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Nr. 176. BrașovH, Vineri, Sâmbătă 10 (22) Augustă. 1891.

Brașovfi, 9 Augusta v.
De când cu esposițiunea cehică 

din Praga și cu demonstrațiunile, 
ce se făcură acolo pentru solida
ritatea slavă, presa francesă vor- 
besce de o „Austria slavă“, care 
„astă4î este în disgrațiă, der într’o 
4i ar pute sS se revanșeze44.

Și într’adeverfi că numai de 
unu timpii încoce ese la ivelă și 
„Austria slavă41, pe lângă „Austria 
germană44; adecă, de când Cehii 
tineri au începută se agi teze pen
tru frățietatea și solidaritatea între 
rassele slave din monarchiă, și de 
când foile cehice și poporațiunea 
din Praga folosescu t6tă ocasiunea 
spre a accentua simpatiile lorO 
pentru Rusia și pentru Francia.

Numai pe acestă împrejurare 
se întemeieză 4iarulu parisianu „La 
France11, când 4i°e> că monarchia 
nostră nu constă numai din Teu
toni și Maghiari, ci că trăescu 
acolo și milibne de Slavi, cari nu 
iubescu pe Germani mai muku de- 
câtă pe Ruși și pe Frances!; pe 
acestă împrejurare se baseză când 
esclamă, că Francesii se bucură 
de simpatii cordiale în Austria, a 
căroru vatră este Praga.

Stându astfelu lucrurile voru face 
nu puțină sensațiune cele ce se 
publică de cătră unu raportori alu 
4iarului „Kreuzzeitunff44 desnrA 
convorbire a sa cu Dr. Gregr, în 
care acesta se-i fi desfășurată pro
grama de acțiunea Cehiloru tineri.

Nu scimu întru câtu i se p6te 
da seu nu cre4ementu raportorului 
numitului 4iara> vomă schița 
pe scurtu cuprinsulu pretinsului 
programă de acțiune, care ne în- 
fățișeză nisce momente destulă 
de interesante. Conformă acestui 
programă în loculă dualismului ar 
ave se se înființeze un stat federativ 
care ar purta următorulu nume: Sta
tele unite ale Austriei. După acestă 
programă fie-care stată ar ave se 
fia autonomă în ce privesce finan
țele, administrațiunea și justiția, 
armata ar rămâne afacere comună, 

der limba armatei ar fi pretutin
deni limba teritoriului, din care 
se recruteză. Mai departe tote 
statele confederate ară ave se fiă 
representate într’ună congresă co
mună după modelulă congresului 
nordamericană.

Dr. Greger crede o asemenea 
constituire a împărăției forte po
trivită — ne spune raportorulă 
foiei berlinese — pentru ca se se 
p6tă delătura divergențele dintre 
monarchia ndstrăși Rusia, pentru-că 
Rusia, ca putere mare slavă ar 
vede cu bucuria, că cele 20 de 
milione de Slavi din Austria și 
Ungaria au fostă erași reașe4ațl 
în posesiunea drepturiloră loră.

C’ună cuvântă memoratulă pro
gramă de acțiune ală Cehiloră ti
neri ar culmina în postulatulă, ca 
Austria se fiă condusă și guver
nată în spiritu slavă, adecă se se 
razime mai mută pe cele 20 de 
milibne de Slavi, er nu esclusivă 
numai pe Nemți și Maghiari.

Ori câtă de multă s’ar pute 
critica, din punctă de vedere ală 
intereseloră generale, planurile 
slave, ideia autonomiei tuturoră 
popâreloră și țeriloră este și ră
mâne idea viitorului, care-și va 
face drumulă ei,pote, într’ună modă, 
pe care astă4l nici că’lă putemu 

â ______ __

CRONICA POLITICĂ»
— 8 (20) Augusta.

— piarulă din Paris „La France" 
publică. ună articula întitulată : „Amicii 
noștri austriac!" și iscălită de Raoul 
Frary. „Neue Freie Presse44 estrage din 
acestă articula următorele : In timpulă 
de fată este în Praga o esposițiune. Des
pre ea însă-șl nu voiu vorbi, căci ea o- 
feră mai puțin interesă, oa demonstrațiu
nile, la care dă ansă. Esposițiunea(ofere cu- 
ragiosei națiuni cehice ocasiunea, să se 
țină atată de energica, înoată împăra 
tulă s’a hotărîtă, să nu o visiteze. Fran
cesii, cari acum de curendă merseră la 
Praga, au fostă primiți cu ună adevă
rată entusiasmă, pe care poliția se sili 

a-lă înăbuși. Acum primescă acolo pe 
Rușii și pe alțl Slavi, cari au venită 
pentru ca să fraterniseze ou Cehii, cari 
suntă apărătorii puncteloră celoră mai 
amenințate prin invasiunea germană. Boe- 
mia e câmpul de luptă unde seluptă douărasse. 
E de ajunsă, oă una dintre rasse e cea 
germană, pentru ca adversarii ei să fiă a- 
micii noștri, și pentru-că ei posedă de
plina consciință a alianței instinctive, 
care lâgă în t6tă Europa victimele vechi 
și nouă ale ambițiunei germane, oe nu 
se pote sătura.44

Vine acum ună pasagiu, pe care 
fioe, „Neue Fr. Presse44, că nu’lă pote 
raproduce din causa legei de presă, și 
apoi ună pasagiu în contra Unguriloră, 
pe care de asemenea nu’lă reproduce 
numita f6iă. „La France44 cotinuă apoi : 
„Manifestațiunile ruso-francese au provo
cată în Viena oea mai mare amărăciune, 
dâr Austria nu constă numai din Teu
toni și Maghiari. Acolo suntă milione de 
Slavi. Manifestațiunile dela Kronstadt au 
aflată ună ecou în inimile tuturoră a- 
suprițiloră. Marseillaisa e oprită de 
poliția din Praga, der acolo în Pra
ga o voră primi cu aceeași însuflețire 
c a și în Petersburg. Austria slavică, care 
astădl se află în disgrațiă, îșl va putea 
lua într’o (ți revanșa. Pănă atunol însă, 
Francesii posedă în Austria simpatii cor
diale, ală căroră cămină e Praga.

—In totă Franoia s’au făcută manifesta 

vre, Bordeaux, Toulouse, Pau, Albi, Mon- 
teuban,Cahors, Auch.Narbonne, Marseille, 
Nimes, Saint-Pons, Clermont-l’Herault, 
Bastia, în cursulă concerteloră ergani- 
sate de musicsle militare, publiculă a oe- 
rută imnulă rusescă, a cărui esecutare 
a fostă primită ou aplause entusiaste. 
La Nice imnulă rusescă a fostă ascul
tată de publioă în piciore. Loval, șefulă 
musicei militare, refusândă de a cânta 
imnulă rusescă, a fostă fluerată de pu
blică. La Mons imnulă rusescă a fostă 
cântată la piciorele statuei lui Chanzi. 
Ofițerii superiori, ce se aflau la prâmfii 
la generalulă inspector^ Zurlinden, 
s’au sculată și au apărută la ferestre a- 
plaudândă. Oonsiliulă comunală din Chau
mont, a votată în unanimitate cumpăra

rea de drapele rusescl pentru a fi arbo
rate pe edificiile publice la ooncentrarea 
trupeloră în acea localitate pe timpulă 
manevreloră din Septemvre. Aceste dra
pele voră fi unite cu cele francese. In 
aceașl ședință; d. Simeon, consilieră oo- 
munală, a reamintită dorința esprimată 
acum șâse luni de file relativă la întro- 
duoerea la universitatea de la Chaumont 
a limbei rusescl pe aceiași trâptă ca și 
celelte limbi recunoscute de utilitate 
națională. De Ia Perigueux se telegra- 
fiază fiarului „Temps44, că populațiunea 
din Bergerao a arătată o bucuriă entu- 
siastă la știrea, oă generalulă rusescă 
Obrutoheff a primită invitația oe i-a a- 
dresată municipalitatea, d’a prezida ban- 
chetulă dată în ondrea lui.

— Din Mars la Tour se telegrafâză 
ou data de 17 Augustă : ErI s’a serbată 
aici aniversarea luptei dela Rezonville 
și Gravelotte, la care au iuată parte 
peste 20,000 de dmenl. Musica oânta al
ternativă imnulă rusesoă și marseillaisa. 
Sub-prefectulă din Briey, Giraud, serba 
la piciorele monumentului alianța cu Rusia 
și-și esprimâ speranța, oe o are în vi- 
itoră.

Unu faptu nobilii alu junimei.
La scrisdrea studențiloril ro

mâni din Anvers, pe care amu pu- 
blicat’o sub acestu titlu în Nr. 167 
preș^(i^vdl^“i'K^(5ci'ăț!unei ' transil
vane, a adresată numițilorii stu- 
denț! următorul!! răspunsă, alu 
cărui textu ni-se trimite din An
vers.

Nr. 297/1891.
Onorabilei Societăți a Studențiloril Ro

mâni, prin președintele ei George Mo- 
roianu.

în Antverpia.
La trei file după ce primirămă sti

mabila D-V. scrisore din 3 Augustă (22 
Iulie,) a. o., ni-a venită și, suma de franci 
181, dicemă una sută opt-cjecl și unulă, 
destinați a întră la fondulă Asooia- 
țiunei nostre transilvane pentru litera
tura și cultura poporului română. Suma 
prefăcută la posta austro-ungurescă, con
formă praosei sale în valută austriaoă,

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Zizinu, 4 Augustă 1891.

Iubită prietină,
Ne promiseserămă a ne scrie — 

începă eu, ca să nu did, că sunt ne- 
gligentă și nu mă țină de făgăduială; 
der ce să-ți scriu ?

Să făcu filosofiă, istoriă, pedagogia, 
și alte d’alde astea ? Așa! ? Dău crede-ml, 
că nu-mi prea vine la socotelă — și tu 
vei fi plictisită de așa ceva. — Scii ce? 
— Voiu lua ună subieotă din vieța de 
tâte filele, îlh voiu desvolta prin nisce 
peripeții, pe care ie șei, pote, și astfelă 
vurnă sta de vorbă cât-va.

Fii inparțială la critică. Așteptă cu 
■nerăbdare răspunsulă tău, pănă atunci 
primeșce o strângere de mână prieti- 
nescă.

Etă subieotulă sub formă de nuvelă, 
pe care ți-o dedică ție:

Devotamentu și Sacrificiu
De câte-orl, amărîtă, disgustată de 

totă oe-lă încunjura, rătăcia visătoră cea
suri întregi înăuutrulă păduriloră, sco- 

borândă văi adencl, urmărindă cursulă 
vr’unui rîu, urcândă stânci înalte și toc
mai când obosia se așeeja pe iarba verde 
și m6Ie în vr’ună colță perdută.

In mijloculă acelei alte vieți par’că 
găsia o ușurare și atunci îșl da sboră 
liberă inimei triste a-șl revărsa durerea; 
și... numai după multă vreme... din când 
în când îșl îndrepta privirea spre acea 
panoramă încântătore, ce se desfășura 
vederei încetulă cu încetulă. — Căci, 
departe, învăluițl în albastrulă cerului 
senină, se cjăriau șiruri de munți acope- 
rițl încă cu zăpadă, la pdlele cărora dom
nia pajiște verde, tăiată de poteci întor- 
tochiate, ce se perdeau înăuntrulă loră. 
In dreapta, coline cu păduri de brafi, 
a oăroră verdeță majestosă încorona 
creștetele loră, nelăsândă să pătrundă 
printre ramuri, clătinate din timpă în 
timpă de dulcea adiere a unui ventă 
ușoră, de câtă câte-va căutături indis
crete ale sorelui, ca să se joce vesele 
cu spumbsele ape ale torentelui din vale, 
care totă venindă mereu de susă, îșl 
săpase maluri adencl ca ună abisă, și-și 
arunca sgomotdsele sale unde într’altă 

rîu, ce și acela oălătoresee veclnică, de 
când umbra începe să se topescă sub 
cele d’intei zori ale filei pănă în amur- 
gulă serei și d’atuncl pănă când aurora, 
încependă să se arete, înprăștiă puțină 
câte puțină negurile nopței.

...Alte-orI veselă, der ironică, mergea 
în vr’o escursiune cu prietini, ori con
ducea singură vr’o petrecere câmpenescă, 
ori vr’ună bală, și când toți erbdeau, că 
și densulu va rămâne veselă pănă la 
sfîrșită, tocmai atunci îlă cuprindea o tris
tețe adâncă, o mâhnire nespusă, ună dis- 
gustă de tdte, și eșia, se ducea departe, 
să respire aerulă reoe ce i făcea mai 
bine, ce-lă înviora. Și, dâcă era noptea 
senină, privia lungă ou doră nemărgi
nită luna plină, ce se ridica încetă la 
spatele vr’unei stânci și îșl urma mâudră 
drumu-i luminândă palidă-plăcută cerulă 
d’o albăstrime frumosă și presărată de 
mii de stele. Respira cu plăcere mirosulă 
îmbătătoră, ce-lă exala florile, și asculta 
ou atențiune acelă sgomotă monotonă 
ală frundeloră, ce pară oa nisce șopte 
oând ventulă vorbeșoe arboriloră, oarl 
ridicându-se într'alte regiuni, părea ună 

imnă duiosă.
Simția atunol liniște, o îndulcire în 

inima-i tristă, strivită sub greutatea du- 
rerei oe-lă cansuma, âr gândurile-i jal
nice sburau, se duceau atâtă de departe... 
Ș’in sufletu-i se deșteptau amintiri plă
cute a unoră oeasurl fericite, ce s’au 
trecută, cum trece visulă năluoirea.

Numai astfelă, pribegindă, dândă 
sboră liberă gândirei, lăsândă privirea 
sâ rătăcescă spre acele vederi pitoresol, 
peisage selbatioă-romautice, spre acele 
oomorl de varietăți ale naturei, cari a- 
tragă pe artistulă pictoră și inspiră pe 
amioulă poesiei, — numai astfelă găsea 
puțină mângăere. —

Totuși de multe-ori ficea;
Nu mai am nici o dorință 
De câtă cea de a muri 
De când am perdută simțirea 
Și puterea d’a iubi.

** *
într’o di făcu cunoscința unei co

pile drăgălașe cu aerulă mândru și in
teligentă

D’atuncl vorbiră de multe-orl îm
preună și d’atâtea......... Cu câtă se ou-
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ni-se numără ou agio bunii, adecă în 
looii de 72 fi. 40 cr. cu 84 fl. și 80 cr. 
și în acestă monedă s’a transpusă în 
oassă.

Pe lângă, că adeverimă primirea 
susft arătatei sume, pe lângă căldurâsa 
mulțămită în numele „Asociațiunei* sub- 
sorisulă presidiu nu va lipsi a oomunica 
comitetului în cea mai de aprâpe ședință 
generosulă dară ală D-vâstră, oarele în 
ochii noștri ate prețulu denariului vădu
vei din evangeliă, adecă înmiită mai mare, 
decâtă miile puternioiloră pământului.

De ani trei 4®ol esistă societatea 
nostră, și fondulă său, casele sale, fru- 
mosulă edifioiu nou ală șoâlei superiore 
de fete, bursele împărțite la studenți și 
industriarl, salariile profesoriloră, în fine 
biblioteca, tâte suntă făcute mai multă 
din coleote mărunte, decâtă din fonduri 
de multe mii.

Spre a vă informa și mai de aprope 
despre starea șî activitatea nâstră, nu 
lipsimă a vă transmite statutele și regu
lamentele nostre, după care va urma și 
colecțiunea fâiei oficiose.

Dela presidiulă comitetulu Asooia- 
țiunei transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului română.

Sibiiu, în 9 Augustă 1891 n. 
Cu totă stima

G. Barițiu m. p.

SOIRILE QILEI.
— 9 (21) Augustă.

Regina României bolnavă. „Monitorulă 
Oficială* ală României publică următorulă 
buletină : Numai de câteva cjGe M. S. 
Regina a putută începe băile de mare 
la Veneția. Din nenorocire, din oausa 
slăbiciunei, Augusta Suverană a fostă 
silită a le întrerupe. Starea Majestăței 
Sale nu este satisfăoătâre.

** *
Congresulii din Giurgiu. Cetimă în 

„Naționalulă*, că D-lă Mistriotis, reoto- 
rulă universităței din Atena, în urma 
români, a adresată ună' a’pei^'olfldurosă 
studențiloră greoi, prin care ’i invită să’șl 
delege colegii, cari vor trăbui să vie la 
congresulă din Giurgiu, unde împreună 
ou delegații celor-l’alte state balcanice 
vor discuta basele confederațiunei bal
canice.

** *
Generalulă Butter-Worth, președintele 

comisiunei americane pentru esposițiunea 
universală din Chicago, după cum anunță 
4iarul „Bucarest*, a sosit în dilele aoes- 
tea în capitala României, însoțită de mai 
mulțl delegați, pentru oa se invite gu- 
vernulă română, de a participa în modă 
oficială la acestă espoflțiune, care se va 
ține în 1893. ** *

Onomastica lui Kossuth in Bucuresol. 
„Egyetertes* scrie, că în anulă acesta 

nosceau mai bine, cu atâtă ea ’i se părea 
lui mai simpatică, mai apropiată.

Odată pribegiră prin păduri, prin 
văi, pe stânol, și când se odihniră sub 
pini, sub bracjî, ea cânta atâtă de dul
ce și armoniosh, oă’lă transportă în lumea 
ilusiunilor unor timpuri perdute din cercul 
realităței. — Ș’apoi când ea îl zimbea 
atâtă de seducătoră, elă o privia lungă, 
ou dragă, ou doră, și îl părea atâtă de 
frumdsă, așa de încântătore, că uita totă 
ce suferise și ar fi voită se nu mai mâră, 
căol atunol ’i se năsouseră în sufletu-i 
mâhnită alte dorințe și în inimă îl învi- 
âră alte simțiri. —

*
D’abia se făcuseră intimi, când o 

întâmplare ore-care îl despărți.
Ce scurtă au fostă momentele lui 

de mulțumire sufletescă 1
Nu multă după aceea elă se bolnă

vi greu.
Era în cele depe urmă momente, 

rațiunea însă totă nu șl-o perduse.
Ceru de scrisă, ’i se dete. —
Sorise cu mâDa tremurândă;

onomastica lui Kossuth se va serba și 
în oapitala valahă. „Spre acestă soopă 
cjioe numita foiă, s’a constituită ună co- 
mitetă din tineri maghiari, ale căroră 
inimi și acolo bată cu căldură ungurescă*. 
Comitetulă aoesta va îngriji, ca acestă 
mare 4' sâ 80 serbeze în fie-oare ană. 
De rândulă acesta diua numelui marelui 
loră expatriată se va serba acolo în 
24 Augustă st. n. (Luni) în sala festivă 
a „Sooietății maghiare buoureseene*, la 
care serbare voră lua parte tâte nota
bilitățile maghiare din Bucuresol. Ser
barea va fi împreunată cu ună prâncjă 
festivă și cu dansă.

** *
Moștenitorul!! tronului rusescă, după 

cum se telegrafeză din Petersburgă, se 
va logodi în 3 Ootomvre, cu prinoipesa 
grecâsoă Maria. Logodna se va săvîrși 
în castelulă Fredensborg în Danimaroa.

** *
Esposiția dela Praga. — Numărulă în- 

trăriloră plătite la acestă esposiție a a- 
tinsă până acum cifra de 1.281.696. 
Esposiția fu oercetată în cjil0!0 de Sâm
băta și Dumineoa trecută de 95.891 de 
persone. Cehii vor face o manifestațiă 
simpatică cardinalului Lavigerie, care 
trece prin Praga la Carlsbad.

* * *
Ca medicii opidanti în Hunedora, ni-se 

scrie, că a fostă alesă cu unanimitate 
d-lă Dr. Emilii Negruțiă din Gherla. Ale
gerea s’a săvîrșită în 19 Augustă n. c. 

** *
Pregătiri militare rusesol. Se 4ioei 

că efeotivulă armatei rusescl se va mai 
mări. Se voră forma din nou douădeol 
de bataliâne de reservă, cu câte două 
companii și douăsprâcj000 regimente de 
infanteriă de reservă, cu câte două ba- 
talione.

* *
Studenți șerbi în Rusia. La cererea 

Serbiei, se voră primi la școlele superiore 
rusesci studenți sârbi, cari au absolvată 

gimnasiile sârbescl. In anulă tLuesua bl vv£U luuiabiiuuia ia uuivva — 

tățile Rusiei 65 de Sârbi, dintre oarl 20 
la universitatea din Kiev, 22 la cea 
din Petersburg, 14 la cea din Moscva, 
și 9 la cea din Odessa.

* * *
Banii bulgăresci de argintă, cari se 

voră bate în viitoră, voră purta pe o 
parte inscripțiunea : „Ferdinand I knez 
Bugarske* (Ferd. I principele Bulgariei), 
și pe oealaltă parte va sta oapulă prin
cipelui.

Sânțire de biserică în Șișesci. Paro- 
chulă Șișeșciloră, d-lă Dr. Vasiliu Lncaciu, 
în numele său, ală senatului și oredin 
oioșiloră din Șișesci învită la festivitatea 
sfințirei bisericel paroohială din Șișesci, 
care, precum se d'00 în învitare, este 
„votivă pentru s. unire a tuturoră Ro-

„Nu multă vreme după ce pămentulă 
„rece îi acoperi sicriulă și toți o îngro
pase în cea mai adâncă uitare, am 
„voită se o uită și eu.

„Am înoercată de atâtea-orl să ștergă 
„din mintea mea frumosa ei figură, să 
„uită suvenirea aceloră ore fericite pe
trecute împreună, acelă timpă de dulol 
„extase, când simțiamă, cum sufletele nâs- 
„tre se perdeau în reverii, am căutată 
„uitarea, șl-’n sgomotulă lumei și-’n li- 
„niștea naturei. — Zădarnică ! — Gă- 
„sisemă o mică consolare, — der ceasu
rile de mulțumire trecură așa de repede, 
„că nici nu sciu, deoă a fostă visă fru- 
„mosă, căci când ilusiunea s’a sfârșită, 
„m’am trezită plângândă.

„Am iubită în viâța mea numai o- 
„dată, am iubită însă sfântă și cu since
ritatea cea mai adevărată, — am fostă 
„adorată în chimbă. — Dumnedeu însă 
„n’a voită a ne lăsa să ne unimă și’n 
„fața omeniloră, cum ne unisemă în 
„taină în fața Lui, și trimise cruda 
„mârte d’o răpi, ș’o duse într’alte lumi 
„lumi. — D’atuncI am pribegită, fără pace 

mâniloră.* Festivitatea va ave locă în 
27 Augustă st. n.

Programă:
1) In 24, 25, 26 Augustă pregătirea 

credincioșiloră la serbările sfințirei, prin 
exerciții de pietate religiosă în biserica 
cea veohe parochială.

2) In 26 Augustă însăratulă cu litie 
în biserica cea vechiă.

3) Totă în 26 Augustă primirea pro- 
cesiuniloră poporali și a ospețiloră, cari 
voră veni la serbarea sfințirei.

4) In 27 Augustă salutarea albei cjil0 
serbătorescl prin 24 salve de trescurl.

5) La 8 ore din di primirea solemnă 
a Uustrității Sale Episcopului diecesană, 
seu a delegatului său.

6) La 9 6re se începă ceremoniile 
sacre. Disoursulă de rămasă bună dela 
biserica cea veche, de MOD. Iacobă Popă 
parochă de BătarcI, fostă parochă în 
Șișesci, eră celă dela Misa solemnă de 
MOD. Augustină Pelle, protopopă, pa
rochă în Pomi. Aprecațiunile serbătorescl 
de MOD. Gavriilă Lazară de Puroăretă, 
protopopă, parochă în Sanislău.

7) După s. Liturgie urmeză desvă- 
lirea monumenteloră întru onorea și a- 
mintirea glorioșiloră bărbați și distinși 
eroi ai catolicismului și mari binefăcă
tori ai nemului românescă; Piu IX, P. 
R. și Atanastu Anghelă, episcopulă s. 
Uniri. Discursulă ocasională de Rssmulă 
Tită Bud Vioarulă Marmației.

8) La 1 <5ră banchetă festivă. (O 
posată 1 fl. 50 cr.)

9) La 4 âre însăratulă.
10) După însărată petrecere poporală.
11) La 8 ore săra se începe petrece» 

rea de vară arangiată în folosulă bise- 
ricei. (Biletulă de intrare; dela persână 
1 fl., familie 2 fl.)

12) Cântările voră fi esecutate de 
corulă vocală din SăinI, eventuală com
binată ou alte coruri, sub conducerea 
d-lui D. Cionca.

Șișesci, 10 Augustă 1891.
Comitetulu araugiatonl.

e pavimentată, și învălită cu șindilă. Se 
voră prepara cuartire pentru oo. dspeți 
cari voră partioipa la serbări.

ManifestațiunT franco-ruse.
In 17 Augustă n. c. s’a ținută în 

Parisă, în circulă de iernă, o adunare, 
la care au luată parte grupulă boulangist 
și vre-o 30 de revoluționari, cari avură 
să lupte ou boulangiști pe vieță și pe 
morte, fiindcă ei voiau să împedeoeprin 
strigăte însuflețirea produsă în mulțime 
prin cântarea imnului rusescă și a marsei- 
llaisei, și prin fâlfâirea stindardeloră fran- 
cese și rusesol, cu oarl era deoorată sala.

Ună revoluționară se apăra cu cu- 
țitulă și răni pe ună boulangistă. După 
ce revoluționarii au fostă dațl afară din 

„și ohinuit de suvenirea timpuriloră d’im 
„preună.“

„Aoum, când e să moră, am numai 
„o singură dorință : — ne putândă fi lângă 
„dânsa, voesoă să fiu îngropată în va- 
„lea adâncă, la marginea apei, sub teiulă 
„plecată, în liniștea serei când luna luoesoe 
„și vântul adiă și numai oounună de flori de 
„pădure, albastre, numite nu mă uita să 
„fiă lăsată pe mormentulă meu“.

*
Când termină de scrisă, sorele îșl 

trimetea cele de pe urmă rad©, cari că- 
dândă pe fruntea lui galbenă, ,par’că o 
încununau ca o aureolă.

Cu aureola se stinse și ultima-i su
flare.

*
A doua 4i — o singură cunună de 

flori albastre, numite nu mă uita, împo- 
dobia pământulă încă prâspătă, ce aoo- 
perise ună mormântă din valea adânoă, 
lângă marginea apei, sub teiulă plecată. 
Cununa a fostă făoută și chiar aședacă 
de o oopilă cu aerulă mândru și inteli
gentă. d’Apolodor.

sală, înoepură vorbirile boulangiștiloră. 
Președintele adunărri Silvan dis0> oă ma" 
rele poporă rusescă s’a convinsă, că se 
pote înțelege, deși nu cu guvernulă fran- 
cesă, dâr ou poporală franoesă; trebue să 
protesteze în contra visitei escadrei fran- 
cese la Portsmonth, pentru că acesta se 
face pentru regina Angliei, oare a con
simțită la ratificarea tractatului, oare 
răpi Franciei Alsația-Lotaringia.

Se născu o mare însuflețire, când se 
audi oânteculă imnului rusescă. Ună re
voluționară, care strigă: „După adunare 
ne vomă revedâ", fu arunoată afară din 
sală. Deputatulă Laur, aminti, că atunci 
oând a triumfată politica lui Ferry, s’a 
făcută încercare pentru o apropiare între 
Francia și Germania (Strigăte: Josă ou 
Ferry !), că Anglia s’a alăturată la alianța 
triplă: (Strigăte: Josă cu Anglia! A- 
plause prelungite). Laur întrebă apoi: 
„ Cine a pusu la cale alianță cu Rusia ? 
Ore guvernulă ? Nu. Poporulu !

Oratorulă de căpetenie a fostă de
putatulă Millevoye. Boulanger, d^30 6^> 
a fostă primula partisană ală alianței 
rusesol, (Aolause prelungite și sgomo- 
tose. Trăesoă Boulanger!). Trebue să 
se țină sâmă și de popotă, pentru că po
porulu a făcutil alianța franceso-rusă.

Leulă poporului franoesă a răcnită. 
Acum nu mai trebue, ca să i-se turbure 
liniștea. Francia merge însă la Ports
mouth, pentru ca să salute alianța qua- 
druplă și pentru ca să adeverăscă sclavia 
Alsației-Lotaringia. Trăiescă unirea fran
ceso-rusă. va să 4'eâ pentru viitoră: 
Trăiescă gloria! Trăiescă Franoia! Mul
țimea strigă: Să trăiescă Rusia! Tră
iescă Alsația-Lotaringia! Trăiescă Roche
fort !

La fine se luă următorea resolu- 
țiune: peoe mii de FrancesI adunați în 
Cirque d’hiver adreseză împăratului Ru
siei și națiunei sale sincera loră mulțămită 
pentru primirea escadrei francese în Kron
stadt, îșl esprimă părerea de rău, că gu
vernulă franoesă a trimisă aoâstă esca
dră la Portsmouth și adreseză frațiloră 
AlsațienI și Liotanngieni espresiuuea 
înaltei loră încrederi și a speranțeloră 
netrecătâre și dorescă, ca Austria și 
Italia să fiă stăpâni pe destinele loră și 
să alegă astfelă de bărbați de stată pen
tru conducerea politicei loră, cari suntă 
capabili, să asigure pacea și libertatea, 
striga în fine: Trăiăscă Rusia! Trăiâsoă 
Franoia! Trăiescă Alsația-LotariDgia!

înaintea localului de adunare se în
tâmplă ună accidentă regretabilă. Nisce 
revoluționari, oarl observară pe deputății 
Laur și HLillevoye în străsură, îi încun- 
giurară și aruncară ou petrii în ei. Unulă 
dintre revoluționari slobodi ună revolveră 
care răni pe visitiu. Poliția împresură 
mulțimea și arestă pe atentatori. Depu- 
tatulă Laur nevătămată, Millevoye 
e rănită ușoră lângă ochi. 

Boia împăratului Germaniei.
De câtva timpă tote 4iar0l0 80 0- 

oupă despre boia împăratului Germaniei.
Scimă, că aflându-se împăratulă Vil

helm pe vaporulă „Hohenzolern" a alu- 
neoată și a cădută, oausându-șl o oon- 
tusiune la genunohe, oare’lă sili să stea 
în pată, țiiarele germane dică, oă oon- 
tusiunea acesta nu e gravă și că împă
ratulă în sourtă timpă va fi în stare să 
ia parte la manevrele germane și aus
triaco. piarele francese însă, cu tâte 
desmințirile foiloră germane dioâ> că 
boia împăratului e fârte gravă, fiind-că 
nu provine din causa contusiunei dela 
genunohe, ci împăratulă sufere de epi
lepsia și de o bâlă aoută de urechi.

Ună diară franoesă a primită o te- 
.egramă din Berlin, în care ’i se anunță, 
oă împăratulă Germaniei se află greu bol
nav la Kiel, unde e cuprins de dese aooese 
de furiă, oarl prioinuesc mari spaime celoră 
din jurulă său. Servitorii și pagii audeola- 
rată, că nu mai întră singuri în odaia 
împăratului. Intr’ună accesă de furiă, 
împăratulă a aruncată ună vasă de por- 
oelană în capulă unul pagiă. Doi ma- 
teloțl, cari au deșertată, aă deolarată,
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că împăratulă într’ună aooesă de furiă 
a voita eă ucidă pe principele Henricu, 

Circulă felii de felă de svonurl, cari 
de cari mai oiudate. Așa se povestesce, 
că împăratulă ar fi datii ordină să ares
teze pe prinoipele Bismark. Accesele 
de furiă, se 4i°e» că l’au schimbată la 
față așa de tare, înoată împărătesa a 
leșinată, când a întrată în odaia lui.

Foile germane cum am 4isă, des- 
mintă în modă categorică soirile aceste, 
cfioendă că suntă lipsite de ori ce temeiu. 
Poliția din Kiel a espulsată pe toți co
riștii germani și străini de aici, cu es- 
cepțiunea cjiaristiloră guvernamentali.

Studenții români și studenții poloni.
Studenții români dela BucurescI 

au adreaatQ președintelui socie
tății studențiloru poloni următdrea 
scrisdre:

Camaracți!
Am luată cunosoință din cjiarele ma

ghiare de scrisârea vâstră, oătră cama- 
răcnii din Budapesta în Gestiunea memo
riului loră. Voi dațl espresiune simpa- 
tiiloră vâstre pentru poporulă maghiară 
și oondamnațl memoriulă studențiloră 
români.

Regretămă din sufletă, oă n’ațl pri
mită memoriile nostre, pe cari noi vi- 
le-amă trimesă în numără mare, ca pre
tutindeni; căci deoă îlă primeați și dâoă 
luațl cunosoință de dânsulă, pronunțarea 
vostră era să fiă în deplină ounosoință 
de oausă.

Vă trimetă dâr din nou și vă măr- 
turisimă, că avernă cea mai mare ore- 
dință, oă oetindu-lă, voi vă veți schimba 
opiniunea vâstră.

Veți oeti din elă, că elă apără drep
turile tuturoră naționalitățiloră din mo- 
narohiă, între care vă numărați și voi. 
Veți vedea din elă, oă spiritulă de or
dine și devotamentulă pentru ideile de 
libertate și de umanitate ne-au călăuzită 
în opera nâstră.

In sorisorea vâstră voi vorbiți de 
ună dușmană, care e oomună vouă și ma- 
ghiariloră. Din memoriulă vostru voi 
veți oeti, oă aoelă dușmană este și ală 
nostru și oă tocmai în fața pericolului, 
care ne amenință din partea lui, noi amă 
crezută oă este o datoriă pentru noi de 
a arăta lumei, că aceia, cari slăbescă 
forțele nostre oomune de resistență și 
care tulbură pacea din orientă ușurândă 
lucrarea de subminare a colosului de la 
Nord, suntă maghiarii.

Camarac|l! Ați cetită apărarea înainte 
de a oeti învinovățirea și nu e vina 
vostră că ați fostă înșelați. Cetindă și 
învinovățirile voi veți vedâ, că nu dis
culparea loră face obiectulă memoriului 
maghiară, ci tendința de a mistifica opi
niunea publică.

Dâr vă declarămă, că nu am cetită 
fără âre-oare mirare scrisârea vâstră, 
fiind-oă noi nu ne putemă împăca cu 
gândulă, că atunci, când o voce se ri- 
dioă în favârea oeloră oprimați și ame
nințați în esistența loră națională — 
aceștia — și între dânșii sunteți și voi, 
să simpatiseze tocmai cu opresorii și 
să-i înouragieze în opera loră de ti- 
răniă.

Avemă însă mângâierea, că ați fostă 
înșelați. Și acestă mângăere e mai mare 
când veți șoi, că poporulă română libe
rală, și cu sentimente umanitare simpa- 
tisâză cu popârele neferioite. Și Românii 
din Regată vă potă spune ou mândriă, 
că simpatiile loră pentru poporulă polo- 
nesă suntă mari, și sincere. Aici în re
gată s’au adăpostită și se adăposteseă 
încă martirii voștri naționali, scăpațî, de 
furci, sâu de ocnele Siberiei. La univer
sitatea nâstră d’aioea avemă număroșl 
oamaratjl, fii aceloră martiri, frații voș
tri, care au găsită ospitalitatea tradițio
nală a țărei nostre, cari gustă benefi
ciile culturei în șoâlele nâstre, și cari 
mărturisesoă cu satisfacțiune, că trăescă 
ca frați cu camarazi loră români.

Acestea suntă titlurile nostre de 
■onâre, și armele cu cari combatemă 

pe dușmanii libertățiloră, umanităței și 
păcei.

Și ori câtă Maghiarii s’ar lăuda, că 
au primită aprobarea vâstră, condem- 
nândă voi memoriulă nostru, pe care îlă 
considerați oa ună „signum temporis** 
nenorocită, să fiți convinși, că acâsta nu 
ne va împiedeca de a simpatisa cu po
porulă vostru, și cu toți oei oprimați, 
fiindcă pe noi, în lupta ce amă între
prinsă, nu ne călăuzesoă alte interese de- 
câtă spiritulă de ordine și iubirea nes
fârșită pentru pacea, libertatea, și des- 
voltarea nățională a oeloră tiranisațl.

In legătură cu acâsta, ne și permi- 
temă a vă ruga să bine-voițl ane arăta 
condițiunile, în care voi sărbătoriți ju- 
bileulă de 25 de ani ală asociațiunei 
vâstre și în speranța acestui răspunsă 
apropiată, vă rugămă să primiți salută
rile nâstre colegiale.

Rușii ia esposițiunea din Praga.
țliarulă „Narodni Listi“ 4*°® ou 

privire la sosirea Bușiloră din Kiev la 
Praga, că timpulă, când era să sosâsoă 
aoeștia, n’a fostă esactă cunoscută, căci 
dealtmintrelea li-s’ar fi făcută o primire 
ostentativă, țliarulă amintită cjice, că po
liția va fi forte veselă, că în privința 
acesta n’a sosită din Kiev o soire esactă 
apoi publică următorulă raportă despre 
petrecerea Rușiloră în Praga.

In cliua de 17 Augustă la 2 ore 
după amecjl se adunară Rușii în locali
tățile de josă ale resursei cetățeniloră 
din Praga, unde însă li-se dete a înțe
lege, oă poliția a interzisă, oa membrii 
resursei să stea împreună cu Rușii în lo
calitățile resursei.

La 3 âre plecară Rușii în trăsuri la 
eeposițiune. Intrară în palatulă industriei, 
unde li-se spuse, că e interzisă să-I 
primâscă prin o cuvântare și fură rugați 
oa să o ia acesta la cunosoință și să fiă 
în liniște.

După ce Rușii visitară esposițiunea, 
Intrară după doue âre ârășl în palatulă 
industriei. In câteva minute se adunară 
mai multe mii de omeni. Rușii se duseră 
la organele espuse în palatulă acesta. 
Unulă dintre ei cânta irnnulă austriaoă 
și apoi irnnulă ruaescă.

Când se dete acesta înlături dela 
organe, publioulă îlă împresură, îlă ri
dica pe umeri și-la purtară prin sala 
esposițiunei, strigândă : „Trăâsoă Rușii! 
Hura!**

ț)iarulă „Narodni List** ou data 
de 18 Augustă scrie, cu privire Ia os- 
peții Ruși din Praga, următârele: „Di- 
rectorulă gimnasiului din Kiev, consi- 
lierulă de stată Peter, a fostă acelă 
bărbată, care în Dumineoa trecută a 
cântată în localulă esposițiunei irnnulă 
rusescă. Elă a fostă acela, care cu căciula 
sa albă a vătămată ochii poliției și ai 
guvernatorului. ErI la 9 dre înainte de 
amiadl apăru ună polițistă în locuința 
directorului Peter și-i aduse citațiunea, 
în urma căreia acesta trebui să se pre- 
sente imediată la direcțiunea poliției, 
dâr consilierulă Peter nu putu veni, de- 
câtă la 10 și jumătate dre, când imediată a 
fostă introdusă la directorulă poliției R. 
v. Stejskal, oare în tonă strictă îlă 
întrebă, că de ce a cântată irnnulă ru- 
sesoă și de oe a purtată căciulă albă. 
Consilierulă de stată Peter răspunse, 
oă elă soie irnnulă acesta, așa 4^cândă 
în modă mecanică, fiincă acasă îlă cântă 
cjîlnioă înaintea oopiiloră săi, pentru oa 
aceștia să fiă pătrunși de sentimente pa
triotice. Fiă care pdrtă în Rusia o că- 
oiulă albă fiindcă e ușoră,ieftină și apără 
forte bine în contra ratjeloră sdrelui; 
prin urmare elă caută să introducă acestă 
căciulă în totă lumea, așa și în Praga. în
dată oe sosi în Praga l’au întrebată 
mulțl desprecăoiull albe. Direotorulă po
liției deoise, ca consilierulă de stată 
Peter să părăsâsoă în 18 Augustă pănă 
sera orașulă Praga și apoi să se depăr
teze câtă mai cuvândă din Boemia și 
Austria**.

ț)iarulă „Narod. List.** desminte

după acesta scirea oficidsă despre în
tâlnirea guvernatorului cu Rușii în es- 
posițiune. Numita fdia anunță apoi ur- 
mătdrele: Astăzi se va face în esposițiă 
ună concertă monstru, ou conoursulă 
tuturoră musiceloră militare. Oomandan- 
dautulă regimentului de infanteriă Nr. 
28. colonelulă Horak, chiemâ erl la sine 
pe toți dirigenții musiceloră militare, 
pentru oa să delibereze asupra concer
tului. La întrebarea, ce felă de atitudine 
să ia dirigenții, la oasă dâcă publioulă 
va oere să se oânte nKde domov muj“, 
(jise colonelulă oă ei să declare, oă au 
uitată notele cânteoului aoasă și sub nici 
o condițiă să nu cânte. Pentru însufleți
rea poporului cehă, adaugă „Narodni 
List**, nu suntă de lipsă note pentru 
irnnulă acesta și pentru nHej Slovane*, 
poporulă însuși va cânta fără note aoeste 
cântece.

0 scrisore a lui Kossuth.
Ludovioă Kossuth a adresată depu

tatului Ignațiu Helfy o scrisore, în care 
îșl esprimă mulțumirea, ce i-a făout’o 
lupta desfășurată de KossuthiștI în con
tra reformei administrațiunel.

Se bucură nespusă de multă bătrâ- 
nulă revoluționară, că Ini Szapary nu i-a 
succesă a întroduoe administrația de 
stată, „deși chiar și pe coronă o făou 
săcorteșâscă în favorulă nisuințeloră sale.**

D-lă Szapary, (jioe Kossuth, „care 
ou puteri atâtă de încordate trage în 
jugulă ourții vieneze, preoum trăgeau o- 
diuiâră străbunii lui în jugulă turcescă, 
outeză a 41ce, oă d-vostră ați sguduită 
va4a parlamentară.“ — Asta nu-i ade
vărată, 4ice Kossuth. „Faptă este, că 
d-vâstră ați dată ună avântă parlamen
tarismului unguresc. D-vâstră ați deșteptat 
atențiunea lumei față ou parlamentulă 
ungurescă și în urma acestei atențiuni, 
opiniunea publică începe să crâdă, că 
acelă parlamentă totuși nu este too- 
mai așa o „ohambre introuvable**, oare 
să nu aibă altă chiămare, deoâtă aceea, 
de a înregistra porunoile absolutiste ale 
curții din Viena pe hârtiă de oaracteră 
constituțională. ț)ău-4ău, înoă pâte să 
ajungemă timpulă acela, când le-va tre
bui să-și tragă sâma cu Maghiarii.**

In fine Kossuth întrebă, deoă „aven- 
tulă ,ce l’au dată Kossutiștii parlamenta
rismului ungurescă, va deștepta ore pe 
Maghiari din sornnă?** îndemnă, ca de 
aci înainte să nisuâscă a da ună aseme
nea avântă și comitateloră, să deștepte 
pe cei amorțiți și să ia parte cu mioă 
ou mare la viâța publioă.

Cuvintele revoluționarului Kossuth 
de sine se ’nțelege, că suntă întâmpinate 
ou viu entusiasmă din partea învăță- 
ceiloră săi.

0 broșură revoluționară în Serbia.
Din Belgradă se scrie: Abia a 

e^ită din Belgradă regentulă RisticI și 
ministrulă-președinte PasicI, și partida 
revoluționară, alcătuită din emigranțl și 
din membri de tâte partidele, a și dată 
nouă semne de viâță printr’o scriere vo
lantă, publioată sub titlulă : „Revoluția 
de josă și de» susă.** Autorulă anonimă 
ală broșurei s’a descoperită în persâna 
unui comerciantă fruntașă din Belgradă, 
care numai decâtă a fostă prinsă și 
arestată.

In broșură se atacă cu vehemență 
guvernulă radicală din causă că a scosă 
din țâră pe Natalia. Partida radicală, 
4ice autorulă broșurei, în urma rapor- 
turiloră politice esterne s’a abătută ce-i 
dreptă, dela programulă său originală, 
dâr scopulă principală ală lui totuși a 
rămasă: adecă scopulă de a strîmtora 
pe Austro-Ungaria în Orientă, de-a sdrobi 
dinastia națională, în casulă când acâsta 
s’ar supune, și de a crea o Sârbiă mare 
cu ajutoruld Rusiei.

Pe lângă politica de astă4l însă nu 
se pote ajunge nici ună soopO. Trebue 
nimicită constituția dată de Milană și în 
ooulă ei trebue restituită o constituția 

nouă, ori constituția oea vechiă; de-alt- 

mintrelea „o vomă pretinde acâsta și 
încă întru’ună modă, care va pune în 
uimire totă lumea. Er pe voi vă vomă 
trimite ca să guvernați în Congo, ori în 
Sudană. **

Pe regele Alexandru îlă ia în apărare 
broșura, dâr se îndoesoe în viitorulă lui, 
deorece întru tâte crescătorulă lui este 
tatălă său.

Austro-Ungaria îucă nu este cruțată 
în broșură, mai vîrtosă în ceea ce pri- 
vesce Bosnia și Herțegovina. Sârbii, se 
4'oe în numita broșură, suntă în drept! 
de a pretinde pentru ei aoeste provincii, 
deorece mai curândă, ori mai târ4iu 
totă sub stăpânirea Sârbiloră voră 
veni ele.

In fine broșura se ocupă cu stările 
„nesuferibile** din Bulgaria, pe cari Rusia 
nu peste multă le va curma.

Broșura, se înțelege, a fostă numai 
decâtă confiscată, dâr ou tâte acestea 
mai multe mii de esemplare au fostă 
împrăștiate prin poporă.

Corespondența „Gaz. Trans-“
De pe valea Budacului, 17 Augustă n. 1891.
Mari pregătiri se facă la reședința 

oomitatului Bistrița-Năsăudă pentru pri
mirea solemnă a Maiestății Sale, care e 
așteptată aid pe 4iua de 12 Septemvre 
st. n. Mai bine de o lună de 4^6> iru- 
măsele case ale comitatului s’au deșer
tată de funoționarl, cancelariile de tote 
categoriile se țină în alte localuri prin 
cetate. Se facă adaptări nouă la casele 
comitatului; cu ună cuvântă, tâtă Bis
trița și împrejurimea e în ferbere.

Din partea deregătorieloră comita- 
tense s’a dată ordină la tâte comunele 
din comitată, ca pe 4’ua de 13 Septem
vre, din fiă-care comună să se alâgă 
câte 10 bărbați, 10 femei și câte 10 
oopile dela 11 —13 ani, cari îmbrăcate 
frumosă în vestminte de sărbătâre să se 
presinte la Bistrița sub conducerea pri- 
mariloră și a notariloră.

încă nu am putută afla pănă în 
presente, ce ținută voră lua Sașii și pu
ținii Maghiari din comitată, ou privire 
la aoâstă disposițiune. Ce se -ține de noi 
Românii acestui comitată, a mea părere, 
adoptată și de alțl bărbați, cărora le 
zace la inimă sârtea poporului nostru 
română, este, ca înoă de ou bună timpă 
inteligența nâstră dela sate, — preoții, 
învățătorii și alțl cărturari, — să-și țină 
de datorință a se îngriji, ca poporulă 
nostru, și ou deosebire cele 30 persone 
din fiă-care comună, dâoă toomai voră 
fi silite a se presents, amăsurată ordi
nului dată, să se presente celă puțină 
așa, ca în totă ținuta loră să se observeze 
bunulă cumpătă. Să lase la o parte luo- 
sulă de îmbrăcăminte, acelă verme ne
odihnită, care în aceste timpuri grele, 
râde mereu la rădăoina bunăstărei nâs
tre materiale. Să se îmbrace în portă 
curată națională, lucrată de mâna pro
pria a femeiloră nâstre, să se ferâscă a 
adopta vre-ună portă străină și câtă so 
pâte, să ooolâscă șatra Armânului și a 
Jidanului, âr cei 10 bărbați să nu înlo- 
ouiâsoă opinca cu scumpa încălțăminte 
a cismarului.

E. P . . . nu.

Cununiă. In 21 Iulie s’a oununată 
în Reghinulă săsesoă d-lă Sabină Bar~ 
dosy din Băița Zarandului cu d-ra Maria 
Bogdană Feieru. — Dorimă fericire tine
rei părechl!

DIVERSE.
Nerușinare la culme. Judecătorul» 

(cătră acusată, care nu soia limba țării): 
„Mișelule, cum îndrăsnescl D-ta,-să furi 
într’o țâră, a cărei limbă nici nu o cu- 
nosdJ

Ore elfl SCie ? Mama" De ce te temi 
așa de oâne? Tu soii oă „cânii, cari 
atră nu muscă. — Fiica. „O soiu, dâr 

nu sciu, că dre cânele o scie?

Proprietară :
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală: 
Gregoriu Maioru.
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Bancnote românescl Cump. 9 36 Vend. 9.40
Argintă romănescă n 9 30 „ 9.35
Napoleon-d’orI n 9.36 „ 9.40
Lire turcescl n 10.48 „ 10.53
Imperiali - - - ’ n 9.46 „ 951
GalbinI - ■ 1 n 5.40 „ 5.45
Scris, fonc. „Albina1* 6% JOI— n

n n n 57o „ 99.50 „ 100—
Ruble rusescl - - • n 124— „ 125-
Mărci germane - 57.80 „ 58.06
Discontuia 6— 8°/0 pe anii.

ABONAMENTE„GAZETA TRANSILVANIEI"
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
anu

Pe
Pe
Pe

Cursuiu la bursa din Viena.
din 17 Augusta a. c. 1891

Renta de aura 4°/0 .... 103 65
Beata de hârtiă 5U/O - • 101.25
Imprumutuia căiloril ferate ungare -

aura 117.—
dto arginta..................... 99.—

Amortisarea datoriei căilora ferate de 
osta ungare [2-a emisiune] —.—

Amortisarea datoriei căilora ferate de 
osta ungare [1-ma emisiune] - —.-

Amorf isarea datoriei căilora ferate de 
osta ungare (3-a emisiune) • - 112 50

Bonuri rurale ungare ..... 9120
Bonuri croato-slavone ... - - 104.70
Imprumutuia cu premiula unguresca 141.—
Despăgubirea pentru dijma de vina 

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

ghedinului • 131 —
Benta de arginta austriacă .... 91.75
Renta de hârtiă austriacă .... 91.55
Renta de aura austriacă....................111 50
LosurI din 1860 - ■ .... 137.50
Acțiunile bănceiaustro-ungare • 1021.—
Acțiunile băncei de credita ungar. • 316.75
Acțiunile băncei de credita austr 283.40
Galbeni împărătesei- - 5.62
Napoleon-d’orI 9.40
Mărci 100 împ. germane ■ • - 5812’/;
Londra 10 Livres sterlings - 118 15

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni....................................................
șese luni...............................................
unii anti....................................................

3
6

12

fi. 
fi.
fi.

g§
g

10
20
40

fr.
Ir.
fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu............................................................... 2
șese luni..........................  . . . . 1
trei luni...............................................

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

Pe 
Pe
Pe

>

n. -
a. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușorti și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se vorfi abona din nou, se

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

franci, 
franci, 
franci, 

repede prin

binevoiescă
a

»■< •-
♦j
>■(♦
>■<

*3

De închiriată 
suntu podurile fabrice! de uleiu 
din Blumena pentru depositoriu 
de bucate încependu dela 29 Sep- 
temvre 1891 încolo pe unulii seu 
mai multi ani.»

Informațiune mai de aprope se 
dă în cancelaria subsemnatei Eforii, 
edificiulil gimnasialu, Brașovu, su- 
burbiulu Scheiu, Groveri.

Eforia jcolelorii centrale române ort, res.
Agentura Bucuresci.

Ună comerciantă din orașulă Rem
scheid, representantulă oeloră dinteiu mari 
fabricanți germani ai

INDUSTRIEI BE MĂRFURI DE FER 
călătorindă prin România, caută una 
asooiata calificată și cu ounoscința per
fectă a limbei române, care să aibă și 
ună mică capitală în bani gata.

Oferte sub G. 90, 11 la Rudolf Mose 
in Colonia (Kdln).

Se caută o

pentru institutulu „Marîa- 
Domna“ în Iași, care se scie 
românesce și a scrie.

A se adresa la Direcția In
stitutului. 644,3—3

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

Budapesta—Predealii Predealia—Baadapesta B.-lPesta-Aradîa-Teiaas
1
Teiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-mică— Sibiiaa

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de

Trenu 
aocele-
ratu persân.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persân.

TrenU 
de 

persân.

Trenu 
de

Trenu 
accele
rații persân.

Trenâ 
de 

persân.

Trenu 
accele

rații

Viena
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Buci a
Ciucia 
Huedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel

Clușiu
I

Apahida
Ghiriș
Cuoerdea
Uiăra
Vințul de sus
Aiudă
Teiușu

Crăciunelă 
Blașiu * 
Micăsasa

Copșa mică j 
Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodă 
Augustină 
Apața 
Feldiora

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 
10 37 
10.56 
11.04 
11.28 
11.45 
12.13 
12.44 
12.59

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

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Timișă
Predeală
Bucuresci

Tren de 
persâne

12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

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

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

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

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

Bucuresci
Predealu
Timișă

Brașovu

Feldiora 
Apața 
Augustinft 
Homorodă 
Hașfalău 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică 1

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă

Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudă 
Vințul de 
Uiora
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida

Clușiu

9 48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

llSui’eșu-JLiidoșu—Bistrița
4.-
6.48
9.59

sus

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșfl
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia
Bratca 
Rev
Mezo-Telegd 
Oradea mare)

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

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
1.40

8.50
5.16
5.57
6.58

Viena
Budapesta 
Szolnok

Trenu 
de 

person-

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
7.20

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8—
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.22
10.45
11.17
11.51
12.01
2.24
4.41
8.4C
6.05

Aradîi
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Oonop
Berzava 
Soborșină 
Zamă
Gurasada
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Or ăștia 
Șibotă
Vinț. de josă 
Âlba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

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

10.16
10.36
11.-
11.26
11.53

8—
1.50
3.57
6.52

T. d. per.
2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25 Teiușu
Alba Iuiia
Vinț. de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia 
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă
Radna Lipova 
Paulișă 

gg^Gyorok
jq jcjGlogovață
10.50
11.16
11.44
12.06
12.38,

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
9.291

Aradu j

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

~O5

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1 55
7.20

1.39
2.19
2 36
3.03
3.30
4 17
4.33
4.55
517
5.28
5.53]
6 24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8 30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

Simeria (Piski) B®etroșenă BeiroseasE-Siaeseria (Piski.’

ISs’asov—®ea*MCSci•)

L .
Simeria
|Streiu 
Hațegă 
Pui
Crivadia 
Banița 
Petroșeni

6—
6.35
7.21
8.06
8.47
9.21
9.45

10.35
11.26
12.23
12—
2.23
3.19
4.—

4.22
4.5S
5.42

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

6.36
7.24
8.04
8.36

Ar adia--Tinaisoraț 1 Timisoi*a—Aradu5
. Aradu 6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11 5.05

■ț Vinga 7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46 6.40
Timișora 8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50 7.50

1 Ghirisu—Turdai ’ Taarda —(Ulm’Ksii5
(Ghirișu 7.48110.35 3.40 10.20 Turda 1 4.50 9 30 2.30 8 50
5 Turda 8.08) 10.55 4.— 10.44 Ghirișă | 5.10 9.50 2.50 9.10

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

Sibiiu— Copșa-naica

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8 02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea-Oșorlieiu - R. săs.

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27

Oșorheîu
5.20 11.17 5.14
5.35 5.36

Regh.-săs. 7.10 7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs. 8— 8.15

Oșorheiu (
9.35 9.53

5.21 5.54 10.20
Ludoș
Cucerdea

6 58 7.41 12.06
7.47 8.25 12.50

Simeria (Piski)--Hunedora

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

Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora
Cerna

4 46
5 11

2.32 7.22
7.503 —

Simeria 5 28 3.20 8.10

Bistrița—Mm’esia-Sasidasia, i •
Bistrița . . . .
Țagu-Budctelică . 
Murășă-Ludoșă .

Murășă-Ludoșă
Țagu-Budatelică .
Bistrița ....

JVola : Numerii încuadrațl cu linii grdse însemneză drele de nopte.

1.16
4.15
7.21

Sighișora—Odorheiu || Oaloi’heiaa—Sightș >i*a

Cai*eii-mari—KeSăia

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

2&elău—Careii-inari

Brașov 
Zernesci

5.45
7.26

4.55
6.36

Eerneseo — Braso v

Careii-marI .
Zelău. .

5.50 Zelău . . . 
Careii-marI .

1.56
6.48

Zernesci
Brașov

8—
8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


