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BRAȘOVU, piața maro Sr. 22 
fleriacri nofranoate nu ae pri- 
Biesefi. Manusoripto nuiola- 

trimită I 
Birourile io aiutliri:

Bra;ovu, piața mare Hr. 22 
Inaeiate mai primoson în Vlana 
Swdoi/w KoseeEaiuenstem A Volger 
I Mo Maai), 7»nri« Sehalek, Âloie 
Scntdl M.Bukee,Â,OppeUk,J,Bo»- 
■Mbcrg; In Buispaita: 4. F. Gali- 
terper Anton Metei Xckctein Bernat: 
I* Frankfurt: O. L.Baube;1n Ham

burg: 4. Steiner.
2’nțulfl inserțiuniloriîjo ueriă 
garmondu pe o colină 8 or. 
ăi BO or. ilmbru pontru o pu- 
Blioare. Publicări mai deaa 

după tariff gi învoială.
Xaolame pa pagina HI-a o 
careă 10 or. V. a. aiu 80 bani.

.(iue.a* eae în flă-oare 4b 
Domnita neutri Aistro-Ungaria 
Pe unft ană 12 fl., pe sin> luni 

6 fl., Pe trei luni 3 fl.
Pom România il sirălnitata: 

Pe ună anu 40 franoi, pe săee 
luni 20 franoi, pe trei luni 

10 franoi.
8e prenumără la tdte oficiale 
poptale din întru și din afară 

fi la dd. ooleotorl.
Aboiamoituli mtn Brațovn: 

la administrațiune, piața mare 
Nr. 22, etagiulă I.: peunfi ană 
10 fl., pe pese luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 or. Cu dusulft în 
eaaă: Pe uni ană 12 fl. pe 
i6ie luni 6 fl., pe trei luni 3 fl, 
Ună esemplaru 6 or, v. a. adu 

15 bani.
Atfttă abonamentele ofttă ai 
ineerțiunile nuntă a ae plăti 

înainte.
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„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cui Octomvre 1891 st. vechiu 

8’a deschlsu nou obonamentâ, la care în- 
vl târnă pe toți amicii și sprijinitorii fâlel nostre.

Prețulu abonamentului»>
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 8 fl 

pe ș6se luni 6 fl., pe unii ană 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șăse luni 20 franci, pe ună 
ană 40 franci. _____

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe ană 2 fl., pe 
fise luni 1 fl.

Pentru România șl străinătate: pe ană 8 
franci., pe ș6se luni 4 franci.

Abonarea se pdte faoe mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cart se voră abona din nou 
■ă binevoăscă a scrie adresa lămuririi și 
a arăta și posta ultimă.

AdmiHistraținnea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovii, 11 Octomvre v.
ț)iua de 20 Octomvre n. c. a 

iostfi pentru partida contelui Ap- 
ponyi o 4* mare, căci în acesta 
4i ea se lăpedă de numele seu 
ceia vechiu și trecu prin „bote- 
zulu focului44, cum îlu numi Ap
ponyi, primindu numele de „par
tidă națională14.

Insă-și numirea „națională44 ne 
indică, că botezultî prin care a 
trecută partida contelui Apponyi 
n’afostu făcută ,,după renduela lui 
Melchisedecu,44 căci de păcatulă 
strămoșescu alu ideei de stătu 
națională maghiară nu s’au cură
țită noii proseliți.

Tocmai fiind-că nu s’au cură
țită de acestă mare pecatu stră
moșescu, se vede, că consciința 
li-a șoptită se nu se atingă și la 
atributulu de „liberală44, căci acestu 
atributu ei nu îlu merită.

Conceptulu ideei de „stătu 
națională maghiară44 conține în 
sine tirăniă, despotismu și volni- 
ciă, va se 4i°ă este identică cu 

maghiarisarea forțață, er acâsta 
stă în diametrală oposițiă cucon- 
ceptulă „liberalismu44.

Numai astfelu se pdte esplica 
pe cale logică entusiasmulu, cu 
care membrii partidei lui Apponyi 
au primit unanimă numele de: parti 
dă „națională44 șinu: „liberal-națio- 
nală44, după cum era să se nu- 
mescă la începută.

Se nasce acum întrebarea, cum 
se unescă aspirațiile partidei ap- 
ponyiste de a veni la guvernă, cu 
noua numire, ce și-a luat’o acestă 
partidă?

In fruntea unui stată poliglotă, 
e lucru firescu, că nu p6te și nu 
e logică de a veni o partidă „na
țională44 și mai vertosu o partidă 
națională ca a lui Apponyi, care 
a declarată categorică, că ea are 
în vedere „interesele națiunei ma
ghiare44 și „întărirea statului na
țională maghiară44, ceea ce este 
identică cu ignorarea intereseloră 
locuitoriloră nemaghiari, cari con- 
stituescă majoritatea în stată.

Der ce-i pasă contelui Apponyi 
de logică, când elă scie, că la noi 
tbte lucrurile mergă anapoda și 
pe dosă.

Pentru a ajunge la putere, elă 
are lipsă de popularitate, er po
pularitate înaintea „ națiunei 44 
scie contele Apponyi, că în tim- 
pulă de astă4l numai printr’o po
litică esclusivistă de rassă se pote 
câștiga. De popularitatea națio- 
nalitățiloră elă nu are lipsă, 
debrece acestea, bine că formeză 
majoritatea în stată, în parlamentă 
însă n’au nici o putere.

Din punctulă de vedere ală 
intereseloră sale, partida appo- 
nyistă a lucrată așa-deră corectă, 
când și-a luată numirea de „nați
onală44; de sigură, că acestă nu
mire va fi întimpinată cu simpa- 
tiă din partea politiciloră maghiari, 
de-ărece ea implică în sine esclu- 
sivismulă de rassă și în acesta cu 
toții suntă uniți.

Pe noi nu ne-ară fi genată 

întru nimică, decă pe lângă „na
țională44, acestă partidă și-ar fi în
sușită și atributulă de „liberală44, 
deărece suntemă convinși, că decă 
partida lui Szapary a meritată se 
răpescă acestă atribută, de sigură 
și partida lui Apponyi merită se-lă 
răpescă.

Nici de aceea nu ne tememă, 
eă Apponyi va veni la guvernă, 
căci deși a lui partidă va fi „na
țională44, noi suntemă siguri, că 
„în interesulu națiunei sale44 nu 
va pute prigoni naționalitățile mai 
multă, decâtă le prigonesce astă4i 
adversarul seu Szapary. — Fiă-care 
face numai câtă pbte...

Fiți der fericiți voi, cei ce 
moșteniți pămentulă!

CRONICA POLITICĂ.
— 11 (23) Octomvre.

— In Francia s’au începută din nou 
manifestațiunile pentru Rusia. In ora- 
șulQ Bussang, din incidentulă înaugură- 
rei unei nouă linii ferarate, s’a dată unii 
banchetă, la care Iules Ferry ținu unii 
toasta în ondrea poporațiunei Voghesi- 
lorO aocentuândă, că ună poporă mare 
este o mare industriă, ambele trebue se 
aibă instrumente potrivite; elă nu simte 
nici o mustrare de oonsoiință asupra 
cheltueliloră de milione pentru constru
irea de linii ferate, ci felicită pe minis- 
trulfl lucrărilora publice, că acesta nu 
cruță nici o ostenălă pentru a fi în tota 
locuia de față. Mai departe se anunță 
o nouă înfrățire ruso-francesă din inci
dentulă sosirei în postula Brest a duoră 
fregate rusescl „Minim“ și „Dimitri 
Donskoi“. Consiliula comunala din Brest, 
a numită o comisine festivă pentru oa 
să arangeze serbările ce se voră da în 
ondrea Rușiloră. Primarulă orașului 
Breșe, a publicată următorulă apelă: 
„Fregatele rusescl „Minim“ și „Dimitri 
Donskoi“, sosescă din Kronstadt, ca să 
visiteze pe admiralulă Gervais și pe es
cadra sa. Eu apeleză la patriotismulă 
vostru, pentru ca să sărbătoriți unirea 
celoră două marine amice, în apele fran- 
cese. Să fâlfăe la tdte ferestrele stin

dardele rusescl și francese, ca semnă ală 
alianței între aceste două mari națiuni, 
„Trădsoă Rusia! Trădscă Francia!“

— Oorespondentulă din Paris ală 
tjiarului „7’wnes“ esplică ast-felă întreve
derea del a Monza: Franoia și Rusia, efioe 
elă, erau în vorbă pentru încheierea unui 
tratată. In aoestă scopă, trebuia să se 
scie ce se întâmplă cu tratatulă alianței 
întreite, mai cu semă cu olausele privi- 
tdre la Italiă, care fiind cea mai slabă, 
trebuia se aibă garanțiile cele mai în
semnate. Fiind-că Francia nu putea să 
obțină lămuririle pe cari le dorea, s’a 
credută, că d. de Giers ar pute să obție 
celă puțină nisce asigurări, cari ar da o 
ideiă de spre natura tratatului din cestiune. 
Aceste asigurări au fostă date dlui de 
Giers chiar de cătră regele Italiei, oare 
a repetată în modă solemnă, ceea ce 
declarase deja ambasadorului francesă la 
Roma, anume, că acestă tratată țintesoe 
numai pacea, că aranjamentulă celoră 
trei puteri e ourată defensivă, nimeni 
dintre ele neputândă lua ofensiva de câtă 
pe risioulă si pericolele sale și fără de 
a angaja răspunderea aliațiloră săi. 
Acâsta e, încheiă oorespondentulă lui 
„Timesu, resultatulă întrevederei dela 
Monza.

— piarulă din Londra „Morning 
Post“ află din Paris și Berlin, oă visita 
lui Giers la Milanu și la Monza a fostă 
fără nici ună resultată din punotulă de 
vedere ală diplomaticei rusescl. Regele 
Umberto asigură pe d. Giers, oă alătura
rea Italiei la tripla alianță a urmată nu
mai în interesulă păcii. Pentru dovedi
rea acestei asigurări, se oferi regele 
Umberto, să-’i arate dlui de Giers, tex- 
tulă tratatului alianței triple. Giers ob
servă însă zimbindă, oă elu deja cunosce 
pe deplină conținutulă acestui documentă.

SCIRILE QILEI.
— 11 (23) Octomvre.

„Confederațiunea balcanică44. Sub aoestă 
nume s’a constituită o sooietate în Bel- 
gradă pentru promovarea unirei tuturoră 
popdreloră balcanice, care și-a și înoe- 
pută activitatea, deolarândă, că pentru

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Miresa din Ariccia.
Novelă de F. de Gaudy.

(Fine.)

Mario Oamuoci întră, după cum 
prevăcjuse Pagnotto, în Mercurea urmă- 
tore prin Pdrta San Giovani, încetă pe 
măgarulă său încărcată ou coșuri cu 
p6me. Ună servitoră din Aricoia a lui 
Savelli, înoepu sub pdrtă să vorbâscă 
în modă nepăsătoră cu oălărețulă, pe 
când soldații de pază — cari din fire 
suntă forte iubitori de oertă, cu deose
bire când voeau să le trecă timpulămai 
iute — legară fără să fiă observați, ună 
mănunchiă de mărăcini sub cdda măga
rului. Animalulă acesta, dealtmintrelea 
fdrte blândă, abia simțise sub oodă noulă 
ordină ală mărăcinelui, și și înoepu să 
protesteze energică, sărindă și sbierândă, 
și în fine punendu-șl oapulă între pioidre 
începu a svîrli ou piciorele dinapoi, așa 
încâtă atâtă oălărețulă, câtă și coșurile 
cu pome, cădură josă, între rîsetele sgo- 
motose ale soldațiloră. Mario se ridică 
repede înfuriată și înjurândă oa ună că- 

răușă, aruncă o privire plină de mâniă 
asupra animalului său și în curendă și 
observă causa, ce l’a făcută pe măga
rulă să sară. Ișl mușoâ buzele, amenință 
cu pumnulă pe cei ce rîdeau ou hohotă 
și începu să-i înjure oum i-a venită la 
gură. Aceste înjurături au fostă destulă, 
pentru-oă se înfuriă pe soldați și aceș- 
tiă îlă trântiră la pămentă, îlă legară 
cobză și-lă târâră în temnița de sub Ca- 
pitoliu, oa pe unulă ce a insultată cor- 
pulă de gardă și pe Sf. Părinte papa 
Gregoriu XIII, ce domnea pe vremea 
aceea. Asinulă, scăpată de îndoita sa 
povară, galopa la Ariooia souturândă din 
urechi, și aduse rudeloră acestuia, sbie
rândă, trista veste, despre disparițiunea 
stăpânului său. Ddr despre modulă oum 
dispăruse, nu putu spune.

Pagnotto nu zăbovi nici ună mo
menta, de-aiface ounosoută stăpânului său 
despre reușita planului, și acesta se și 
grăbi la Aricoia, pentru ca să mângâie 
familia Romagnoli. Apăru erășl ca ser- 
manulă grădinară Giorgio Squaldi, la în
cepută în fiă-care săptămână, după aceea 
însă în fiă-care Elă dioea, că ser- 

vesce ca grădinară în Vigna sub Ma
rino. Elă luâ parte viuă la mâhnirea so- 
criloră, soiu să vorbdsoă așa de plăcută 
ou miresa părăsită — înoâtă în fine tre
buia să-lă favoriseze. Pagnotto îi spuse 
bătrânului, oă Giorgio e unioulă moște- 
nitoră, Mario nu era nicăirl; miresa se 
obiclnuise ou visitele dese ale dibaciului 
și blondului Giorgio — și dela obiceiu 
pănă la amoră, se efioe, că nu emai de
parte ca dela ooda ochiului dreptă, pănă 
la cdda ochiului strângă.

Cine scie, ce s’ar fi întâmplată, decă 
Letiția într’o <ji frumdsă n’ar fi mersă 
la Roma, pentru ca să vendă verdețuri 
pe piața Montanaro, față în față ou ve- 
chiulă teatru Maroellus. Tocmai era ocu
pată să ude cu apa din fântâna din 
apropiere verdețurile ei, ce începură să 
se veștejescă din oausa arșiței sdrelui, 
când deodată eși din paiață o trupă de 
cavaleri călări — în fruntea loră blon- 
dulă Giorgio îmbrăcată în mătase, cu 
pene în pălăriă și eu spada cavalerescă 
la cdpsă. Coșulă îi cădii din mâni. „Pen
tru numele feoiorei“ tfise ea ou vooe 
înecată. „Ce e asta? Ore mă înșelă ochii? 

SpunemI, te rogă“, întrebă ea pe ună 
omă din apropiere „spune-mi, cine e că- 
lărețulă pe oalulă aoesta frumosă, care 
tocmai aoumă treoe.“

„Ei, pe acela, îlă oundsoe ort oe fată 
frumdsă, întocmai după cum elă oundsoe 
pe fiă-oare fată frumosă. Este principele 
Orlando Savelli, tenărulă moștenitoră“.

Letiția clătină din capă fără să cjică 
niol o vorbă — trebue oă se înșelase. 
Atunci se întorse prinoipele înapoi și 
șopti ceva unui servitoră dela pdrtă — 
acestă servitoră nu era altulă decâtă 
urîtulă Pagnotto. Aoum nu mai era în
doială — ea fuse înșelată în modulă oelă 
mai rușinosă, mirele ei a oăcjută jertfă 
înșelătorului.

Ca o nebună alergă Letiția peste 
piață și prin strade. Pasiunea femeiloră 
de sudă nu cunosce stavile. înaintea o- 
chiloră ’i se lăsă o ceță, ’i oătju cârpa 
dela sînă, aculă de argintă din pără, 
oare unduia ca și nisce valuri negre. 
Fără voe ajunge la portă. Deja ajunse 
în Campo vaocino — când privirea ei rătă- 
oiță se opri la turnulă Capitolului și o 
idea ’i plesni ca fulgerulă prin minte: 
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ajungerea scopului ei se va folosi nu
mai de mijloce legale, morale și cul
turale.

* * *
M. S. Regele Carol». După oum spune 

„Timpul»“ se va întdrce în țâră Marți, 
15 Octomvre. M. S. va descinde la cas
telul» Peleșfi.

** «fc
Capela dela Mayerling, s’a sfințit» 

MercurI în 21 Octomvre în presența îm
păratului, a principesei de corână Ste
fania și alțl dignitarl ai curții. Ceremo
nia a săvârșit’o archiepiscopul» Dr. 
Grusoha.

** *
Statistica emigranțilorii. După o sta

tistică ofioiosă din America, în decurs» 
de 4®oe Mrî (pănă la 30 Iunie 1891) au 
emigrata din Ungaria la America 127,681 
(94,243 bărbați și 33,438 femei). Intre 
acești emigranțl au fost» 18,785 mai ti
neri de 15 ani; 95,038 între 15—40 de 
ani, âr peste 40 de ani 13,858. Din sta- 
tistioă se vede, că emigrările crescu din 
anii în ană. De observat» e, că după 
acâstă statistică mulțl emigrâză și din 
partea de dincolo de Laita, și anume 
din Boemia. Din Austria au emigrat» cu 
totul» 226,038 de indivicjl.

** *
Proiectul» de lege lucrat» de minis

trul» român» al» domeniilor» cu privire 
la repausul» de Duminecă și sărbători, 
va fi supus» în curând», în desbaterile 
consiliului de miniștri.

* *
Dinastii ce vor» să se împace. „Pești 

Hirlap“ anunță următbrea scire: „Fa
miliile Obrenoviol și KaraglorgevicI se 
vor» împăca încă în luna viitore pe pă
mântul» Ungariei în castelul» lui Ronay 
Dezso din Kis-Zombor, prietin» bun» 
al» prințului pretendent» la tronul» sâr
besc» Alecsie KaraglorgevicI. In acest» 
scop» pe la începutul» lunei lui No
vembre prințul» Alecsiu KaraglorgevicI 
și cu regele Milan vor» merge la Kiș- 
Zombor», precum și mai multepersâne dis
tinse dintre membrii amândurora familii. 
Acestă împăcare s’ar face la inițiativa 
lui Milan.

** *
La uninersitatea din Budapesta s’au 

înscris» pentru iprimul» semestru al» 
acestui an» 3513 de asoultătorl. Dintre 
aceștia sunt»; 86 teologi, 1886 juriști, 
991 mediciștl, 343 candidați de profe
sori și 207 farmaciști. Anul» trecut» 
numărul» ascultătorilor» a fost» 3502; 
pentru anul» acesta numărul» juriștilor» 
s’a sporit» cu 100, er alft'mediciniștilorft 
a soăcjut» cu 66. — Șcâle medii se află 
în Budapesta 12, și anume 7 gimnasii și 
5 șcâle reale. La reale sunt» înscriși 
2399, âr la gimnasii 3351 de elevi.

** *
Concertul» de a seră dat» de mu- 

sioa orășenâscă în sala hotelului Europa 
a fost» cercetat» de un» publio» ales». 
Piesele au fost» viu aplaudate de public», 
cu deosebire piesa „Mandolinen-Stănd- 
chen“, care la cererea publicului a tre
buit» să fiă repețită. — Cu acestă oca- 
siune facem» observațiunea, căservioiulft 
hotelului lasă forte mult» de dorit».

** *
Fometea în Rusia. Se anunță din Pe

tersburg», că împărătâsa Rusiei s’a în
scris» în oapul» unei liste de subscripția 
pentru victimele fâmetei din Rusia, cu 
suma de 60,000 de franci.

* *
Atacați de lupi. Deși timpul» e fru

mos», totuși lupii încep» să jumble prin 
UDele ținuturi din țâră. Așa se scrie din 
Ianoshaza cu data de 19 Octomvre: Co
merciantul» Valentin» era să cadă pradă 
unor» lupi, oarl l’au atacat» pe drumul» 
între Ianoshâza și Koroko, dâr din feri
cire nisce țărani, cari veneau pe drum» 
l’au scăpat» gonind» lupii de acolo.

*
Tergul» de cai de alaltaerl de aid 

a fost» slab» cercetat» de caii de rasă 
nobilă. O păreohiă de armăsari negri au 
fost» cumpărată cu 1000 de florini. Vitele 
oornute și caii de muncă au fost» bine 
representațl, deaceea s’au și vândut» 
multe.

♦* *
Furtuni. In 20 1. o. au bântuit» mari 

furtuni în tâtă Anglia. In Svedirland 
(Wales) a pricinuit» un» orcan» violent» 
esundarea unui rîu, în urma căreia s’a 
dărîmat» o biserioă. Apoi în alte co
mune din comitatul» Wales au fost» 
dărîmate. La țărmurii mărei naufragiară 
mai multe corăbii.

Qiarulii „Kreuzzeitung“ despre 
Ungaria.

Piarulii „Kreuzzeitung“ publică 
un» interesantă articulu asupra 
stărilor» din Ungaria, în care se 
da atențiune cu deosebire alege
rilor» viitbre parlamentare. Numita 
fbiă se esprimă în modulă urmă- 
toră asupra situațiunei:

„Pentru partida independentă oferă 
alianța ou oposițiunea moderată, care 
nu jertfesce nimio» din principiile ei, 
cu deosebire față de alegerile viitâre, o 
mare șansă de isbândă în aceste ale; eri. 
Căci toți aoeia, oarl sunt» nemulțămițl 
cu soarea aotuală a lucrurilor» din Un
garia și al» căror» număr» e o legiune, 
chiar și dâcă vor» sta pe basa princi
piului monarchio» și pejnexulft ambelor» 
jumătăți ale monarchiei, prin alianța lui 
Apponyi cu stânga estremă, vor» urma 
cu consciința liniștită stindardul» celor» 
din 1848, și-i va cădâ greu lui Apponyi 
în lupta în contra guvernului, oare va 
merge acum, ca și la alegerile viitâre, 

pănă la estrem», se țină linia subțire a 
frontierei, ceea ce’l» desparte numai în 
mod» teoretic» de aceia, cari nisueso» 
în mod» atât» de furtunos» indepen
dența deplină a Ungariei față de întrâga 
monarchiă. Partida independentă nici nu 
trebue să învingă; ea trebue să facă 
progrese și îndată e pus» în întrebare 
dreptul» public» înoheiat» totdâuna nu
mai pe 10 ani. Dâcă în adevăr» se va 
întâmpla cașul» acesta, atunci și în Un
garia va deveni acută cestiunea naționali- 
tățiloră, și fitilul» perioulos», care se 
află îngrămădit», atât» printre Slavii cât» 
și printre Românii de sub corâna Sf. 
Ștefan», va conduoe la esplosiune. Căci 
durere, în Ungaria nu esistă nici unu sin
gură partidă pe partea maghiară, despre 
care s’ar puți susțind, că ar puți să re
solve cestiunea naționalitățiloră, ce din (ți 
în cți ia dimensiuni totă mai mari, în sen- 
sulu, de a face dreptate popâreloră nema
ghiare. Din oe în ce tot» mai adâncă 
devine prăpastia, care desparte maiori- 
tatea colosală a naționalităților» nema
ghiare de naționalitatea predominantă în 
Ungaria, și maghiarismulu e slăbită prin 
desbinările politice, și ceea ce este mai 
rău, că nu pâte da un» imediat» ajutor» 
niol în timpul» unui pericol» suprem» ; 
este destrămată economicesoe, grațiă unui 
partidă, care pentru scopulă unei îmbogă
țiri fără conștiință și din pofta de domnia 
din partea unei elice mici, abusdză de ideia 
propria, națională și a asuprită pe celelalte 
popore în modulă celu mai crâncenă. A- 
oesta va eși mai mult» seu mai puțin» 
la ivâlă deja la alegerile viitore și de 
aceea trebue să urmărim» eu interes» 
încordat» prologul» parlamentar» al» 
acestora, care tocmai aoum a început» 
în parlamentul» maghiarft.“

Congresulu naționalu bisericescu.
Continuăm» după „Telegraful» Rom.“ 

a reasuma agendele ședinței a Vl-a, dela 
7 (19) Ootomvre, în următorele:

In acesta ședință s’a presentatfi în
tre altele un» memorand» al» preoțimei 
române gr. or. castrense ces. și reg. din 
armata regulată austro-ungară, prin care 
rogă și propune conlucrarea legală a 
stării și sorții necorăspuncjâtdre a acelei 
preoțiml castrense.

Comisiunea școlară prin referentul» 
său Ștefan» Velovan», cu privire la da
tele statistice cuprinse în raportul» con- 
sistorului metropolitan» și în adusele la 
acest» raport», propune, ca consistorul» 
metropolitan» să stărue a completa a- 
ceste date, evend în vedere scopul» con- 
gresual» din sesiunea curentă, privitdre 
la datele statistice din raportul» consis- 
torului metropolitan» ca senat» biseri- 
cesofl, și indicând» căușele, cari esplică 
regresul» eventual», ce s’ar observa în 
cercetarea școlelor», în numărul» edifi

ciilor» școlare etc. S’a primit» propu
nerea, ca datele statistice asupre oeroe- 
tării șodlelor» să se adune în modul» oa 
pănă acum, odată pe an», cât» se pâte 
mai esact».

In ce privesce comunele biserioesol 
gr. or. fără șoâlă confesională, precum 
și acelea, cari n’au niol o școlă, congre
sul» decide:

Consistorul» metropolitan» se însăr- 
cinâză a invita consistoriile eparchiale 
să ceroeteze cu deamănuntul» oausele, 
cari să opun» înființărei șodlelorfi în a- 
oeste comune și să faoă raport» proosi- 
mului congres» despre măsurile luate de 
fiă-care eparchiă pentru delăturarea a- 
cestor» pedecl.

In privința elaborării unui nou re
gulament» general», care să reguleze și 
administarea uniformă a afaoerilor» în
vățământului în întrega provinoiă metro
politană, se decide;

Congresul» așteptă ca pertractările 
inițiate în obiectul» acesta să se finali- 
seze, deci oonsistorulfi metropolitan» se 
înseroinâză a presența proiectul» său la 
procsima sesiune congresuală.

Referitor» la aceea parte din rapor
tul» consistorului metropolitan» ca se
nat» șoolar», care privesoe ingerința in
competentă a ministrului de oulte și in
strucțiune publică a țării, în afacerile 
judiciale disciplinare ale învățătorilor» 
dela șodlele gr. or. confesionale, având» 
să urmeze un» raport» special» în ob
iectul» acesta, oomisiunea propune și 
congresul» primesce a se amâna deoide- 
rea asupra acestei oestiunl, pănă se va 
presența raportul» special».

La repețită representațiune adre
sată dlui ministru de culte și instrucți
une publică din partea consistorului me
tropolitan», în scopul» de a esopera res
pectarea limbei române, ca limbă de instruc
țiune în șcdlele elementare de stată din 
comunele cu poporațiune română, neurmând 
pănă astădi niol o resoluțiune, Congre
sul» decide :

Consistorul» metropolitan» se însăr
cinez» a continua cu solicitarea ; d’odată 
oongresul» rogă pe Prea sân ți ții arohierei, 
oa ocasionalminte să soliciteze causa și 
în persână la ministeriu.

In necs» ou aoest» decis», deputatul» 
Dr. Georgiu Popa, face următorea pro
punere: „Consistorul» metropolitan» să 
ceroe a se informa, că organele și oor- 
porațiunile nostre bisericescl: preoți, co
mitet» parochial», protopresbiter etc., ce 
au luorat» întru validitarea dreptului, ce 
li compete oa membrii respectivei oo- 
mune oivile, pentru a-șî alege limba de 
propunere în șoola comunală poporală, 
și a-’i învia oonform» interesului bise- 
riceso»„. — Se transpune oemisiunei 
școlare.

Să mergă la senatorul», supremul» jude- 
oător» al» Romei — el» trebuia să-’i 
facă dreptate. Deja urcase scările abia 
resuflând», oând resunâ strigătul»: „Le- 
tițio, Letiția mea!“ Ea se uita sus» — 
o fată palidă și sălbatică o privea prin
tre zăbrelele — ea reounosou pe Mario 
al» ei — alerga spre el», cuprinde 
ou mânile zăbrelele încrucișate, și-și a- 
părâ fața ei, aprinsă de furia și bucuriă 
tot-deotată, de ferul» cel» rece. Lacră- 
mile ’i curgeau din ochi și se rostogoleau 
pe obrajii ei aprinși. Suspine, blăstă- 
murl, strigăte de bucuriă eșiră printre bu
zele ei — ’i trebui multă vreme, pănă 
când ’i put» spune despre înșelarea a 
căreia victimă a fost»; oonvulsivfi scu
tura elfi zăbrelele — scârsnesce din 
dinți — oohii ’i soânteiă — se făcu pa- 
lidfi ca mortea. „Răsbunare! Răsbunare 
sângerosă 1“ 4’se ou vocea înecată
de furiă. „Nu, să nu mergi la senatorulfi, 
Letițio. Crecjl tu, că îngâmfatul» nobil» 
are vre-unfi sentiment» față de un» ver- 
me călcat» în pioiore? Resbunare în 
contra fățarnicului prinoipe! Trebue să 
fiu liber» — încă astăcjl. Iute, fată dă-ml 

o pilă. Asounde-o în coș», și în trecătfi 
dămi-o prin zăbrele, oând va suna âra de 
odihna soldațilorfi de pază. La miezulfi 
nopții voiu fi în Ariooia.“

Elfi și fu la miecJulQ nopții în A- 
riooia.

Principele călări în sâra următore la 
Aricoia însoțit» de Pagnotto-Mefistofe- 
les, fără ca să aibă nici oea mai mică 
presimțire, că planulfi său e încrucișat». 
Cu uimire observară, că casa lui Mario 
Camucoi, care pănă aoum fusese gol», 
acum era splendid» iluminată și încun- 
j urată de dmenl. Copii săltau de bucu
riă pe strade și aruncau în aer» tăciuni 
aprinși, er în casă se aucjea musica și 
chiotele de bucuriă ale âspețilorfi. Cei 
doi călăreți se uitară unul» la altul». 
Deodată apăru bătrânul» Romagnoli, 
ou soția sa în ușă și salută pe noii ve- 
nițl, dându-le mâna.

— „Ați venit» tocmai bine, ca să 
serbați împruenă cu noi efiua acesta, a- 
micilor». DesoălecațI și intrațl înlăuntru! 
Astă4l e cjiua de ondre a Letitiei nos
tre. In nâptea treoută se întorse Mario 
acasă din blestămata Romă; a lânce4itfi 

destul» în închisdre bietul» Mario — și 
pentru ce ? Oh sanguinaccio di Dio! — 
pentru-că a înjurat» pe soldații de pază. 
Astă4l e nunta sa. Dâr venițl înlăuntru?

„Haide principe“ șopti Pagnotto 
stăpânului său. „Fă față veselă. Recule- 
gete — încă nu suntem» trădați—n’am» 
pierdut» nimicfi“.

— „N’am» pierdută nimiofi ? “ 4*se 
Orlando înoetfi scârșnind» din dinți — 
„și oe mai putem» câștiga acum ?u

— „Pe frumosa femeă — pite încă 
pe mirâsa. Pănă la mie4ul» nopții mai 
e încă multfi“.

Tânărul» urmă pe ispititor» în ca
meră. Acolo juoa tânăra păreohiă între 
strigătele de evviva ale ospeților». Cu 
oapul» pleoatfi și ou brațele înoruoișate 
juoa Mario, înaintea miresei, oare săl
ta înaintea lui ou ochi strălucitori, 
Orlando se afla într’o mare agitare. Chi
nurile unui amor» refusat», furia, și o 
poftă ar4&t6re se încruoișau în mod» 
sălbatic» în peptulfi său. Cu privirea în
cruntată și ou pumnii strânși sta el» 
pe prag». Vorbele mângăetore ale lui 
Carlo treceau pe lângă urechile sale.

Jocul» se terminase. Mario se a- 
propiâ ou o mină liniștită de prinoipe 
și-i mulțămi pentru onârea cei-a făcut». 
Nimenea nu putea oeti în trăsurile fe
ței sale, oe se petreoea în inima sa se- 
tosă după răsbunare. Ochii Letiției schin- 
teiau, când observa pe ipooritul», dâr re- 
oulegendu-se repede se apropia de el», 
vorbi oâte-va ouvinte și apoi se duse âr 
lângă Mario.

Ghitara suna necontenit», părechile 
dansatore se învârteau, âr âspeții cioo- 
niau ou paharele pline cu vinul» spu- 
megătorfi din munții Albani. Letiția se 
odihni de joc». Ca unfi șârpe se stre- 
ourâ Orlando îndărătul» scaunului ei. 
„Am meritat» acâsta?" șopti elfi cu vooe 
tremurătore. „Ai putut» fi așa de falsă? 
M’ai făout» să sper», că voiu fi fericită 
cu D-ta.“

încet» se întorse Letiția spre cel» 
oe se ruga. Ochii ei schînteiaiu.

— „O, Letițio, ascultă-mă numai 
un» pătrar» de oră. Astă4l — în îmbul- 
zâla aoâsta nu ne va vede nimenea — 
numai un» pătrar» de 6ră. Viâța, feri-
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Botezulu Apponyiștiloru.
Biroulu de corespondențe din 

Budapesta ni-a comunicații filele 
acestea, că partida lui Apponyi 
s’a botezată din nou, numindu-se 
în viitorii „partida națională1,1 și nu 
„partida moderată11, cum se numia 
pănă acum.

Conferența partidei Apponyiste 
în care s’a săvârșită acestă cu- 
riosă boteză, s’a ținută la 20 Oc- 
tomvre și a fostă fârte entusias- 
mată. Din punctulă de vedere alu 
ordinei, disciplinei și entusiasmu- 
lui, acestă conferență merită aten
țiunea nostră și de aceea reasu- 
mămă cuprinsulă ei aci:

Paulii Kirtilyi, ca președinte, des- 
chicjendă ședința cjice, oă aoâstă confe
rență va fi de mare însemnătate pentru 
timpurile viitdre și nu află mijlooă de-a 
pute începe mai frumoșii aoâstă confe
rență deoâtă, prin aolamarea căl- 
durosă a multă stimatului lorii condu
cătorii, dorindu-i vieță luugă. (Vii și pre
lungite aclamărl și aplause).

Conte Albert Apponyi'. Stimații mei 
amici! Voi scițl cu toții, care este sco
pulă conferenței nostre de astăzi. Va fi 
vorba despre numirea partidei (vii apro
bări), seu mai bine trebue să cu-
prindemă sub o formă potrivită opiniu- 
nea, ce de multă a străbătută în pu
blică. Dâr voi să fiți cu indulgență față 
de mine și să nu așteptați să vă pre- 
sentă nu sciu ce motivare sistematică; 
în ultimele trei cjil® ea> așa-dicendă, din 
oră în oră amă stată la pândă în lupta 
pentru causa nostră și astfelă nu m’am 
putută prepara pentru acestă conferență. 
(Vii aolamărl). Der nici nu e lipsă de 
asta, deârece accentuezi din nou, după 
cum am (jisâ și în dietă, despre o modifi
care a direcției partidei nâstre, său des
pre o schimbare a programului ei nici 
vorbă nu pâte fi (Vii aprobări). N’avemă 
ce lăsa din elă, n’avemă ce adauge 
la elă..

Der decă nu-i vorba de programă 
nou, s’ar pute nasce întrebarea, că de 
ce trâbă e ună nume nou? Răspundă:..

Dâcă reasumămă tendințele, cari au 
caracterisată partea esențială a activi
tății nâstre, veți vede, că acele se în
dreptă spre puncte principale: spre idea 
națională maghiară și spre întărirea statu
lui națională înăîntru și înafară, și în le
gătură ou acestea, spre validitarea drep- 
tnriloră de libertate ale cetățeniloră, spre 
validitarea principiiloră liberalității ne
falsificate. Astfelă și numele trebue să 
fiă astfeliu, să dea espresiune direo- 
țiunei naționale și liberale a acestei 
partide...

Acusiu Beothy: Iubitulă și stima- 
tulă meu conduoătoră! Amioii mei și 
soții mei de principii! Decă sunt în- 

cirea mea atârnă dela D-ta. Letitio te 
iubesoă atâtă de ferbinte."

Fata clătina în modă gânditoră din 
capă; dăr apoi fără de veste cj*3® cu 
voce aspră: „Ei, să fiă. Părăsesce oa- 
mera aoăsta. Așteptă-mă într’o jumătate 
de oră la Porta Romana, a treia casă 
de aid. Dute și nu spune nimănui ni- 
mioă."

Ou privirea radiăsă de buouriă, mul- 
țămi Orlando pentru favorulă acesta ne
așteptată și apoi eși afară, luândă dru- 
mulă spre looulă de întâlnire. Cu privirea 
batjoooritâre îlă urmări mirâsa, schimbă 
încetă câteva cuvinte ou bărbatulă ei și 
dispăru apoi în odaia de alăturea. Os- 
peții se împrăsoiară unulă câte unulă.

Prinoipele aștepta la pârtă cu inima 
pălpitândă. O furtuna mare se descărca 
pe câmpiă; fulgerile se oglindau în su
prafața mărei și luminau deșarta Cam
pania și ruinele oastelului Savelli, ce 
se ridioa oa o siluetă la pâlele mun- 
țiloră.

Posesorulă lui privea sinistru spre 
.casa lui Mario. Treouse o jumătate de 

drăsneță de a lua ouvântulă numai de- 
câtă după vorbirea prea stimatului nos
tru conduoătoră, causa este, că sunt 
mândru, că dela începută și pănă astăzi 
am fostă tot-dâuna membrulă și munci- 
torulă modestă ală acestei partide și pe 
basa acâsta credă, că am ună titlu de 
dreptă de a lua ouvântulă în aoestă mo
menta pe câtă de momentuosă, pe atâtă 
da sărbătorescă.

După ce a încetată partida nâstră 
Deak-istă, amă constituită o partidă deo
sebită, amă oonstituită prima oposițiă 
parlamentară și atuuol era obioeiulă la 
noi, ca partida să ia numirea după lo- 
culă, oe-lă ooupau în dietă. Astfelă era 
„stânga mijlooiă" „stânga estremă" și 
„drâpta estremă". Noi ne-amă numită 
„drâpta estremă." După ce partida nos
tră s’a sporită ou elemente nouă, ne-amă 
numită partida „unită", mai târziu ne-amă 
numită „oposițiă ou basă de dreptă pu
blică1* ; aoâstă numire însă pressa a for- 
mulat’o altfeliu, numindu-o „aposiția 
moderată1* și acestă numire a aooeptat’o 
și partida.

De atunci însă lucrurile s’au sohim- 
bată îu modă esențială și fiă-oare par
tidă s’a silită a-șl lua numirea după di
recțiunea s’a politică...

De aceea, <Și°e ma* departe orato- 
rulă, trebue să luâmă și noi ună nume, 
care să esprime direotiva politică a par
tidei nostre, și aoestă directivă a nostră 
este: ideia națională maghiară, politica 
cinstită și liberalitatea. Noi vremă în a- 
devără să faoemă frontă acelui oesarismă 
ală partidei guvernamentale, care este 
adevărată hidră, căreia dâcă-i tai ună 
capă, oresoă în looulă lui o sută...

Oratorulă propune în fine, oa par
tida să nu se numescă „liberală-națio- 
nală", oi numai „națională11, deârece a- 
tributulă de „liberală11 se subînțelege de 
sine, deoreoe dela regele S. Ștefană, în 
politioa națională maghiară, tot-deuna a 
fostă cuprinsă liberalitatea11 (Sio !). Mai 
doresoe oratorulă eliminarea atributului 
„liberală11 șî pentru oa nu oumva să se 
credă, oă ei ar voi să facă conourență 
„liberalității" partidei dela guvernă.

Speră Beothy, că de acum înainte 
lumea nu va mai pută crede, oă ar pu
tă fi vorba de-o fusionare, aaoestei par
tide ou partida guvernului. „Asta s’a 
isprăvită" — 4’se oratorulă — „deoreoe 
între noi va curge luptă pe mârte 
pe viăță.“ In isbenda acestei lup
te elă nu se îndoesce._ •

Albert Kovâcs: Omenii suntă egali 
înaintea legei (decă suntă Unguri—Red.) 
și suntă liberi (dăoă n’ar fi închiși la 
Seghedină — Red.) E dără superflu a- 
tributulă de „liberală." Nu este dără ni
menea în țără, care să dioă, că se pâte 
guverna și altmintrelea, decâtă în modă 
liberală (Bravo! — Red.)

luliu Melczer, viceșpanulă oomitatu- 

âră. „Să mă fi trasă pe sfâră?", mur
mura elă înoetă, „der nu, ea îșl ține cu- 
ventulă. Etă vine, îi ounoscă vălulă ei 
albă. — Letițio! iubita mea!"

Cu brațele deschise alergă elă îna
intea ei, o strînse cu pasiune la peptulă 
său, der se simți apucată de o mână 
musculâsă și ună pumnală pătrunse în 
grumacjii săi. Gâfăindă oăcju la pă- 
mântă.

In dimineța următâre, când găsise 
oadavrulă, fiă-oare aousâ pe reutăoiosulă 
Pagnotto, — care îngrijită de cele oe 
erau să se întâmple în nâptea acesta, 
fugise din țâră,—că acesta ar fi comisă 
asasinatulă. Că Mario Oamucci, străves- 
tită în hainele miresei sale, ar fi comisă 
fapta, nu-i trecea nimenuia prin minte 
— căci toți văcjură pe ferioita părechiă 
întrândă în camera nupțială, der nici nu 
soiau ce motivă l’ar fi putută indupleoa 
să comită omorulă. Abia pe patulă de 
mârte mărturisi orima sa.

Marchisulu. 

lui Borsod: Crede și elă, oă e mai bine 
să se numescă aoestă partidă „națională" 
ohiar și din oausă, oă în cuvântulii, ,libe
rală" nimenea nu mai crede astăcțt in pro- 
vinciă.

Apponyi se alătură la propunerea 
lui Beothy și cp°e» națională este și 
politica ce-o face partida „independentă 
și dela 48", der pe când acestă luptă 
pentru schimbarea basei de dreptă pu
blică, pe atunol „partida națională" do
resoe a susține intactă pactulă dela 67.

înțelegerea fiindă desăvârșită, pre
ședintele anunță, oă pe veohiulă stin- 
dardă ală-fostei partide „moderate" este 
însorisă de asticjî înainte „partida națio
nală11 și acestă nume îlă va purta învi- 
itoră. (Aclamărl vii și prolungite).

Rușii despre situațiă.
piarulă oficiosă rusescă, care apare 

la Bruxelles, „le Nord11 publioă asupra 
situației generale ună remarcabilă arti
cula sub formă de corespondență din 
Petersburg.

Mai nainte de tote oficiosulă „le 
Nord11 noteză impresia escelentă produsă 
de discursurile din urmă ale d-lui Frey- 
cinet, oarl, pe lângă că au arătată ad- 
versariloră Franoiei și le-au dovedită în 
chipă definitivă redobândirea vechei in
fluențe internaționale a aoelei puteri, au 
fostă concepute în același timpă în nisoe 
termeni oapabill de a liniști spiritele 
oele mai temătâre asupra intențiuniloră 
sale.

„Acestă limbagiu a trebuită mai 
alesă să placă publicului rusescă, căol 
Franța folosindu-se de avantagiile sale 
actuale și lucrândă pentru oonsolidarea 
situațiunei sale, urmâză tocmai sfatulă, 
pe oare tot-deuna i l’a dată Rusia, de 
a deveni puternică pentru a-șl garanta 
propria siguranță deodată ou menținerea 
păcii europene."

„Le Nord'1 constată apoi, alături de 
aoestă notă „fermă și paclnioă" și unele 
note, pe cari le numesoe discordante ; 
astfelă ar fi fostă în Italia escesele ce- 
loră trei pelerini, cari au provocată o 
furtună de dușmăniă populară împotriva 
națiunei vecine, în momentulă chiar în 
care aoesta se pregătia să glorifice me
moria celui mai legendară dintre pa- 
trioții italieni; și de asemenea în Ger
mania, unde nisce oratori socialiști și-au 
permisă cele mai necuviinoiâse și bru
tale atacuri împotriva Rusiei. „Der, — 
adaogă ofioiosulă rusesoă, — întocmai 
după cum raportulă francesă n’a acor
dată prea multă importanță esplosiunei 
oaraoterului meridională, totă astfelă 
Rusia n’a dată nici o însemnătate dis- 
cursuriloră d-nului Bebel și soțiloră 
săi."

„Le Nord'1, dice apoi că întâlnirea 
dintre d. de Giers și d. di Rudini a 
fostă provocată numai și numai de sen
timente de prietiniă, cari esistă între a- 
oeștl doi âmenl de Stată. Ei deolară 
absolută falsă sgomotulă propagată de 
pressa englesă cu privire la nisce pre
tinse negooiărl pe de-o-parte ou România 
pentru nisoe sohimburl de teritorii, pe 
de altă parte cu guvernulă prusiană 
pentru încheierea unui nou tratată de 
comerciu.

„Le Nord11 releveză în sfârșită esa- 
gerările gazeteloră englezescl cu privire 
la crisa ce esistă actualmente în unele 
provincii ale Rusiei.

Dare de semă și mulțămită publică.
Șomcuta-mare, Octomvre 1891.

încântați de resultatulă îmbuoură- 
toră prestată în cântările biserioescl și 
naționale din partea „Corului plugari - 
loră români din Șoncuta-mare", am des
chisă încă în ârna treoută o colectă, cu 
scopulă de a procura 13 oostume călu- 
șerescl pentru coriștii și jocurile nâstre 
istorice naționale „Oălușerulă și Bătuta". 
Scopulă dorită l’am ajunsă și românașii 
coriști în două rânduri pănă acumă s’au 
produsă, spre mulțămirea tuturora.

Resultatulă colectei este următorulă: 
Nicolau Nilvană preș. reun. ndstre de 
cântări și adv. 10 fl., Vasiliu Dragoșiu 
v-preș. reun. și adv. 10 fl., Dr. Iosifă 

Farcașiu rred. cercă și controloră ală 
reun. 5 fl., Ieremie Rațiu not. op. 5 fl., 
Dr. Ioană Farcașiu adv. Deșiu 1 fl. Dna 
Regina Farcașiu măr. Szabâ 1 fl.,’Aug. 
Szabâ pretore 2 fl., Vasiliu Buda oanoe- 
listă 1 fl., Gavrilă Buda prim. opid. 1 
fl., Teodoră Blaga docinte 1 fl., Ales. 
Buteană 1 fl., Petru Longină înv. 1 fl. 
Eliă Popă înv. 1 fl., Ioană Ooza preotă 
1 fl., Victoră Marcu adv. 1 fl., Vasiliu 
Indre protopretore 1 fl. Iuliu Lemânyi 
teologă 1 fl. Iosifă Popă oons. reg. adv. 
și mare proprietară 1 fl. Simionă Pini 
tea preotă 2 fi., Eliă Auoșa not. cero. 
1 fl. Ioană Balintă not. cerc. 2 fl. Iuliu 
Dragoșă preotă 2 fl., Cariștii, dela o în
mânate, 2 fl., Vasiliu Buteană 1 fl., 
Ioană Buteană pero. opid. 1 fl., ciQ’ 
mente Barbulă 2 fl., M. Mica 1 fl. Ioan 
Popă preotă 1 fl., George Popă de Bă- 
sescl 2 fl., Alimpiu Barboloviciu vio. 
Silvaniei 1 fl., Emerică Popă adv. Clu- 
șiu 1 fl., Alexiu Berinde 1 fl., Ales. Popă 
jude reg. cerc. 1 fl. Vasvari preotă lfl. 
Dumitru Varna protopopă 1 fl., AndreiJ 
Cosma 1 fl., Teodoră Popă protă 1 fl 
Ioană Sârbă prot. 1 fl,, Vasiliu Leșiu 
prof. prep. 1 fl., Alesandră Coste, prot. 
1 fi. nn. 30 or., Maioră 20 cr., nn. 40 
cr. N. N. (de cjeoe-ori fiă-care cu câte 
20 or. —) 2 fl. Leo Maioră preotă 1 fl 
Farkas 50 or. C. Lucaciu 50 cr., Suom 
adv. 1 fl., Vasiliu Mica not cerc. 1 fl 
nn. 10 cr. nn. 10 or., nn. 1 fl., x. y. 30 
cr., Ioană Boeriu Învăț. în Gherla 1 fl. 
Andrein Antonu Aroh. Diaconă în Gher
la 1 fl., Ștefană Galea șefulă băncei 
„Trans". îu Clușiu 1 fl.

Suma totală colectată face 89 fl. 
40 or. Vestmintele călușerescl s’au proou- 
rată dela d-lă Ioană Lăzăroiu, comer
ciante în Orăsoia, 13 oostume a 8 fl = 
104 fl.

Eliă Popă.
învăț, și Dir. corului plugariloră.

Cununia. D-lă ALihaiu Radu, teologă 
absolută și d-ra Lucreția Anca, se voră 
cununa la 29 Ootomvre st. n. 1891 în 
biserica gr. oat. din Chiraleșiu.

DIVERSE.
Decorațiile în Franța. La camera 

francesă s a depusă ună raportă asupra 
efectivului esactă ală deoorațiloră pănă 
în diua de 25 Mai 1891. După aoestă 
raportă, erau la acea dată în viâță 
43,851 de membri ai „legiunei de onâre", 
între cari 45 de militari și 12,458 oivill; 
mari cruci ai acestui ordină erau numai 
31,393 de militari și 14 oivill. Sumele 
cari să plătesoă anuală legionariloră 
soldați (3,000 franci pentru marile orucl, 
2,000 pentru mari oficerî 1,000 pentru 
comandori, 500 pentru oficerî și 250 
pentru cavaleri) se urcă anualmente la 
9,979,500 de franci. Numărulă autoriză- 
riloră de a purta ordine străine a fostă 
în Franța de 1162 în anulă 1890.

0 societate pentru propagarea lim- 
biloru străine. — Pe când „patrioții" 
noștri unguri nu sciu ce să, mai năsoo- 
cescă pentru ca să stîrpesoă ou desăvâr
șire orl-ce altă limbă de câtă cea ma
ghiară de pe suprafața „globului ungu- 
resoă", pe atunol este oelă puțină ouriosă 
a semnala ună curentă cu totulă opusă 
ce se observă adl în Franoia, și în pri
vința căruia cetimă următârele în „Revue 
Enoyolopedique:

„Educația nostră națională presintă 
o lacună importantă, pe oare sistemulă 
nostru de instrucția n’a putut’o faoe să 
dispară pănă acum: nu șcimă limbi 
străine. De aoi o adevărată inferioritate 
comercială pentru noi față de Germani 
și de EnglesI, mai bine înarmați deoâtă 
noi pentru viâța practică. Dorința pa
triotică de a ne ridica din inferioritatea 
nostră în aoestă privință a inspirată ideia 
de a se fonda în Franța o societate pen
tru propagarea limbeloră străine. Acestă 
societate s’a constituită sub patronagiulă 
unoră omeni emineuțl, printre cari vomă 
cita pe d-nii Greard, Levasseur, Le- 
neint, Merleres, Brisson, Jules Fery, 
Spuller etc.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Cursulu pieței Orașovu.
din 23 Octomvre st. n. 1891.

Discontulă 6—8% pe anii.

Bancnote românescl Oump, 9.27 Vend. 9.30
Argintă romănescă - „ 9 20 D 9.25
Napoleon-d’orI - - „ 9.28 r 9.32
Lire turcescl - - „ 10.50 n 10.55
Imperiali .... „ 9.50 n 9 55
GalbinI .... „ 5.40 M 5.45
Seris. fonc. „Albina11 6%

n n >■> 5°/0 n —.— n —.—
Ruble rusescl - • ■ „ 122.— n 123.-
Mărci germane - ■ „ 57.40 n 57.80

Cursulu la bursa din Viena.
din 22 Octomvre a. c. 1891

Banta de aurii 4%..........................
Banta de hârtiă5u/0 - • • - • ■
Imprumutulă căiloră ferate ongare • 

aura..............................................
dto arginta - - • ■

103.95
100 86

115.75
97.70

tmortisarea datoriei căiloră ferate de 
osta ungare [1-ma emisiune] - • 

Amortizarea datoriei căilord ferate de 
osta ungare [2-a emisunei] - -

Amort isarea datoriei căilora ferate de 
osta ungare (3-a emisiune) - - 

Bonuri rurale ungare . . - . .
Bonuri croato-slavone . - - . .
Despăgubirea pentru dijma de vina 

unguresca ..............................
Imprumutuia cu premiuia unguresca 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului
Renta de aura austriacă - - -
Renta de hârtiă austriacă • 
Renta de arginta austriacă - - - - 
LosurI din 1860 - •
Acțiunile băncei austro-ungare - - 
Acțiunile băncei de credita ungar. - 
Acțiunile băncei de credita austr 
Galbeni împărătesei- - - - -
Napoleon-d’orI ....
Mărci luO împ. germane • ...
Londra 10 Livres sterlinge ...

111.50

8140
104.50

141.50

130.25
10 HO
91 45
91.45

136.75
1012.

325.10
280.—

5.58
9.32

57.80
117 40

A visu cL-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulti mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită (Jiarulă nostru până acuma.

Domnii, ce se abonăză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămurtă și să arate și posta ultimă.

Totodată facemă cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
w Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunl, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

I

0 specialitate necomparabilă
între tote apele minerale alcalin-acide din monarchiâ și străinătate

este
arpei xxLinrLeraJ-ă, â.e

F F _____

REPAT“99
oare în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-carbonic se bucură de o valore medi
cinală forte mare și de unii renume universală neîntrecută.

Apa minerală de „I{epâtu să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stăriloră oatarhalice a stomachului și a organeloru respirătOre, în contra 
maladieloru rinichiloru și a beșicei etc., are unu efectă admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscută ca remediu solvatoru neprețuibilă.

Celu mai curată și binefăcătorii productu naturală.
0^“ Ca borvizu adecă, beutu cu vinii.

nu se pote compara acăstă apă escelentă cu nici o altă apă minerală 
continentului.

Șampagnulă apeloru minerale.
Conformă ordonanței înaltului ministers de interne No. 5891/VIII 

din anulă 1890, apa minerală de Bepât44 este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescripțiunile legilorO sanitare.

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopulă sticlei tre- 
bue să fiă însemnată cu : „K.-Imper Repăti“. Deci să r6gă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferiore.

a

Apa minerală de ..Kleg)at*; se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tote birturile mai notabile.

Cu totă stima
Administrațiunea isvoruluî

Josef Gyorgy,
Brașovă, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-27

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

Budapesta—Predealii I*redealu—Budapesta B.-Pesta-Aradu-Teius•> Teiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-mică- Sibiiu f

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
aocele- 
rată

Trenu 
accele-

Trenu 
de 

persân. rată

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenu 
accele
rată persân.

Trenu 
de

Trenă 
de 

persân.

Trenâ 
accele
rată

Trenă 
de 

persân

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea-mare

Mezd-Telegd 
Rdv 
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huedin 
Stana
Aghiriș 
Ghirbău 
Nădășel
Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uiăra 
Vințul de 
Aiudă

sus

Teiușu

Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa

Copșa mică j 
Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodfi 
Augustină 
Ap a ța 
Feldidra

< Brașovă

Timișă 
Predeală 
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

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 
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

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

BucurescI 
Predealu 
Timișă 
Brașovu j 

Feldidra
Ap ața 
Augustinii 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică .

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă

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

7.31

I

8.22
8.38
8.43

9.14

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

Teiușft

Aiudă 
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Buci a 
Bratca

, Rev
’ Mezd-Telegd

I
• Oradea mare 
' . . I

8.-
8.07
8.24

sus

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

Nluresii-Audosti—Bistrița, , ’
Murășă-Ludoșă . . .
Țagu-Budatelioă . . .
Bistrița........................

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

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

Viena
Budapesta 
Szolnok

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26

Aradu
I

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

10.50
8.15

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

10.16
10.36
11.-
11.26
|11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.
2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

Teiușu
Alba-Talia
Vinț. de josO 
Șibota 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamă
Soborșină
Berzava
Conopă 
RadnaLipova 
Paulișă
Gyorok 
Glogovață

Aradu
Szolnok
Budapesta

Viena

3.09
3.50
4.09
4.52
455
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
7.2()| 155
6.05 7.20

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
4 17
4.33
4.55
5.17
5.28
5.53 Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Copșa mică 
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

3.—
3.31
4.15
4.46
5.10

10.47
11.27
12.08
12.38

1 —

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sibiiu— Copșa-mică

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare 
Copșa mică

7.35
8 02
8.30
9 05
9.34

4.34
4.58
5.25
5.55
6.20

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

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) BetroșeniUBetroșeni-Simeria (Piski)
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50
Streiu 6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
Hațegă 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19
Pui 8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
Crivadia 8.47 2.23 7.24 Hațegă 8.36 1.54
Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
Petroșeni 9.45 4.— 8.36 Simeria 9.52 3.27

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Turda—Ghirișu

Aradă—Timișora | Timișora—Aradu
Aradă
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Arad fi

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Ghirișu—Turda

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27
Oșorheiu

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 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 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 4.46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3- 7.50
Simeria 5 28 3.20 8.10

Brasov—Zernesci

Brașov 5.45 2.58
Zernesci 7.26 4.39

Ghirișu 7.48> 10.3o| 3.40| 10.20| Turda
” ' 8.08 10.55 4.— 10.44| Ghirișu | 5.10| 9.50 2.50 9.10

4.50 9 30 2.30 8 50
Turda

Sigliișora—Odorlieiu || Odorheiu—Sighișora

| Kernesci—Brașov
-----------

1 Zernesci
' Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

Brașov—S*-Georgiu

Bistrița—Muresti-Tudosik

1.16
4.15
7.21

»------ —---------------------------------------
4.—| Bistrița............................

Țagu-Budctelioă . . . . 
9.59|| Murășă-Ludoșă . . . .

Votai Numerii încuadrațl cu linii grdse însemn6ză drele de ndpte.

Sighișdra. .
Odorheiu . .

4.30 11.25 Odorheiu. . . 815
7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

3.15
6.10

Car eii-mari—Zelău || ffielău—Careii-mari
Careii-marI.
Zelău. . .

5.50| Zelău . . .
11.— Careii-marI .

1.56
6.48

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă

Brașovu
U zonă
S . Georgiu

8.30
9 43

10.23

3.10
5.23
5.03

S.-Georgiu—Brasov
S.-Georgiu
Uzonă
Brașovu

6.32
7.00
8.08

5.17
545
6 53


