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Brașovd, 20 Augusto v.
Suntă vre-o doue septemânî, 

de când amu făcută cunoscută ce- 
titoriloră noștri cuprinsulă unui 
ucaz revoltătoră, ce l’a adresată 
ministrulă de instrucțiune Csaky, 
încă în vera anului trecută, epis
copului Sabo dela Gherla.

Acestă ucaz n’a fostă cunos
cută publicului nostru pănă în ca
lele trecute. Cu atâtă mai multă 
a trebuită se ne surprindă tăcerea 
Consistoriului din Gherla, care și 
după descoperirile ndstre nu se 
pronunță, nu ne spune, cum stă 
lucrulă în adevără și ce măsuri 
crede de lipsă a-le lua pentru de 
a se apera în contra cutezătdrei 
și nedrepte! pretensiunî a minis
trului, ca clericii din seminariulă 
română unită din Gherla se-șî în- 
sușescă limba maghiară în vorbire 
și scriere.

E lucru fdrte tristă a-o spune, 
der nu mai putemă se retăcemă, 
că de multă timpă încdce pare că 
autoritățile nostre bisericesc! și 
școlare nici că se mai gândescă 
de-a se lupta cum se cade, cu ener
gia și cu abnegațiune, pentru drep
turile loră, ci preferă a se pune 
pe teremulă oportunistă ală con- 
cesiuniloră succesive, în idea, că 
numai astfelă potă s6 îmblâncțescă 
furia contrariloră limbei și ai na
ționalității nbstre.

Greșită și nenorocită idea ! A 
te pune pe acelă teremă însemnă 
a-ți tăia însu-ți crenga de sub pi- 
cidre, a te pune însu-ți la discre- 
țiunea și grația adversariloră tăi.

Numai așa ne putemă esplica 
tăcerea obstinată a celoră ce stau 
în fruntea învățământului română 
în Gherla. Ei se gândescă, cum 
s’o mai încurce cu ministrulă, ce 
studiu se mai propună în limba 
maghiară, ca să-lă împace, — în 
locă se se gândescă de a da, se 
cundscă, d-lui Csaky, că ori câtă 
de puternică ministru ar fi, nu-i

este iertată de-a călca nici dreptă, 
nici lege, nici echitate, cerendă 
dela episcopulă din Gherla se facă 
din clericii sei, chiămați a propo
vădui moralulă și religiunea în 
sînulă poporului română, nisce 
„Magyar ember“i cu pinteni și cu 
pană de cocoșă în pălăriă.

Săntă vre-o doi ani, de cândă, 
conduși de-o astfelă de neesplicabilă 
slăbiciune, superiorii seminariului 
română unită din Gherla au dis
pusă, ca studiulă „ higienei pasto
rale" se se propună teologiloră în 
limba maghiară; căci dora nu va 
voi nimeni se credă, că de aceea 
s’a introdusă limba de propunere 
maghiară pentru acestă studiu, ca 
se ’i se facă o ușurare medicului 
armenă, care-lă propune.

Corespondentulă nostru ne spu
ne, ca noutate, că în urmarea a- 
cestei ne’nțelese și condamnabile 
atitudini față cu ordinele viitore 
ale ministrului, Episcopulă Sabo 
s’ar gândi acumă, se dispună, că 
în viitoră se nu se mai propună 
nici pastorala, didactica, ritulă și 
tipiculă în limba româna, ci nu
mai în limba latină.

Decă acesta ar fi adevărată, 
ceea ce nu ne vine a crede, a- 
tunci ar însemna, că Episcopulă 
voesce să ordone limba latină ca 
punte de trecere la propunerea în 
limba maghiară. Der este prea în- 
grozitoră și numai a te gândi la 
așa cevași!

Der tocmai pentru-că suntă așa 
de monstruose părerile, ce — după 
cum ne spune corespondentulă 
nostru — suntă lățite în Gherla 
despre starea lucruriloră de acolo, 
ne simțimă datori a provoca pe 
veneratulă Consistoriu ală aces
tei diecese, ca să facă lumină și 
să linișteșcă spiritele atâtă de 
multă agitate și neliniștite prin 
veștile, ce se răspândescă de când 
cu ucazulă amintită ală d-lui 
Csaky.

In asemeni împrejurări, tăce
rea nu numai că este păgubităre, 
ci este chiar o crimă, ce se co
mite în contra propriului interesă 
de esistență ală bisericei și ală 
națiunei, căci a fi lovită și a nu 
te mișca, a nu face încercarea de 
a te apera de urmările lovire!, în
semnă nici mai multă, nici mai 
puțină, decâtă că ți-ai perdută 
consciința de sine și că te dai le
gată, ca vita, care e dusă la jun- 
ghiare.

Nu numai biserica, ci și nați
unea ndstră are ună dreptă de-a 
sci, cum se cresce tînerulă cleră 
română dela Gherla, pentru case 
pbtă corespunde chiămărei sale în 
tbte privințele.

Ceremă der deslușiri dela frun
tașii bisericam români din Gherla, 
ca se scimă cum stămă și la ce 
avemă se ne așteptămă din acestă 
parte!

CRONICA POLITICĂ.
— 20 Augustă (1 Sept).

— Studenții francesl din Mont
pellier, au trimisă reuniunei din 
Praga „Slavia* portretulă academiei loră 
ou o dedicațiune, în oare se serbeză în
frățirea celio-francesă. Totă-deodată ei 
împărtășesoă, că patru studențl cehi au 
fostă numiți membrii de ondre, din 
oausa ospitalității loră față de studenții 
și gimnaștii francesl. Intre aceștia se 
află și medicinistulă Gregr, fiulă con
ducătorului Cehiloră tineri. Dr. Iuliu 
Gregr.

—Deputatulă Eim din partida Cehiloră 
tineri, a ținută o vorbire înaintea ale- 
gătoriloră săi în Praga, în care critică 
pe Cehii bătrâni. După aceea vorbindă 
despre politica esternă (fise: Noi ca par
tidă n’amă cerută nicl-odată, ca Austria 
să facă politioă slavă, der protestămă 
în contra unei politice germane seu ma
ghiare. Noi ceremă, ca Austria să facă 
în afară o politică, care corespunde com
punerii ei istorioe și naturale, ea nu se

nisuesce după ună primată nici asupra 
Germaniloră nici asupra Slaviloră. Aus
tria în interiorulă granițeloră sale se facă 
politică slavă, și să le ofere Slaviloră ei 
desvoltare liberă. Cu Rusia să trăiescă 
în vecinătate bună și să nu servescă in- 
tereseloră străine. Lucrulă celă mai im
portantă este, ca să susțină pacea, să nu 
se arunce în vre-o aventură și să aline 
miseria poporațiunei. Cehii voescă o 
Austriă puternică, der voescă și popore 
puternice.

— Tăte foile din Belgrad polemi- 
sâzăîn oontra unui articolă apărută într’o 
foia germană din Budapesta, și în care 
se micșoreză istoria Serbiei și se sus
ține, că statulă Sârbescă nicl-odată nu 
a făcută nimică și n’a avută nici o în
semnătate. piarulă „Odjek" răspunde, că 
în castelulă din Buda încă și astăcfi ar 
șede ună pașă turcescă, decă puterea 
habsburgică dimpreună cu ajutoră ser- 
bescă, n’ar fi alungată pe Turcii din Un
garia. In legătură cu țările habsburgice 
ia fostă lesne Ungariei, să întrecă pe 
Serbia pe terenulă materială. SMa, a- 
visată numai la sine, n’are o cislaitaniă 
pe partea ei, care să-i ajute să suporte 
70 procente din impositele de stată.

— Corespondentulă din Londra ală 
(fiarului „Gaulois* a avută o întrevor- 
bire ou Charles Dilke, care se esprimâ 
asfeliu asupra situațiunei: „Manifesta- 
țiunile dela Kronstadt nu suntă după 
părerea mea altceva, decâtu adeverirea 
unei situațiunl, care deja de multă vre
me esistă. Numai în oohii mulțimei se 
ridică manifestațiunile aceste la impor
tanță de evenimente. Oamenii ou minte 
nu le privescă astfelă". — „D-ta însă 
nu poți să negi", dise corespondentulă, 
„că atâtă în Rusia, câtă și în Francia 
s’a făcută manifestațiunl, cari suntă de 
natură de a lega mai strânsă relațiunile 
ruso-francese.*

Dillce răspunse: „Ințelegă prea bine, 
că Francia e supărată pe noi din causa 
cestiunei egiptene și din causa raportu- 
riloră Angliei față de puterile centrale". 
La întrebarea corespondentului, că crede

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“ Turminoff clătina din capă. „Acesta 
vine de acolo", dise elă, „că în Roma 
faptele bandiților^ se țină în mare taină, 
oă ori ce asasinată, ce se săvârșesce în
tre zidi rile ei. Pillone este ună rege, 
care stăpânesoe neatârnată dela Cam
pagna pănă la culmile pleșuve ale mun
telui San-Angelos. Elă e când ici, 
când colo, când apare în munții Vol- 
șciol, când îșl perde urma printre rup
turile craterului Vesuviului. Aid se re
pede ca ună vultură asupra înălțimiloră 
dela Camaldovi: aoi întrerupe comuni- 
cațiunea între Castellamare și sînulă de 
Amalfi ; aci atrage pe gendarml și pe 
bersaglierî în mocirlele venindse dela Tar- 
racine, pe când elă în totă liniștea je- 
fuesce o societate de englezi bogat! pe 
drumulă dela Pastum. Ou ună cuvântă, 
e ună tâlhară, pâte celă mai dibaciu din 
câți a avută vre-odată Italia și față de 
marșurile sale forțate apară marșurile 
lui Napoleon numai ca nisce transpor
turi de bagage.“

— „Ce! pe lângă acesta ai fostă și 
jefuită?11 strigai înspăimântată.

— „Jefuită? Iubitulă meu, ce crecjl? 
Ore Pillone s’a interesată dej] gianta u- |

nui artistă ? Privesce drumulă de feră ! 
Totă bagagiulă stă în cea mai frumosă 
ordine. Geamantanele, ce e dreptăsuntă 
cam turtite, der nici unulă nu lipsesce 
și oând va sosi trenulă din Neapole, fiă- 
care îșl va căpăta lucrurile sale.11

— „Care a fostă scopulă acestei 
fapte desperate?11

— „A fostă ună scopă îndoită/ 
(fise Turminoff, „întâ u, pentru a arătă 
poporului ce este în stare să săvârșescă 
Pillone într’ună locă, unde se credea, că 
tdte luorurile suntă sigure și în cea mai 
mare ordine. Ar fi putută să-și alegă 
trecătâre strîmtă din munții Volsciol, 
unde ar fi ajunsă doi omeni, ca să o- 
prescă trenulă și unde fuga prin munți ar 
fi fostă ușoră și sigură. Insă ce ar fi fostă 
acesta pentru Pillone ? Acesta ar fi pu
tută săvârși și celă mai prostă bandită. 
Nu, aici în mijloculă unei văi împopu- 
late, în apropierea unei stațiuni, ou o 
puternică garnisonă de bersaglicl, departe 
de ascuncjătorile din munți, aici a voită 
Pillone să-și arate puterile de cari dis
pune și ce e în stare să facă."

— „Și n’a furată nimică?"
— „Numai ună bagatelă. Trenulă

de diminâța ducea 300,000 scudl romani 
de aură puși în două butoie. Acesta era 
suma, pe care casa Torlonia și Spada, 
o datoria cunoscutului bancheră Merle 
din Neapole. Nimică altceva nu s’a fu
rată decâtă aceste două butdie. A: ăsta 
ar fi fostă o datoriă vechiă, pe care as
tăzi Pillone a plătit’o bancherului Merle 
cu interese."

— „Cum așa?"
— „Ah! istoria acesta dateză înoă 

din anulă trecută și de bună semă ban- 
cherulă a și treout’o în cartea uitărei. 
Pillone însă nu oundsce ună asemenea 
foliantă. Lucrurile stau astfelă : In anulă 
trecută le succese autoritățiloră să iso- 
leze pe Pillone și pe unii din ai săi în 
muntele pustiu San-Angelos, și să le taie 
ori ce comunicațiune cu cei din jură. 
Pillone se afla într’o situațiune desperată. 
Provisiunile i-șe împuținară pe încetulă 
și pe când mai înainte plătia țăraniloră 
pentru o pâne mare 20 lire și pentru 
ună butoiu de vină 100 lire, acum tre
buia să dea de cinci ori atâta, fiindă-că 
autoritățile luară hotărîrea de totă ra
țională, că ori care țărână, care ar pleca 
dela locuința sa mai multă ca ună pă-

(2)
PILLONE.

Novelă, de G. Bergsoe, tradusă de Ucu Paolo.
Mă uitai dealungulă drumului de 

feră și numai acum observai, că sârmele 
telegrafice pe îutrega liniă erau tăiate. 
Câtă priveamă cu ochii, vedeamă numai 
stâlpii goi, de pe cari atârnau sârmele 
ca și florulă la o procesiune de înmor
mântare.

— „Cine a fostă atâtă de îndră
cită, ca să săvârșescă o astfelă de faptă 
rușinâsă ?u strigai revoltată .

Turminoff mă privi ou ochi mari.
— „Decă n’așl sci, ași presupune, 

că D-ta ai picată numai acum din ceră, 
seu că ai sosită numai acum din patria 
D-tale. N’ai aurită nimică despre „Pi
llone ?“

Povestii lui Turminoff aceea, ce au- 
(fisemă în cupeu, și că ce efectă a pro
dusă numele lui Pillone asupra Italieni- 
loră ce se aflau de față, mărturisii, că 
numele acesta nu l’am aucfită nici-odată 
și de locă n’am presimțită, că p6te avea 
ună efectă așa de nenorocită.
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Dilke că, amiciția ruso-francesă va avâ 
urmări mari, răspunse Dilke-. „Nule vădii, 
afară de în eventualitatea unui resboiu. 
Situațiunea Europei depinde dela voința 
personală a împăratului Rusiei. Dâcă acesta 
nu doresce răsboiulii, atunol pacea e asi
gurată. Fii sigură, că împăratule Ger
maniei nu va începe răsboiulă. Elă nu-lă 
pâte purta fără Austria și Italia și a- 
ceste două puteri nu-lă voră urma în 
casulă unui răsboiu de atacă. Austria și 
Italia nu voră lua parte la o politică 
agressiva, căci acesta ar fi forte periou- 
culâsă pentru ele. De răsboiu să temă 
trite puterile, afară pe Rusia. Acâsta pu
tere nu pote fi nimicită. Dilke Z>se mai 
departe, că Anglia nu a intrată 
în alianța triplă, ci a încheiată ună 
actă în scrisă, ca Italia să țină status 
quo în marea mediterană. Aotulă acesta 
nu’lă va deobliga pe suocesorulă lui 
Salisbury, și Dilke crede, oă în casulă 
unui răsboiu, Anglia va păstra cea mai 
strictă neutralitate.

— „KolnischeZeitung0 primesce din 
Petersburg următârea telegramă : In cer 
curile competente de aici se atribue o 
mare importanță ukazului, prin care se 
opresce exportarea săcărei. Se vede în 
acâstă măsură intențiunea Țarului de 
a-șl menaja provisiele sale pentru ca
sulă unui resbelă, precum și în același 
timpă de a pune pe Germania în o po- 
sițiă grea din punctulă de vedere ală a- 
provisionăriloră sale militare. In cercu
rile de oficerl ruși se (jioe pe față, că în 
1893, când tote trupele rusescl voră fi 
înarmate cu noua pușcă, se va declara 
răsboiu „Germaniei detestate.“

SOIRILE PILEI.
— 20 Augustă. (1 Sept.)

La manevrele austo-ungare, oe se voră 
ține în Septemvrie a. o. va merge și 
ministrulă de răsboiă ală României, ge- 
neralulă 1. Lahovary, pentru ca se salute 
în numele regelui Carolă, pe M. S. mo- 
narohulă nostru. *

* sți

Ertatii este a vinde rachiu Dumineca ? 
Fiindcă în legea pentru repausulă de 
Dumineca, articlulă XXIII din 1891, 
vendarea de bere și de vină nu este in
terzisă în cjilei0 d® Dumineca, mulțl 
credă, că nici venZarea de rachiu nu 
este interZisă. Deorece însă în mențio- 
natulă artioulă de lege, rachiulă nu este 
numărată în seria articuliloră permise 
a se vinde, urmâză de sine, că venZa
rea de rachiu este oprită în întregă 
decursulă Zdeloră de Dumineca. Este 
adevărată, că mai mulțl câroiumarl și 
arendatori, simțindu-se prin acesta pă
gubiți, au petiționată să li-se permită și 
Dumineca venZarea rachiului, dâr fiind
că până acum oererea loră nu s’a resol- 
vată, venZarea răchiului de-ooamdată este 
oprită.

Noulti. primate ale Ungariei. „Bud. 
Hirl. este informată, că Majestatea Sa a 
întărită numirea episcopului din Sâm 
băta, Cornelii Hidassy, ca primate ală 
Ungariei. Actulă numirei lui va apăre 
în fâia oficială în primele ZU® al® lui 
Septemvre. Despre Hidassy Zi°® numita 
fâiă, că a fostă alesă ca primate așa Zi' 
cendă fără voința lui. Pe timpulă, oând 
Hidassy funcționa ou consilieră de sec
țiune în ministeriulă de culte, ’i s’a ofe
rită oatedra de episcopă ală Sâmbetei, 
der elă a refusat’o la începută și numai 
după mari stăruințe din partea răposa
tului ministru de culte Trefort s’a îndu
plecată a-o primi. După mortea lui Li- 
povnicky, ’i s’a oferită oatedra de epis
copă ală Ora iei mari, pe care nici 
de cum n’a vrută s’o primâsoă; asc- 
felă asigură numita fdiă, că n’a vrută 
să primâsoă nici acum oatedra de pri
mate ală Ungariei și numai la stăruința 
prea înaltă din partea Majestății Sale 
s’a înduplecată a-o primi.

* * *
Flota rusescă de râsboiîi, din marea 

negră, după cum anunță foile rusescl, 
se va înmulți înoă cu două corăbii cui- 
rasate de classa întâiu. Prin urmare 
flota rusescă de aici va număra 5 fre
gate cuirasate de clasa înteiu, 6 oano- 
niere, doue încrucișătore și 14 torpiliere.

* * *
Musica orășenescă va da astăZl ună 

concertă în sala otelului „Europa0. In- 
ceputulă la 7l/2 ore sera. Celistulă aoum 
de curendă angajată, d. Stefan Lazâr, 
va cânta solo pe cello: „Siciliana0 de 
Pergolese-Ries. — Mâne MierourI va da 
erășl ună concertă la „Schiitzenhaus.0

* * *
Societatea de maghiarisare din comi- 

tatulă Sălagiului, numită „Wesselânyi0, 
a fixată budgetulă anului viitoră ou 1820 
fi. venite și totă atâtea cheltuell. In pre- 
liminarulă de spese se află intri altele 
pentru asilulă de copii din faimosa co
mună Trăsnea 561 fl.; pentru asilulă de 
oopii din Mirsidă 442 fl.; pentru șcâla 
din Benefalău 294 fl.; pentru premiarea 
învățătoriloră și școlariloră, cari facă 
progresă în limba maghiară, 80 fl.; pen
tru înființarea de biblioteci poporale un
guresc! 50 fl.; pentru ajutorarea socie- 
tățiloră unguresol de cântări 40 fl. S’a 
mai hotărîtă, că dâcă în Cehulă Silva- 
niei se va înființa o reuniune pentru 
maghiarisarea copiiloră, societatea cu 
plăoere o va sprigini amăsurată puteriloră 
sale materiale.

* * *
Calea ferată prin valea Oltului. In 

Zilele aceste s’au înoepută lucrările pen
tru construirea liniei prin valea Oltului. 
In 28 Augustă s’a pusă petra funda
mentală a gărel din Ovrigă. Lucrările 
se voră termina în luna lui Maiă a a- 
nului viitoră.

Casă tristă. Din comitatulă Solnooă- 
Dobeoa ni-se împărtășesoe, oă preotulă 
română gr. oat. din Măgerușă a fostă 
găsită alaltă-erl, la 10 ore a. m. în apa 
Șieulă, mortă și ou grumazii tăiațl. Se 
bănuesce, oă ar fi vorba de o sinucidere, 
deârece la nenorooitulă preotă s’au ob
servată în Zii®'® din urmă simptome de 
alienațiă. In urma lui au rămasă 4 co
pile orfane.

** *
Pentru linia ferată sălăgenă, cu înoe- 

putulă lui Octomvre o. se va uroa atâtă 
portulă personala, câtă și celă pentru 
bagagii. Totă cu începutulă lui Octom- 
vrie se voră pune în oiroulațiune pe a- 
câsta liniă și vagone de ol. I.

*❖ *
Congresulă internațională meteorologică 

s’a deschisă în Zil®l® aceste în Munohen 
(Bavaria). România e representată la a- 
oestă oongresă prin d. Hepites, directo- 
rulă servioiului română meteorologică.

* * *
Ună proouroră ca duelantă. Vicepro- 

curorulă de stată din Zomboră Dr. Ce
sar Kovașio s’a duelată cu proprietarulă 
Sigismund Roheim. Tabla regâscă din 
Seghedin ’i condamna pe amândoi la 8 
Zile înohisore de stată.

* * *
Ucigașulă generalului rusescă Seliver- 

stof, celebrulă Padlevski, a rămasă ne
descoperită până în Zma de aZl. Aoum 
se vestesce, că o nepotă a generalului, 
din Talama Kroșof, a pusă ună premiu 
de 8000 de ruble pentru oine va gă 1 
pe Padlevski.

Foile din Praga și călătoria 
monarchului.

Din inoidentulă călătoriei monar- 
ohului nostru la Praga, Ziarulă „Bohe
mia0 scrie: „Nu numai Praga e țînta 
călătoriei monarchului, der și Boemia de 
nordă și orașulă dela graniță Reichen- 
berg se pregătescă să salute pe împăra- 
tulă. Acesta e momentulă principală din 
visita împărătâscă, că densulă va face 
visită și unui orașă germană....

ț)iarulă „Politik0 Zi°® oă visita îm
păratului în Boemia a fostă cugetată oa 
încoronarea operei pactului și că acâstă 
signatură îi lipsesce visitei.

ț)iarulă „Narodni Listi“ Zioe că dela 
ultima visită a împăratului în Boemia 
s’a îmtemplată mari schimbări în rapor
turile esterne și interne. „Ceea ce pri- 
vesce raporturile esterne, situațiunea ge
nerală europână mai vârtosă în urma 
apropierei ruso-francese a devenită forte 
seriosă, așa încâtă situațiunea dela finea 
seoolului acestuia se pote asemăna ou 
aceea dela fiuea secolului trecută, oând 
guvernulă vienesă afla de lipsă, să se 
apropie mai multă de poporele monar- 
chiei, oeea ce ș’a ajunsă espresiunea în 

Boemia prin încoronarea lui Leopold II. 
Istoriografii suntă plini de laudă asupra 
desterității, ou care guvernulă de atunol 
s’a purtată față de dieta boemă și un
gară ; și cum elă a regulată cestiunile 
interne cu ună preță în raportă forte micu, 
mai înainte de cțilele furtunose ale revolu- 
țiunei. AstăZl nu vomă mai cerceta mai 
deaprope, oa fire cum se va afla guver
nulă din Viena în timpulă călătoriei îm
păratului față cu raporturile internaționale, 
pe noi ne interesâză mai înteiu situațiu
nea internă.0

Apoi fâia Cehiloră tineri disoutâ punota- 
țiunile pactului dela Viena. „Poporulă 
cehică, la sosirea împăratului pepămen- 
tulă venerabilă ală acestui regată, va 
dovedi, oă soie să despartă faptele guver
nului tntr’ună stată constituțională de po- 
sițiunea înaltă a monarchului. Intru câtă 
cunâscemă pănă acum disposițiunile pen
tru călătoria împăratului, acâstă călăto
ria eschide posibilitatea de a se privi 
în senșă unilaterală. Nu trebue treoută 
cu vederea, că visita împăratului se îm
parte în două părți importante, că visita 
în Praga în prima liniă este pentru es- 
posițiune și pentru poporulă oehică și 
petrecerea în Reichenberg și Boemia de 
nordă e pentru Germani....

Visita monarchului e în egală mă
sură pentru poporulă nostru, care a luată 
parte la esposițiune, ca și pentru aceia, 
cari din punctă de vedere politică nu au 
luată parte la ea. Venerațiunea, ce o 
va arăta poporulă oehă monarchului, 
nu va dovedi numai alipirea cătră per- 
sâna monarchului, ci va forma și espre
siunea viuă, față de ataourile adversari- 
loră săi îndreptate în contra drepturi- 
loră sale0.

Raportu generalii
ală comitetului Asociuțiuuei transilvane pen
tru literatura română și cultura poporului 
română despre activitatea sa în decursulă 

anului 1890.

II.
Despre școla Asociațiunii.

1. Școla civilă de fete cu internată 
susținută de Asociațiune a formată și 
în decursulă anului espirată obieotulă 
deosebitei iuteresărî a comitetului.

Condusă de aceleași puteri ca și în 
anulă treoută, șcâla nostră a fostă cer
cetată în anulă școl., 1890/1 de 59 ele
ve ordinare și 3 eleve estraordinare. In- 
ternatulă împreunată cu școla a adăpos
tită în anulă acesta 49 eleve, dintre 
oari 40 au frecuentată școla nostră, 
âră 9 șoola elemantară a „Reuniunii 
femeiloră române din Sibiiă0.

Invățământulă ’l-au provădută și în 
anulă școl. 1890/1 puterile didactice in
stituite mai nainte, cu singura schimba
re, că fosta învățătore, dșâra Victoria 
Filipesculă, care șl-a cerută deraisiunea,

trară de milă și va avă merinde mai 
multă de ună funtă, să fiă imediată îm
pușcată. In împrejurările acestea critice 
Pillone ’i scrise bancherului o epistolă, 
care e destulă de semnificativă pentru 
relațiunile din Italia sudică. Elă promise, 
că pănă când va domni „peste ținutu
rile neapolitane, apulice și sorrentinice,0 
în ori și ce împrejurare va ocroti măr
furile și moșiile bancherului Merle și pe 
acelea, cari stau în legătură cu oasa sa. 
Ca recompensă pretindea imediată sol- 
virea sumei de 50,000 franci — însă nu
mai ca ună împrumută fără interese, pe 
care îlă va achita în decursă de 3 ani 
de Zii®-

„Banoherulă Merle era ună comer
ciantă prea rutinată, pentru ca să nu vadă 
îndată ce avantage etra-ordinare ’i va 
prooura epistola acesta atâtă lui, oâtă și 
amiciloră săi. Insă tot-deodată era ună 
adevărată neapolitană pentru ca să se 
folosâsoă de aoesta, fiind-că era însciin- 
țată de guvernă despre posițiunea des
perată, in care se afla Pillone, deci re
fuse oferte acesta cu batjocură. Două 
Zile după acesta căpăta ună răspunsă 

dela Pillone, în care-’i declară, că pe 
elă banohetulă Merle îlă va prinde viu 
seu mortă, âr în Z>ua a treia, scăpa la 
Amalfi prin neprivegherea gendarmiloră, 
Apoi dispăru fără ca să soie unde. Mai 
multe luni de Z'l® nu s® auZi nimică 
nici despre elă, nici despre banda sa, 
așa încâtă mulțl credeau, că s’a dusă în 
Dalmația, pentru ca să ia parte la re
voluția de acolo, și în totă timpulă a- 
cesta trăia bogatulă și puternioulă Merle 
într’o frică continuă, așa încâtă nu cu
teza să iasă afară din orașulă Neapole. 
Inzadară puse sume mari la disposiția 
poliției, înzadară trimise acesta spionii 
și agenții săi — Pillone era ca și mortă, 
în fine chiar bancherulă împărtăși păre
rea acesta.

„Vesuiiulă multă timpă fu liniștită 
ca și Pillone. In luniu însă anunțară 
câțiva nori negri de fumă ună nou ora- 
teră și în Septemvre se aștepta Z^ni°h 
una dintre acele mici erupțiunl, care 
atrage tot-dâuna o mulțime de străini 
curioși în hotelurile din Neapole.

„Bancherulă Merle căpătă o visită 
distinsă. Ună Englesă bogată, cu care 

bancherulă sta de multă timpă în le
gături comerciale, sosi dimpreună cu 
soția sa, ca ospe în palatulă lui Merle. 
Se arangiase tocmai o escursiune la ob- 
servatoriu, pentru ca să visiteze pe re- 
numitulă geologă Palmieri, și mai de
parte puțini de aceste se ridicase ună 
cortă, unde aveau de gândă finanoiaiir, 
după ce voră fi onorată sciințe prin 
visita loră, să ia parte la o masă splen
didă. Tote se întâmplară nici ună acci
dentă, pănă când se apropiară de loculă 
unde era ridicată cortulă. Aici observă 
bancherulă o câtă de tineri bine armați. 
Deorece toți erau bine îmbrăcațl și-’i 
spuseră, că s’au adunată acolo pentru 
vânătâre, ’i dispăru ori ce bănuială — 
ou atâtă mai vârtosă, că recunoscu printre 
ei pe unii dintre arândașii săi.

„PrânZulă începu și când era pe la 
friptură, deodată perdeua cortului fu 
dată la o parte și ună tînără îmbrăcată 
în frumâsa uniformă a Garabineriloră 
apăru în ușa cortului.

— „„Capitanulă Pillone se învită pe 
sine oa ospe la bancherulă Merle0, Zise 
elă ou o voce ironică. „Elă speră, că 

onorații ospețl nu-șl voră strica pofta 
de mâncare, pe lângă aoesta cere dela 
bancheră ca să subscrie mandatulă a- 
cesta.0

„picândă acestea, întinse banohe
rulă spăriată ună mandată de 100,000 
franol și în momentulă acela o oâtă de 
âmenl bine armați, toți vânători, întră 
în tăcere în cortă și fără multă cere- 
moniă se puseră lângă bancheră și lângă 
âspeții săi și înoepură să se ospeteze.

„Spaima era generală. Insă banche- 
rulă Merle era ună prea bună gospodară, 
pentru a nu sci, ce să faoă. Subscrise 
mandatulă, porunci nepotului său să ur
meze pe Pillone și după ce mânoară, se 
despărțiră oa cei mai buni amiol din 
lume, unulă ca să se întârcă în palatulă 
său, âr celălaltă ca să se ducă în fun- 
dulă păduriloră.

„Planulă fu iscodită de Pillone cu 
oea mai mare violeniă și fu esecutată cu 
o îndrăsnâlă aprope ârbă, dâcă se gân- 
desce cineva, că pâlele muntelui Vetuv 
e încunjurată de două linii de drumă de 
feră, cu o rețea telegrafică și pe lângă 
aceea în fiă-car a stațiune se afla ună 
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a fostă înlocuită prin d-șâra Elisa Nasta, 
absolventă a șâlei de industriă din Cluj ti.

Cu finea anului acestuia școl., co
mitetulă s’a văzută necesitată a escrie 
concursă pentru ocuparea postului de 
învățătoră, devenită vacantă prin înde
părtarea d-lui Dr. P. Spână.

Mersulă învățământului a fostă în 
decursulă anului școl. deplină satisfăoă- 
toră, ear starea preste totă a șcâlei și 
a internatului a fostă deplină mulțămi- 
tore. Șcâla continuă a fi în progresă. 
Date mai detaiate ou privire la întocmi
rea și mersulă școlei și a internatului se 
cuprindă în programa, din care alătu- 
rămă ună exemplară sub 72

Aid e loculă să Vă amintimă, că 
dreptulă de publicitate pentru șcâla 
nâstră ne este asigurată, îndată ce și 
puterea a 3 a didactică ordinară va în
truni cualificațiunea prescrisă în §. 103. 
art. de lege 38 din 1868.

2. Starea economică a școlei de a 
semenea se înbunătățesoe ană de ană, 
reolamândă subvențiunl totă mai mici 
din partea Asociațiunii.

Rațiooiniile școlei și ale interna
tului pro 1890/1 presentate de direc
țiune, din oarl se vede, că în deoursulă 
anului numită venitele (inclusive sub
venția de 100 fi., ajutorulă de 500 fi. 
dela institutulă de credită și economii 
„Albina" din Sibiiă și 306 fi. 56 cr., dați 
de Asociațiune pentru investițiunl pro 
1889/90) au atinsă suma de 16,452 fi. 
66 or., ear erogațiunile suma de 16.407 
fi. 86 cr., au fostă date spre censurare 
unei comisiunl din sînulă comitetului și 
s’au aflată în ordine,

3. înainte de a înoheia acestă titlu 
ne luămă voia a Vă face împărtășirea, 
că comitetulă D-vostră, întemeiată pe 
dreptulă ce î-lă dă „Statutulă de orga- 
nisare ală șcâlei" (§. 9. lit. &. al. 5) și 
vrândă a întemeia la șcâla năsrtă ună 
corpu învățătorescă stabilă și bine cua- 
lifioată, a luată hotărîrl, în urma cărora, 
pe viitoră, puterile didactice dela șcâla 
nâstră voră fi totă atâtă de bine situate 
ca profesorii mai bine plătiți dela șco- 
lele medii românesci din Transilvania.

III.
Administrarea averii Asociațiunii.
1. Administrarea averii Asociațiunii 

s’a efeptuită și în anulă de gestiune 
1890 pe lângă observarea evidenței și 
a oontrolei corăspuncjătore. Taxele de 
la membri încurgă multă mai regulată 
ca în trecută, mulțumită lăudabilului 
zelă, pe care ’lă desvâltă direcțiunile și 
comitetele celoru mai multe despărță- 
minte.

2. In alăturare sub -/3 ne permitemă 
a presenta onoratei adunări generale ra- 
țiooiniulă' pe anulă școlară amintită 
(1890), pregătită de cassarulă Asooia- 
țiunii, d-nulă Grerasimă Candrea, dim
preună cu ună raportă specială ală aces

despărțământă puternică de gendarml. 
Lucrase Pillone cupndrăsnelă, der și ban- 
cherulă lucra cu o șireteniă adevărată 
neopolitană. Elă presupuse, că liniile te
legrafice spre Neapole au fostă tăiate 
de Pillone și acestă presupunere să și 
adeveri mai târdiu. Elă însă scia ceva, 
scia ceea ce-i încredințase geologulă 
Palmieri și despre care Pillone nici n’avea 
presimțire, — că adecă sub observatoră 
se afla o liniă telegrafică, care servia 
absolută numai pentru scopuri sciențifice 
la erupțiunile Vesuviului. Pe drumulă 
acesta le succese să trimită în grabă o 
depeșă la banca Merle, er alta la poli- 
țiă. Prin acesta planurile lui Pillone fură 
cu totulă zădărnicite. Elă lăsă prea de 
timpuriu să-i scape obstatioulă din mână, 
oomplioii săi tură arestați în Neapole, 
suma nu era încă solvită, și în locă de 
banii așteptați, se văcju Pillone înounju- 
rată de tâte părțile și pentru prima dată 
în vieța sa se vedea silită să se lupte 
pănă ia mârte, așa încâtă după oe-șl 
perdu o mare parte din âmenii săi, fiind 
și rănită greu, îșl luâ refugiulă la unulă 
dintre cei mai buni prietini ai săi. Din 

tuia referitoră la rațiociniu și la resulta- 
tele obținute.

Din rațiociniu se vede, că în decur
sulă anului 1890 venitele Asociațiunii au 
fostă 52,136 fl. 94 or., erogațiunile au 
fostă 9757 fl. 78 cr. Starea averii a fostă 
la 31 Decemvre 1890 de 161,727 fl. 58 
cr., mai multă decâtă în anulă prece
dentă cu 46,592 fl. 02 cr. Intrega avere 
administrată de comitetulă Asociațiunii 
a fostă la aoelașl termină de 179,188 fl. 
75 cr. Suma depositeloră a fostă la 31 
Decemvrie 1890 de 3,597 fl. 11 cr. Se 
arată mai departe, că din venitele înca
sate sub diverse titluri s’au acoperită nu 
numai trebuințele budgetare, oi și o 
parte însemnată din datoria vechiă, con
trasă la institutulă „Albina" de când cu 
clădirea și adaptarea edificiului școlei de 
fete cu internată, astfelă oă contulă cu
rentă ală nostru s’a încheiată cu 31 De
cemvrie 1890 numai cu 2670 fl. înfavo- 
rulă institutului numită ; ou 30 Iuniu a. o., 
după-oum aflămă, contulă curentă s’a 
încheiată cu suma considerabilă de 1232 
fl. 60 or. v. a. în favorulă Asociațiunii 
transilvane, mulțămită specială însemna- 
teloră colecte întreprinse în favorulă 
școlei nâstre de d-lă Partenie Oosma, 
directorulă institutului „Albina". Totă 
din venitele înoassate s’au achitată, după 
cum se arată în rațiociniu, și spesele 
avute cu diferite investițiunl și imposite 
nouă etc.

Comisiunea însărcinată cu revisuirea 
rațiociniului l’a aflată esactă și în con
formitate ou registrele și dooumentele 
justificative.

3. La oele espuse la rațiociniu adau- 
gemă, că afară de venitele ordinare în 
decursulă anului 1890 au întratu la oasa 
Asociațiunii:

a) Suma de 90,000 lei, legatulă fă
cută de fericitulă Ioană Oltenă (vecjl la 
altă locă: Tit. I. pr. 3);

&) suma de 500 fl. v. a. dela insti
tutulă de credită și economii „Albina" 
pentru trebuințele ourente ale șoolei de 
fete;

c) suma de 500 fl. totă dela insti
tutulă de credită și economii „Albina" 
pentru crearea â 10 stipendii de câte 50 
fl. pentru eleve adăpostite în internatulă 
Asociațiunii;

d) suma de 5351 fl. 75 or. intrată 
din colectele făcute de d-nulă Partenie 
Cosma, directorulă institutului „Albina".

e) suma de 300 de franci (138 fl. v. 
a.) legată făcută Asooiațiunii transilvane 
de fericitulă Constantină I. Popasu, fostă 
comerciantă în Brașovă ;

/) suma de 100 fl. donată de d-lă 
Ludovioă Simonă, mare proprietară în 
Sângeorgiulă de câmpiă, în scopulă de 
a se cumpăra din ea câte o mașină de 
cusută pe sema școlei Asociațiunii și a 
șcâlei de fetițe din Blașiă, oeea-ce s’a și 
făcută.

momentulă acesta Pillone, ouprinsă de 
ură ne'mpăcată, jură răsbunare asupra 
banoherului. Ai văcjută D-ta astădl, cum 
șl-a ținută cuventulă.

— „Der Turminoff", disei eu rî- 
Zendă, „deoă n’așă sci mai bine, ar tre
bui să credă, că și d-ta faci parte din 
banda lui Pillone, fiindcă soii așa de 
bine secretele acestuia".

— „Nu-mi prea placă vorbele gâle", 
răspunse Turminoff liniștită, „însă dâră 
Pillone ar fi soiută, că și eu eram în 
trenulă acesta derailată, atunci nu s’ar 
fi întâmplată acestă catastrofă teribilă, 
seu dâcă ar fi trebuită să se întâmple, 
ași fi căpătată de ou vreme ună semnă 
âre-oare să mă feresoă".

Mă uitaiu la Turminoff ou ochi mari. 
Acesta însă continuă liniștită în tonulă 
său obicinuită.

„Ce vrei D-ta să faci aici? Pănă 
când linia telegrafică se află în neorân- 
duelă, linia ferată nu va fi de locă si
gură, și pâte d-ta nu vei fi atâtă de fe
ricită, ca mine. Și apoi niol nu putemă 
aștepta mai ourândă de patru âre vre-ună

g) prețulă mai multoră esemplare 
din broșura „Graiulă ardelenescă în ra
portă cu limba și literatura de peste 
CarpațI" oferită (în 480 esemplare) de 
autorulă ei, d-lă Dr. A. Șuluță Cărpini- 
șană. în folosulă șcâlei Asooiațiunii.

4. In legătură ne luămă voia a Vă 
aminti, că în decursulă acestui ană co
mitetulă D-vâstre s’a văzută îndemnată 
a întemeia ună fondă nou „Intru amin
tirea răposațiloră" cu destinațiunea de a 
servi scopuri culturale. Acestă fondă e 
adl de 297 fl.

5. In legătură cu rațiociniulă pro 
1890 ne luămă voia a Vă presenta pro- 
iectulă de bugetă pro 1892 sub ./4

(Va urma.)

Convocări.
„Reuniunea inv&țătoriloru ro

mâni ort. r&s. din ListrictulH X 
(Brașov) alii Archidiecesei tra/nsil- 
vane“ îșl va ține adunarea sa generală 
la 16. 17 și 18 Septemvre a. c. st. v. 
în opidulă Codlea. La acestă adunare se 
învită toți P. T. D-nii membri ai Re- 
uniunei, preoum, și alțl amici ai șcâlei.

Fxcg^raraa:
Ședința I. Luni in 16 Sept, la 

9 ore a. m. 1. Deschiderea ședinței 
prin presidiu. 2. Apelulă nominală. 
3. Raportulă generală ală comitetului 
centrală despre activitatea sa în decur
sulă anului 1890/91. Ședința a II. 
Luni 16 Sept, la 3 6re p. m. 4. Ra
portulă cassarului despre averea Reuni- 
unei. 5. Raportulă bibliotecarului. 6. A 
legerea comisiuniloră revădătâre și de 
soontrare. 7. Prelegere din „Religiune" 
predată de d-lă președinte Ioană Popea. 
Ședința a III. Marți, II Sept, la 
9 âre a. m. 8. Raportulă specială ală 
comitetului asupra temeloră pertractate 
în despărțăminte: „Care sistemă este 
mai de preferită în șcâla elementară cu 
mai mulțl învățători, celă ală rotațiunei, 
seu stabilității învățătorilor^ ?“ și „Trac- 
tarea practică a N-riloră 10 și 11", pre
legere practică din Aritmetică, predată 
de ună membru, pe carele eventuală îlă 
va designa presidiul în adunare. Ședin
ța a IV. Marți, II Sept, la 3 ore 
p. m. 9. „Cumă să se desvâlte carac 
terulă în elevă ?" temă lucrată de mem 
brul Z. Budnariu. 10. „Comasarea și 
folâsele ei", prelegere ținută de d-nulă 
parochă looală Iosifu Comanescu. Șe
dința a V. Mercuri 18 Sept, la 9 
âre a. vn. 11. Raportele comisiuniloră. 
Ședința a VI. Mercuri 18 Sept, la 
3 ore p. m. 12. Stabilirea budgetului 
pro 1891/92. 13. Propuneri de sine stă- 
tătâre.

La însărcinarea comitetului centrală 
ală Reuniunei.

Brașovă, 17 Augustă 1891 v. 
loanO Popea, președinte N. Bârsan, secretară I.

P. T. Domni societari a i consor
țiului de întreprindere montană „ Orientulu“ 
din ZernescI se convâcă prin acâsta la 
a V-a conferență de societate pe 10 Sep
temvrie a. c. la 2 âre după amecji în Zer
nescI, ospătăria D lui societară Teodoră 
Vulsian, pentru:

Pertractarea raportului comisiunei es- 

trenă separată din Neapole, seu cu alte 
ouvinte: d ta vei ajunge pe o nâpte ou 
oeță în Neapole, unde abia vei găsi ună 
hamală, apoi o birjă. Urmeză sfatulă 
meu și încrede-te în conduoerea mea. 
Intr’o âră putemă fi erășl în Ceprano 
și în două trei âre vomă fi la Moute- 
Casino, pe oare nu trebue să-lă treci cu 
vederea. Giamantanulă d-tale poți să-lălașl 
să mergă mai departe la Neapole unde 
vei ajunge și d-ta mâne. Deoă ne vomă 
odichni susă puțină și vomă mânca în 
refectorulă celă nou și vomă bea o bu
telia de vină bună, atunci îți voiu pute 
spune ceva despre amiculu meu Pillone".

Propunerea era ademenitâre. Ceea 
oe mă atrăgea însă mai multă, era chi- 
pulă, în oare pronunțase Turminoff ou- 
vintele „despre amioulă meu Pillone". 
Atâtă era de onestă, de bravă și de 
bună acestă Turminoff! Cum a putută 
elă conveni ou faimosulă căpitană de 
bandiți și ce avea să-mi istorisescă des
pre dânsulă? Curiositatea mea era la 
culme. (Va urma.) 

mise la 15 Martie a. c. și eventuală alte 
propuneri.

Buciumă, în 30 Augustă 1891.
Ales. Danciu, directoră.

Societatea „Concordia" din Blașiu, 
învită ou tâtă onârea pe toți membrii 
săi fundatori la a VII-a adunare gene
rală ordinară, ce se va ține în 6 Sep
temvre n. c. la 2 âre p. m. în otelulă 
„Națională" din locă.

Obiectele: 1) Raportulă președin
telui despre cursulă afaceriloră. 2) Bi- 
lanțulă și raportulă comisiunei censură- 
târe și darea absolutoriului. 3) Esmiterea 
a 3 membri nefunoționarl pentru supra- 
veghiarea sorutinului și verifioarea pro
cesului verbală. 4) Votarea unui ajutoră 
la oomune din cassă. 5) Alegerea de 
președinte, vice-președinte, oassară și 
contabilă. 6) Alegerea comisiunei cen- 
surătâre.

In fine se potă pertraota și alte obieote 
aduse din partea d-loră membri.

Blașiu 28 Septemvre 1891.
Pentru juriulă administrat.

Teodorii Onișoru, 
v.-p reședințe.

Literatură.
Au apărută :
„Legende române® oulese și adno

tate de V. A. Urechiă. Buouresol. Edi
tura librăriei Sooecă & Comp. 21, Calea 
Victoriei, 21. 1891. Formată 8° cu 247 
pagini. Prețulă unui esemplară 3 lei.

Logodnă. Dra Victoria Vladă, fiica 
d nei Aurelia Vladă din Orăștiă, s’a fi- 
danțată cu d-lă Gorneliu Popoviciu, fiiulă 
d-lui Bucură Popoviciu din Hațegă. — 
Adresămă tinerei păreohl felicitările nâs- 
tre cele mai sincere!

DIVERSE.
Dansulii și călătoria pedestră. Deoă 

delicatele nâstre dame ar fi nevoite să 
facă pe josă o călătoriă de câțiva chilo- 
metri, ar crede, că pentru ele a sunată 
cesulă oelă din urmă. Der nu este așa. 
Ele ar pută suporta o călătoriă pedestră 
tocmai așa de ușoră, oa și ori care „că- 
tană", decă nu mai bine. Acesta o do- 
vedesce ună statistioă englesă, oare nu 
și-a pregetată a face soootela oă o damă, 
care ia parte la tâte dansurile dintr’ună 
bală, face pe vârfulă degeteloră ună 
drumă celă mai puțină de 30 de chilo- 
metri. împrejurarea, oă delioâtele nâstre 
dame în timpă de nopte percurgă ună 
drumă atâtă de lungă numai pe vîrfulă 
degeteloră, încă n’ar fi nimică, dâr ele 
perourgă acestă drumă totă plecându-se 
și legânându-se, câte-odată sărindă și 
învîrtindu-se; mai adauge apoi, că în 
lungulă acestei călătorii, mijloculă loră 
e strînsă fără nici o milă între âsele de 
pesce ale corsetului, așa că le este îm- 
greunată chiar și respirația. Acesta este 
ună drumă, Z>ce necomplesantulă statis
tioă, care ar obosi chiar și pe ună cală 
de Mecklenburg. Pe lângă tâte astea, 
în dimineța de după bală damele nâstre 
c^ică, că și-au petrecută minunată.

Clubuld duelanțiloru. La începutulă 
secuiului acestuia se afla în Londra ună 
clubă, care se compunea numai din due- 
lanțl. Președintele clubului era ună omă, 
de care se fereau toți, câți îlă cunosceau, 
deârece elă omorîse mai multă de 10 
Omeni. Ceialalțl membri din clubă îșl 
aveau rangulă după numărulă âmeniloră, 
pe cari i-au uoisă. In localitate a duhu
lui se afla o masă laterală, la oare aveau 
locu membrii de aceia, cari numai au 
vărsată sânge omenescă, der de omorîtă, 
n’au omorîtă pe nimenea. Membrii a- 
ceștia erau cu totulă esohișl din dubă, 
deoă într’ună timpă anumită nu se pu
teau race vrednici de-a ocupa locă la 
masa principală prin omorîrea cuiva. 
Acestă dubă sângerosă a avută sourtă 
durată, deârece membrii lui parte au 
cădută în dueluri, parte s’au spânzurată.

Proprietară :
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactors responsabila interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Cnrsulis pîețeS Broșow.
din 1 Septemvre st. n. < !‘ l.

Bancnote românescl Cump . s 28 Vend . 9 32
Argintă romănescă • „ 9 22 n 9.27
Nupoleon-d’orI - - „ 9.28 n 9.32
Lire turcescl - • „ 10.46 n 10.51
Imperiali - - - ■ „ 9.44 n 9,49
GalbinI - - - - „ 5 40 M 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6°/0 JC2 — n —

n n n n 99.50 n 100.—
Ruble rusescl ~ „ 116.— n 117.-
Mărci germane - • „ 57.10 M 57.50
Discontulă 6— 8°/0 pe ană.

X
ABONAMENTE

o-o-o-o-o-ooo-oo-o-ooo -oo0
o

Cursulu Ia bursa din Viena.
din 31 Augustă a. c. 18 >1

„GAZETA
Prețulu

Pentru Austro-Ungaria:
luni............................................
luni............................................
anu............................................

TEAH.SILVAinEI“
abonamentului este:

Pe
Pe
Pe

Slonta de aurii 4% ...... 102 80
Bonta de hârtiă 5% .... 100 35
Imprumutulă căiloră ferate ungare

auri 116.10
dto argintă - - - • 97.80

Amortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare [1-ma emisiune] - • —

Amortisarea datoriei căilorii ferate de
ostil ungare [2-a emisiune] —,

Amortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare (3-a emisiune) • - 112 70 

Bonuri rurale ungare............................. 90.60
Bonuri croato-slavone........................... 104.70
împrumutul!! cu premiulă ungur escă 139.75 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ... . . —.—
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului 13025
Renta de argintă austriacă - - - - 90.75
Renta de hârtiă austriacă 90 55
Renta de aură austriacă - • J 09 40
LosurI din 1860 ................ 196 75
Acțiunile bănceiaustro-ungare - 1C08.-
Acțiunile băncei de credită ungar. 826.—
Acțiunile băncei de credită austr 276.75
Galbeni împărătesei- - - - ■ 5.58
Napoleon-d'orI - - 9.32
Mărci luO împ. germane - - 57 65
Londra 10 Livres sterlings 117 20

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unti

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

3
6

12

fl.
fi.
fl.

g
gX

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

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

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

o
Pentru o mare între- O 

prindere industrială din 
ț România, se caută q 
$ Un contabil harnic § 
J cu cunoscință de limba j 
$ română și germană. q 
0 Ofertele, însoțite de câte 
2 o copie după certificatele, 
J ce reflectanții voru fi po- 
Osedându, suntu a se a- 
x dresa la:
Q Administrațitinea
ț) „GAZETEI TRANSILVANIEI11.A 653,3-2

0
0 
o 
o 
o

Pe
Pe
Pe

fl. -
fl. —

50 cr.
g

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

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

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

4 6 copii
potd afla îngrijire (cuartiru și mân
care) dela 1 Septemvre n. c. la 
A. Schmidt, Strada n&gră de susu 
No. 3 nou, în apropierea școleloru.

Șupraveghiare conscienpdsă și 
mâncare bună pentru prețuri fbrte 
moderate. 654,3-2

X£ersu.l-îj. tr©xxu.rilor-uL
pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 20 Iulie 1891

JlSudapesta—Predealii E^redealft—IBudapesta B.-JPesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradii-fi8.-®*csta Ctopșa-micft—Sibiiu
Trenu 
accele-

Trenă 
de 

persdn. ratu

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rații

Trenu Trenu Trenu Trenu 
aocele-

ratu persân.
de accele- do 

ratu persdn.■
Trenu 

de 
persdn.

Trenu Trenu 
accele- de 

rată, persdn.

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny
OradeamareJ

Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău 
Nădășel
Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uidra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușu

Crăoiunelă
Blașiu
Mioăsasa

Copșa mică ■
Mediașă 
Elissbatopole
Sighișora 
Hașfalău
Homorodă
Augustină 
Apața 
Eeldiora
Brașovu

Tinoișă
Predealfi
BucurescI

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

5.50
3.25

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de 
persdne

12.20
1.41
2.26
8.50

9.22
11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8 20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

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

10.05

9.15
11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

BucurescI
Predealii
TimișU
Brașovu

Feldidra 
Ap ața 
Augustinft 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă •
Copșa mică J

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiușft

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

sus

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

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

Nădășelă 
Ghirbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea marej

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

]î£uresu-Buu dosii—IBistrița

4.-
6.48
9.59

12.17
12.47

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

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

6 11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

SBistrița — ZtSureșu-Imdoșu
Bistrița . . . .
Țagu-Budctelică . 
MurășO-Ludoșă .

Viena
Budapesta 
Szolnok

Aradu
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă
Vinț. de jost 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
“8Â5
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 Teiu ști
9 50 Alba Iuiia
1.05
5.24’
5.46'
5.57'

Trenă 
de 

persdn.

I

Trenu 
accele- 

ratu

Trenu 
do 

persdn

Murășîi-Ludoști . . .
Țagu-Budatelicfi . . .
Bistrița........................

Nota: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnăză brele de nopte.

6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.571
9.13
9.29
9 53

10 19
10.5G
11.16|
11.44 
12.06 
12.38,

Vinț. de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamă
Soborșină 
Berzava
Gonopă 
Radna Lipova 
Paulișă
Gyorok 
Glogovații

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
6.05| 7.20

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1 55

1.39
2.19
2 36
3 03
3.30
417
4.33
4.55
5 17
5.28
5 53j
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

Copșa mică 3.- 10.47 7.10
Șeica-mare 3.31 11.27 7.43
Loamneș 4.15 12.08 8.27

1 Ocna 4.46 12 38 8.59
Sibiiu 5.10 1.- 9.23
—
Sibiiu— Cwpsa-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

1 Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R. -săs.

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27

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

Simeria (Piski) Petroșeni | Petroșeni-Sini eria (PiskU
Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni - 6.- 10.50 6.20
Ștreiu 6.3b 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
Hațegă 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
Pui 8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
Cri va di a 8.47 2.23 7.24 Hațegă 8.36 1.54 8 25
Banița 9.21 3.19 8.04 Ștreiu 9.18 2.49 9.01
Petroșeni 9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

ALradii—Timișora Tiiuișora—Aradii
Aradă
Vinga
Timiș ora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Arad 11

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Ghii’isii—Turda Turda—Gliirisuț -9
Ghirișu 7.48
Turda 8.08

10.35
10.55

3.40
4.—

10.20
10.44

Turda 1 4.5o| 9 30
Ghirișu 1 5.10 9.50

2.30
2.50

8 50
9.10

’ Sigliișora—Odorlieiu Odorlieiu—Sâgiiișora

Sighișora. . .
Odorheiu . . .

4.30 11.25
2.11

Odorheiu. . .
Sighișora. . .

815
10.52

3.15
7.21 6.10

Car eii-mar i—ZEel&u Kel ău—Car eii-mari

Brașov 
Zernesci

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs. 
Oșorheiu

8.-
9.35

8.15
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
Oerna 11.13 5.03 9.34
Hunedora 11.48 5.38 9.58

Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora 446 2.32 7.22
Cerna 5 11 3 - 7.50
Simeria 5 28 3.20 8.10

IBrasov—Kernesci•>

5.45
7.26

4.55
6.36

Xcrnesci—EBrașov

Careii-marl .
Zelău. .

5.50| Zelău . . .
11.—1| Careii-marl .

1.56
6.48

ZârnescI
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A, MUREȘIANU, Brașovfi.


