici 
o racoltă, er Statele Unite au numai 140 
milione hectolitri în locă de 162 milidne 
hectolitri ai anului trecută, pe când ță
rile iinportătâre, ca Germania, Francia, 
Anglia încă au avută recolte insufi
ciente.

D’aci urmeză de sine, că bucatele se 
voră scumpi forte multă. Rusia, pentru 
a combate fometea, pe lângă împrumu
turile colosale acordate de stată diferi- 
teloră guberniate și provincii, a fostă 
silită, să oprâscă cu desăvârșire esportulă 
de cereale, și în procsimele 4*1®  se aȘ- 
tâptă o reducere însemnată a tacseloră 
de transportă pentru grâue și secară pe 
căile ferate rusescl în scopă de a înlesni 
importulă de cereale în Rusia.

Germania, care era basată mare 
parte pe săcara rusâscă, prin prohibițiu- 
nea esportului rusesoă de cereale, încă 
a suferită o derută însemnată, încâtă 
la Berlină tona, adecă miia de chilograme 
de săcară, este cu 8 mărci (4 fi. 80 cr.) 
mai scumpă decâtă grâulă, și peste pu
ține dile guvernulă germană va fi silită 
să suspindă măoară provisoriu taosele pe 

cerealele străine, fiindcă acum niol marii 
proprietari germani față de sărăcia și 
seumpetea, ce se întinde, nu se mai 
opună.

In consecință, pentru a feri pe po
porulă nostru de escamotări și perderl 
însemnate, dându-șl străiniloră mai pe ni
mica bucatele, ce le are, ar fi de dorită 
să se ia precauțiunile de lipsă, îndem- 
nândă pe poporă să-și păstreze bucatele 
și să nu le arunce pe ună preță deriso- 
riu. Pentru orientare să se publice 
cursulă diferiteloră piețe din Ardeală, 
ca poporulă nostru să capete o infor
mația esaotă despre prețuia cerealeloră 
pe piețele indigene și străine*).  Astfelă 
pe când secara se vindea pe ?,pieța Bra
șovului cu oâte 5 fl. și 30—50 or., firma 
Czell și fii o aduna de prin comunele 
din țera Oltului cu câte 4 fl. pănă la 4 
fl. și 10 — 30 cr., de sigură ună preță 
derisoriu și în detrimentulă producători- 
loră noștri.

*
ErI am fostă în Seghedină, unde 

am visitată pe arestanții noștri politici. 
Ei suntă bine.

La revedere!
George din Crăngă.

Corespondența „Gaz. Trans‘“
Oradea-mare, Augusta 1891.

Stimate D-le Redactoră ! Permiteți 
să vă desoriu pe jsourtă conoertulă îm
preunată cu dansă, ce s’a dată la 2 Au
gustă st. n. din partea tinerimei teolo
gice din Beiușă și jură, în favorulă șco- 
lei de fetițe din Aradă și a celei mixte 
gr. or. de acolo.

Tinerii teologi, la multe ooasiunl au 
dată probe, că să sciu avânta la ce e 
frumosă și nobilă. In anulă acesta mai 
vîrtosă, prin producțiunile literare date 
de ei se făcură vrednici de totă lauda.

In ajunulu petreoerei, despre oare 
vorbescă acum, românofagii dela Beiușă, 
după datina lord de pănu aouma, înce
pură să agite în contra petreoerei, pu- 
blicâudu artioull vehemenți prin „Sa- 
badsâg14, în care insinuară, că petrece
rea nostră e „tendențidsă44, din causă, că 
teologii n’au „împodobită programa con
certului cu vre-o piesă clasică maghiară. 
Totă aoestă foiă șovinistă a recoman
dată publioului maghiară, ca să nu iâe 
parte la conoertă, deârece Românii suntă 
„înoorigibill14, și se vede, că nici ună efectă 
n’a produsă asupra (loră scandalulă în
tâmplată la petrecerea maturisanțiloră 
din aeestă ană. Poftimă, ar „pretinde14 
șoviniștii adecă, ca teologii, cari cerce- 
tâză ună institută confesională națională 
să cânte unguresce ! Ce pretensiunl fără 
de oapă! Der nu e de mirată, căci 
șovinismulă loră totă bazaconii năsoo- 
cesce.

Să trecemu însă la obiectă amin- 
tindă numai atâta, că petrecerea a de
cursă neconturbată, fiindu puși de pază 
la stradă doi haiduci.

Amăsurată programei, conoertulă, 
s’a începută pe la orele 8 sera, în pre- 
sența unui publioă frumosă și românesoă, 
cu escepțiunea alor 4 maghiari, cari erau de 
față. Pretura a fostă representată prin 
d-lă Barthos, care avea să dee de scire, 
decă cumva disertațiunile ar fi de cu
prinsă anti-patriotioă, ve4l Domne!

Cântările, precum și disertațiunile 
cu deolamațiunile la olaltă, au dovedită 
desteritatea și istețimea tineriloră clerici, 
fiindă bine succese, predate esactă și viu 
aplaudatea din parte publicului. Comiculă 
Lupșa, prin predarea monologului „Hai
mana14 de V. Alexandri, a făcută mare 
sensațiă.

Isprăvindu-se programa, pe la orele 
10 s’a începută dansulă cu joculă nos
tru națională „Ardeleana", jucândă ti
nerii ou mare înfocare pănă’n diorile dilei. 

Cadrilele au fostă jucate de 40—50 de 
părechl. Una însă nu potă trece ou ve
derea, și anume, că costumulă nostru 
națională a fostă representată numai prin 
grațiâsa d-șora Florioa Antală. Ară fi 
îmbucurătoră și fdrte de dorită, ca dom- 
nișorele nostre să se fo’osescă de oostu- 
mulă nostru națională celă puțină la ast- 
felă de ooasiunl.

Inteligința română, atâtă oea din 
Beiușă, câtă și oea din jură, a fostă 
bine representată. Pentru acesta me
rită recunosoință câțiva domni din 
Beiușă, cari totdeuna au stată și stau 
într’ajutorulă tineriloră. Și ou aoestă 
ocasiune ne-amă convinsă, că Românulă 
p6te, numai să voiescă.

Venitulă curată se urcă aprbpe la 
100 fl. La finea producțîuniloră, bătrânii 
în mare parte părăsiră frumosă decorata 
sală, er tinerimea îșl petrecu ou înduio
șare pănă colo cătră 5 ore dimineța 
când se depărtară, ducendă în inimile 
loră cele mai dulol și plăcute suvenirl. 
— Trăesoă tinerimea română teologică 
din Beiușă și jură !

Orădanulă.

La școla elementară de fete a Reuniu- 
nei femeilor  u române din Sibiiu se voră 
face înscrierile pentru anulă școlară 1891/2 
în dilele de 1 — 5 Septemvre st. n. a. c. 
între 6rele 8 — 12 a. m. și 3—5 p. m. în 
localulă direcțiunei (Sibiiu, strada Morii 
Nr. 8).

Taxa de însori ere este de 2 fl., er 
didactrulă de 20 fl. v. a. la ană, solvibilî 
în 4 rate (eventuală și în 10 rate lunare) 
anticipative. Membrii „Reuniunei femei- 
loră române din Sibiiu11 nu solvescă taxă 
de înscriere pentru copilele loră.

Părinții din provincia îșl potă adă
posti copilele în Internatulă împreunată 
cu școla civilă de fete a „Associațiunei 
transilvane11, ou care școla nostră stă în 
cea mai strînsă legătură.

Sibiiu, 15 Augustă 1891. 
Direcțiunea.

DIVERSE.
Păduchii-de-lemntî la judecată. Câți 

păduchl-de-lemnă trebuescă pentru oa o 
casă sâ nu fiă de locuită? Astfelă este 
întrebarea, care a fostă pusă unuia din
tre judecătorii de pace din capitala Fran- 
ciei. D-lă E.... închiria, în unulă din cele 
mai frumose quartiere pentru o lună, pe 
prețulă de 650 franol,—ună apartamentă 
ce presinta tote aparențele curățeniei și 
ale comfortului. Elă se instaleză cu tâ- 
nărulă său fiu. Vai! chiar din noptea 
dintâiu, nici unulă, niol celalaltă nu putea 
dormi, și a doua di găsesoă ună păduohe- 
de-lemnă în patulă copilului. Armată ou 
aeestă piesă a... mâncărimei, elă gă
sește pe femeia ce’i închiriase casa și-i 
declară, că nu mai stă o clipă — O fi, 
îi răspunde acesta, ună păduche-de-lemnă 
nu pote fi de ajunsă. Este singurulă, vă 
înoredințeză. Să-lă omorâmă și etă totă, 
să nu mai fiă vorbă, D. E.... fără să se 
lase se fiă convinsă, a persistată în ho- 
tărîrea ce șl-a luată, și, pentru ca să-lă 
lase să plece, a trebuită, de voiă de ne
voia, să depună prețulă chiriei, adecă 650 
fr. Insă a citată pe proprietara casei 
mobilate, la judecătorulă de pace, șiju- 
decătorulă de pace ’i-a dată dreptate 
hotărându: ...Este evidentă, că atunci 
când d. E... s’a plânsă, că elă și fiulă 
său, suntu devorați de păduchl-de-lemnă, 
constatarea unui singură din aceste in
secte este de ajunsă a se stabili, că plân
gerea n’a fostă numai o închipuire și că 
din potrivă ea este întemeiată; Că în 
virtutea articolului 1719, celă ce închi
riez . este ținută a tace pe chiriașă să 
se bucure liniștită de casă pe totă tim- 
pulă șederei sale, ceea ce în speciă n’a 
avută locă; Că prin urmare d. E.... a 
fostă în dreptulă său părăsindă acea lo
cuință, și că suma pe care a plătit-o mai 
multă cu sila, trebue să’i fiă restituită...

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabila interimală: 
Gregoriu Maiorii.
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Cursnlii pieței
din 15 Augustă st. n. .-i'i

Bancnote românescI Cump. U 36 V6nd. 9.40
Argintă romănescă n 9 30
Napoleon-d’orI n 9.36 „ 9.40
Lire turcescl 10.48 „ 10 53
Imperiali - - n 9.46 „ 951
GalbinI n 5.40 „ 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6°/n 101.— V •

ti » n 5”/o n 9h50 „ 1C0.-
Ruble rusescl ' " n 124.— „ 125.-
Mărci germane 57.80 „ 58.05
Discontulă 6— 8°/0 pe anîî.

Cursulu Ia bursa din Viena.
din 14 Augustă a. c. 1891

Renta de aură 4% ......
Renta de hârtiă 5°/0 .... .
Imprnmutulă căiloră ferate ungare - 

aură - .........................................
dto argintă ....

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

10410
101.60

116.75
99.20

Lmortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostil ungare [1-ma emisiune] - -

Imorf isarea datoriei căiloril ferate de 
ostil ungare (3-a emisiune) - -

Bonuri rurale ungare.....................
Bonuri croato-slavone....................
Împrumutul!! ou premială unguresc!! 
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

unguresc!! - -
Losurile pentru regularea Tisei și Se. 

ghe dinului
Renta de argintii austriacă - - -
Renta de hârtiă austriacă - • -
Renta de aură austriacă - • - -
LosurI din 1860 
Acțiunile bănceiaustro-ungare • 
Acțiunile băncei de credită ungar. 
Acțiunile băncei de credită austr 
Galbeni împărătesei- 
Napoleon-d’orI .........................
Mărci luO împ. germane 
Londra 10 Livres sterlings

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

112.80
91.40

104.75
141.—

ABONAMENTE

13125
• 92.25

92.10 
11175 
198.— 

1021.—
832.—

- 285.25
5.60
9.40

58 05
118 05

Esseg 1889.
Dipl. (le onore.

Budapesta 1885 
Dipl. de oudre.

N.-Palankal887Î I Dipl. de ondre 
Med. de anru. | ! Londra 1878.

Viena 1873.
Medalia pentru 

merită.

c. și r. escl. priv

Prima falnica fle Syrmier Portlanâ-Cement si vam-iyflranlic
in BEOCSIN.

și depositulu: Budapesta, V., Bud®Ifsquai 8, 
d-nl c]idarl și architecțl, întreprinderilor!! de construcțiuni,

J

Biroulu-Centralu
recomandă onor.
proprietarii ord, comiteteloră rurale și bisericescl, precum și onor, publică 

doritorii de-a clădi, propriele sale fabricate în

Portland-Cement și vară hydraulictt, 
cari se liferdză totdeuna în calitate escelentă. — Prețuri curente și infor- 
531,38—34 mațiuni se trimită la cerere punctualii.

IlKecskemdt 187»
I med. de argint. 9

Triestu 1883 
med. de aurii

Parish 1876 
med. de bronz.

----- -------------------------------------------

Neusatz 1875 
med. de auru

Szeged 1878 
med. p. meritfi

GAZETA TRAHSILVA1TIEI“
Prețulu abonamentului este: 
. Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni 
șese luni 
unu anu

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

3
6

12

fi. 
fi. 
fi.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Abonamente la numerele cu data
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:

§
§

11. -
ÎL —

50 cr
f

2
1

anu.
șese luni
trei luni

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

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

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

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Âdmmistrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

trexx-uLrilonriă.
pe liniile orientale ale căii ferate de statu, r. u. valabilii din 20 Iulie 1891

Budapesta—3®redealia Brcdealu — Budapesta

►a

&

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele
rații

Trenu 
do 

persdn.

Viena
Indapesta

Szolnok
?. Ladâny
Oradea mare j

Hezo-Telegd
. lev 
îratca
Bucia
Ciucia
Huedin
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nădășel

Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Ui6ra
Vințul de sus 
Aiuda

Teiuști

Crăciunelă
Blașiu
Micăsasa

J
1

Copșa mică j 
MAdiaști 
Elisi-batopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
HomorodQ
Au gu «tină 
Ap ața
Eeldiora

Brașovu

Timișft
Predealu
BucurescI

I
1

-
10.50
8.30

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

10.12 
10 37 
10.56 
11.04 
11.28 
11.45 
12.13 
12.44 
12.59

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

Trenu 
accele

rații
1 I

Trenu 
aocele- 
ratu

1

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele
ra tu

'B.-I*esta-Aradu-Teiuș  Teiuș-Aradii-B.-Pesta Copșa-mică—Sibiiu
Trenă

de
persdn.

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 
persone

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

BucurescI
Predealu
Ti miști

Brașovu

Feldidra 
Ap ața 
Augustinîi 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașfi
Copșa mică J

6.-
6 18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
CrăciunelQ

Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudă
Vințul de 
Uiora
Cucerdea 
Ghirișu 
Apahida

Clușiu

9 48i 
9.50.

10.06 I
10 28
11.04
11.19
12.27
12.58
1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

ÎVEIuB’cșu-£aid»șu—Bistrița
Murâșh-LudoșG 
Țagu-Budatelică . 
Bistrița . . . .

sus

I 
I

Nădășelti 
Ghîrbău 
Aghireșft 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradeamare j

I
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

8.50
5.16
5.57
6.58

Viena
Budapesta 
Szolnok

Aradu

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele
rații persdn.

Trenu 
de

Tren.il 
accele-

Trenă
de 

persdn. rată

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.25
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31

1.40

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

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

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.3411s"”
6.52 Simeria
7.40|8tr6iu
8,_ IHațegu
8.15 '
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.2:
10.4

' 11.1
> 11.5
' 12.0^i
> 2.24

Glogovații 
Gyorok 
Paulișii 
RadnaLipova 
Gonop 
Berzava 
Soborșină 
Zamfi 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotfi
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

3.2b|
9.50
1.05
5.24
5 46
5.57

Teiușu
Alba lulia
Vinț. de josO 
Și botă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamă 
Soborșină
Berzava
Conopu 
jRadna Lipova

6.19f
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13L .. , q qqjPaulișă
9 53

10 19
10.50
11.16
11.44
12.06
12.38

Gyorok
Glogovațtî

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

1 55
7.20

Trenu 
do 

p°rson

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Copșamică 3.- 10.47 7.10
Șeica-mare 3.31 11.27 7.43
Loamneș 4.15 12.08 8.27
Ocna 4.46 12 38 8.59
Sibiiu 5.10 1.- 9.23

SiSmu- ©®psa-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
Copșamică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R. săs.

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27

5.20 11.17 5.14
Oșorheiu ( 5.35 5.36
Regh.-săs. 7.10 7.15

Simeria (Piski) Pelroșeni ||B®etr®șeni-S8meria (Piski)

Pui
ICri vad ia 
Banița 
Petro șeni

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
4.58
5.42
6.36
7.24
8.04
8.36

Petroșeni
Banița 
Crivadia
Pui 
Hațegă 
Streiu
Simeria

6.-
6.41
7.19
7.57
8 36
9.18
9.52

10.50
11.40
12.19

1.05
1.54
2.49
3.27

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25-
9.01 ]
9.35 1

Regh.-săs.
Oșorheiu J

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

Simeria (Piski) 
Cerna
Hunedora

9.16
9.34
9.58

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

;®ra—AraduAradu—Timișora
Aradu 6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11 5.05

Winga 7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46 6.401
pTimișora 8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50 7.50

Gliirisii—Turda " Turda—Ghirisii
y 9

Hunedora—Simeria (Piski)

[Hunedora 
G^rna 
Simeria

4.46
5.11
5 28

2.32
3 -
3.20

7.22
7.50
8.10

8.40 Turda Brasov—Eeriaesci
9

7.201 6.05

Bistrița—l$IIuresu-]Lud®su1 •> •>

Bistrița . . . .
Țagu-BudctelicO . 
MurSșd-Ludoșfl .

1.
4.15
7.21

Sighișora—Odorlneiu || Odoidieiu—Sighișora
Sighișdra. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . 8 15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52
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