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Nr. 264. Brașovă, Vineri, 29 Noemvre (11 Becemvre). 1891.

Brașovii, 28 Noemvre st. v.
Simțimă în inima nostră o 

sinceră bucuria ori de câte-on ni
se oferă ocasiunea dea constata, 
că în mânia tuturoru pedecilorO și 
greutățiloru, ce ni-se punu din 
partea adversariloru în calea des- 
voltărei nbstre naționale, n’a slă
bită încă numerulu aceloru fii lu
minați ai nemului nostru, cari a- 
prinși de foculu celu sfântă alu 
iubirei de națiune, desfășură cu 
bărbățiă stindardulă luptei națio
nale, sub a căruia flamură gru- 
pându-se cei din jurulă loră, lu- 
creză cu puteri unite pentru cul
tura și progresulu națională pe 
tdte teremurile.

N’a slăbită încă numerulă a- 
cestoru gregari credincioși ai po
porului română, der elă ne pare 
astăcji totuși prea mică față cu 
trebuințele nesfârșite ale popo
rului nostru, care în împrejurările 
sale de astăcfi reclamă mai multă 
ca tot-deuna o acțiune intensivă 
și cu totulu desinteresată din par
tea tuturoră fiiloră sei luminați.

Și în privința acesta avemă 
încă multu, prea multă de do
rită. Căci pe când unii desvdltă 
într’o parte o activitate națională 
vrednică de cea mai adâncă stimă 
și recunoscință din partea ndstră 
și a urmașiloră noștri, pe atunci 
alții, în altă parte, semulțumescă 
a-șl căuta fiă-care de interesele 
proprii și prin indiferentismulu 
loră față cu căușele comune na
ționale, contribue în mesură mai 
mare seu mai mică la descorda- 
rea zelului și la slăbirea activității 
celoră dintâi.

Avemă ținuturi întregi româ
nesc!, ca pentru esemplu Câmpia 
Ardealului, cu ună poporă bună 
și ascultătoră, cu ună cleră rela
tivă inteligentă și în privința ma
terială binișoru situată, der cu tote 
acestea remasă înderetă și aprope 

fără nici ună rolă în lupta nostră 
națională.

Avemă înse comitatulă Biho
rului, acelă mândru comitată lo
cuită în preponderanță de masse 
compacte românesc!, care în tre
cută a jucată ună rolă atâtă de 
frumosă în istoria ndstră națională. 
Ce facă dre astăcji Românii din 
acestă comitată? Trecu luni, ba 
chiar ani de 4^e> fără a se da din 
partea Româniloră bihoreni nici 
ună semnă de vieță națională.

Acesta nu pdte fi indiferentă 
pentru noi, căci Bihorulu numeră 
câteva sute de mii de Români, 
elă are o frumdsă inteligență ro- 
mânescă, are doue centre româ
nesc!, Beiușulă și Oradea mare, 
car! odinidră erau pentru Românii 
bihoreni, bănățeni, selăgien! și săt
măreni doue foculare românesc! 
puternice, de unde se revărsau 
peste poporulă română din acele 
părți radele culturei și ale însu- 
flețirei naționale.

Unde este astăcfl comitatulă 
Bihorului și ce face inteligența 
lui? Chiar și în cele mai depărtate 
unghiuri locuite de Români se 
dă câte ună semnă de vieță: Ro
mânii dela Niră luptă cu bravură 
pentru susținerea limbei loru în 
șcdlă; femeile din Sătmară suntă 
în luptă pentru a-ș! înființa reu
niune națională; chiar și Maramu
reșenii pare că voră se-șl îndrepteze 
greșelile din trecută și câtă de câtă, 
fiăpe terâmulă școlară, fîă pe celă 
economică, s’au pusă pe lucru.

Der Bihorenii ce facă? Inte
ligența română din Bihoră pute- 
va ea dre se ne dea ună respunsă 
mulțămitoră la acestă întrebare?

Nu scimîi ce respunsă voră da 
fruntașii români din Bihoră la în
trebarea acesta, der noi trebue s’o 
spunem ă cu durere, că ținându-se 
semă de pretențiile, ce suntemă 
în dreptă a-le ave față cu acestă 
puternică comitată românescă, nu 

ne putemă aștepta la ună respunsă 
mulțămitoră.

înaintarea unei națiuni înse nu 
se pote face, când unulă dă îna
inte, er 4ece rămână îndărătă. 
Fiă-care în cerculă său este da
tore se-ș! aducă tributulă dato
rită poporului și națiunei sale, 
căci nu este iertată, nu e cuvi- 
inciosă și nu se potrivesce cu se- 
riositatea împrejurăriloră ndstre 
de astăcjl, ca în teatrală mareloru 
lupte naționale, în care ne aflămă, 
unii se lupte, er alții se stea pa
sivi, ca nisce simpli spectatori, 
mărginindu-se cel mult se aplaudeze 
și se se desfăteze la munca al
tora.

Inteligența română de pretu- 
tindenea ar trebui se nu uite nici 
ună momentă, că numai printr’o 
acțiune energică și solidară din 
partea tuturoră membriloră săi se 
va pute duce la sfîrșită bunu și 
sigură causa luptei ndstre drepte.

România și tripla alianță.
țliarulă englesă rTimesu se ocupă 

într’ună dungă și remarcabila articula 
de situația României față cu alianța 
triplă.

Numitula cjiarîî purcecjendă din 
incidentula visitei, oe a făouta regele 
Carola ala României împăratului Ger
mana la Potsdam, care visită deși pdte 
să nu aibă însemnate urmări mai grab
nice, totuși susține, că ea nu pâte fi 
privită, ca una evenimentă, ce n’ar ave 
nici o importanță politică.

Rolula României, tjioe foia englesă, 
va fi de mare importanță într’una vi- 
itoră răsboiu europenă. Lucru firesca, că 
acestă țâră nu va pute să rămână neu
trală, ci seu va trebui să mdrgă cu to- 
rentula, ce va amenința încă odată im- 
periula Osmanilora, său va trebui să se 
pună în contra Iui. Stândă astfela lu
crurile, împăratule Germaniei nu pdte 
să nu simtă, că interesele alianței tri
ple voră fi afeotate, în sensă mili

tară de atitudinea, ce va lua România.
O armată bravă, bine organisată — 

dice „Times,“ — care a putută atârna 
în cumpăna răsboiului ruso-turcescă din 
1877 și oare într’o viitdre campaniă ar 
pute ocupa o forte importantă posițiune 
strategică, nu pdte fi privită de Ger
mania dreptă o cantitate negligeabilă. 
Crede deci fdia englesă, că Germania a 
ajunsă la o recunoscere mai practică a 
acestui adevără, îndată oe s’a retrasă 
contele Bismarck, care negliga Româ
nia din causă că voia să menageze oâtă 
putea mai tare pe Rusia.

La Potsdam nu s’au luată angaja
mente positive, crede „Times“. Regele 
Carolă este cu multă mai prudentă, de- 
câtă s’o fi făoută acesta și e ou multă 
mai consciu de datoriile sale de suve
rană constituțională. Totă așa de ade
vărată însă este, că resultatele întreve- 
derei dela Potsdam, au mulțumită pe 
deplină pe Regele Carolă.

In România — (fi06 mai depate 
„Times“ — esistă ună curenta în po
poră, favorabila Rusiei ortodoxe, ca și 
poporulă țărei dela gurile Dunărei. Ro
mânii însă suntă consoii și mândri de 
originea lorii romană. Pentru scopuri 
praotioe însă nu este bine a se ține pre 
multă semă de simțămentulă vagă și 
întunecată ală mulțimei neprioepute (?) 
și inerte. (?) In cerourile conduoătdre 
partisanii politicei ruso-file, pdte suntă 
și ei destulă de tari, pentru a putâ a- 
junge la cârma țerei, însă chiar și a- 
oestă partidă îșl manifesteză simpatiile 
sale pentru Rusia, mai alesă atunci nu
mai, oând primesoe puterea, der și ei ar 
resista la ori oe s’ar păre, oă e o dic
tatură rusesoă cu aceeași energiă și urgiă 
cu oare ar face-o și rivalii loră.

Fdia englesă arată, cum se justifică 
temerea aoelora, cari cu binefacerile ce 
a avută România dela Rusia în timpă de 
grele înceroări, vădă totuși în oolosulă 
dela Nordă ună dușmană fiindoă într’a- 
devără relele ce i-a făcută și soopurile 
viclene, oe se pare a ave față de densa, 
întrecă multă biue-faoerile.— țliarulă en
glesă însă justifioă și celalaltă curentă
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In diminâța urmâtdre Don Pedro 
plecă cu Froben la moșia contesei. 
Era"-o privelisce mișcătore când bătrâ- 
nulă îmbrățișa talia juvenilă și frumdsă 
a Iosefei, cum privia elă ou atențiune 
trăsurile feței ei, cum trăsurile severe ale 
feței sale deveniră din ce în ce mai moi, 
oum elă apoi emoționată îi sărută ochii 
și buzele ei. „Da, tu ești fiica Laurei!“ 
esclamă elă. „Tatălă tău nu țl-a dată 
nimică, decâtă părulă celă blondă, der 
aceștia suntă ochii ei drăgălași, acesta e 
gura, acestea suntă trăsurile frumdse ale 
Laurei Tortosi! Fii fiica mea, dragă co
pilă ; n’am rude și suntă bogată ; prin 
rudeniă, prin inima și mâhnirea mea de 
20 de ani îmi aparțini mai multă, ca 
ori cărui de pe lumea acâsta!“

Privirile ei, oarl cădeau pe după spa
tele lui Don Pedro asupra lui Froben, 
păreau că nu prea aprdbă afirmațiunea 
acdsta din urmă, der ea emoționată îi 
sărută mâna și-lă numi unchiu, ală doi
lea tată ală ei.

Buouria revederei dura numai câ
teva tjile. Don Pedro declară hotărîtă, 
oă afacerile sale îlă chiamă în Portu
galia și pe lângă aoeea nici nu voia să 
șâdă, că ce ar mai reține pe Iosefa, ca 
să nu-lă urmeze; elă avea principii prea 
severe asupra articoleloră bisericei sale, 
încâtă, oa să fi ținută de posibilă ideia, 
că Froben ar cere de soțiă pe Iosefa, 
femea divorțată a altuia. Nu ni-s’a fă
cută ounosoută, ce au discutată amanții 
asupra aoestui punctă de certă; atâtă e 
sigură, că Froben făcu alusiune de câ- 
teva-orl la aoeea, ca ea să se întorcă la 
oonfesiunea evangelică, der ea refusâ a- 
cestă propunere, ce e dreptă cu o du
rere nemărginită, der forte hotărîtă. 
Adese-orI tînărulă, cuprinsă de desperare 
din oausa drei de despărțire, oe se apro
pia, îi propusese, ca ea să lase pe Don 
Pedro să pleoe, să trăescă ea pentru sine, 
să rămână în Germania, elă voesce, că 
decă nu pdte fi soțulă ei, celă puțină 
să-i rămână pentru totdeuna amică. Der 
ea refusâ și acesta; ea-i mărturisi sin
ceră, că se simte prea slabă, ca să tră- 
iâscă cu cinste într’o astfelă de relațiune 
pănă la sfîrșită, și mai mândră prin ne
norocirea ei, tremura la ideia unei legă

turi nedemne cu ună bărbată, pe oare-lă 
stima atâtă de multă, și pe oare-lă iubea. 
In sine însă îșl dicea, că o ideiă mai no
bilă călăuzesoe pașii ei. „Ore să-șlperdă 
elă,“ îșl cjioea ea în sine, „fldrea vieței 
sale cu o ființă nenorocită, care-i pdte 
fi numai amică? Ore să renunțe elă la 
gustarea bucuriiloră oasnice, la ferioirea 
de a avd oopii și nepoți, din oausa mea? 
Nu, elă m’a perdută odată, și timpulă 
și acum va alina durerea sa, elă va uita 
o ființă nenorocită; care se va gândi 
veolnică la densulă, îlă va iubi și se va 
ruga pentru elă“.

Se părea, că se împlinescă cuvintele 
profetice ale Iosefei: „ Pentru tot -
dăuna!“

Don Pedro părăsi cu noua sa rude- 
deniă moșia contesei, pentru ca prin 
Olanda să ajungă lângă mare. Froben, 
— pe care pdte numai ideia, de a urma 
îndată pe Iosefa în Portugalia și a fi 
aoolo amioulă ei, îlă susținea, — însoți 
pe iubita sa în oălătoriă prin Germania 
și Olanda, și ori de câte-orl îlă ruga ea 
sănu-ifaoă dilele de despărțire mai grele 
prin însoțirea sa, elă se ruga ou laore- 
mile în ochi: „Numai pănă la mare și 
apoi adio pentru totdeuna !“

36.
In luna lui Augustă a anului aoes- 

tuia se ivi în Ostende o oorabiă, care 
avea să ducă în Portugalia marfă și pa
sageri. Era o dimineță frumdsă, odța se 
lăsase și filele păreau favorabile pentru 
oălătoriă.

Era la 9 dre dimineță, oând o bu5 
buitură de tună anunța signaluln, că pa
sagerii aveau să se apropiă de țărmă. 
Totă în t impulă aoela se apropiă de 
țărmă și o șalupă, care-șl aruncă scân
dura pe țărmă, pentru ca să primâscă 
pe pasageri. In ourendă se văcjură apro- 
piându-se de țărmă patru persdne, oarl 
de deosebiau de ceilalți pasageri sără- 
oăoiosă îmbrăcațl prin mersulă, ținuta 
și îmbrăcămintea loră. Ună bătrână 
înaltă mergea cu pași mândri înainte; 
purta o pălăriă cu borduri largi și o 
manta lungă pe umeri, așa înoâtă ună 
matroză, oe-lă vătjuse apropiându-se, 
esolamâ îndată : „Mă rămășescă, că a- 
cesta e ună Spaniolă!“ Indărătulă aoes- 
tuia venia ună domnă tînără, care ducea 
la brață o damă înaltă și elegantă. Tî
nărulă era fdrte palidă, se părea, că se 
luptă ou o mare mâhnire, pentru ca 
să alunge tristeța și mai mare a damei. 

trad.de
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antipaticii ală României față cu Austro- 
Ungaria. Etă cum se esprimă „Times“ :

Decă Basarabia este ținută ac|I de 
Țarulă, este de-asemenea o Roma
nia irredentă și sub soeptrulă Habs- 
burgiloră, deârece în țerile supuse co
ronei unguresol se află mai multa de 2{/2 
milidne Români, er politica de maghiari- 
sare care împileză cruda pe Românii din 
Austro-Ungaria, a provocata o justă indig- 
națiune în sînulă Românilorit din Regată. 
Pe lângă acâsta Ungaria n’a arătata de 
loc& simțăminte prietinesol, nici spirita 
de conciliațiune în politica ei vamală 
față cu Rnmânia și astfelă între aceste 
țări vecine s’a sădită una rău simță- 
mântă.

Politica comercială a monarchiei 
austro-ungare, ce se dicteză acjl mai 
multa din Pesta deoâtă din Viena, 
deși n’a avuta urmări politice seriose, 
ca în Serbia, totuși a avută o înrîurire 
de aoeeașl natură.

Deci în câtă privesce simpatiile din
tre Rusia și tripla alianță, cumpănindă 
tâte cu dreptate, România pote judeca 
în liniște în ce direcțiune o tragă pro- 
priele ei interese, din ce parte are a se te
me mai puțină și de unde are să spe- 
reze mai multă ? Se pote 6re, ca peri- 
colulă de agresiune din partea Rusiei să 
fiă întâmpinată mai bine prin o alianță, 
său prin resistență?

Din parte-ne, continuă „Times11, nu 
insistămă a profeți, cum se voră decide 
bărbații de stată ai României în fața a- 
oestoră cestiunl complicate și delicate, 
insă putemă observa, oa ună semnă pre- 
vestitoră, că fortificațiile, ce nu de multă 
s’au construită, pare că au menirea de-a 
opune resistență unui inimioă viitoră din 
partea Rusiei mai multă decâtă din par
tea Austriei. P6te să ne spună cineva 
că ^fortificațiile suntă făcute curată, cu 
soopulă de a da pe ună preță mai ur
cată alianța românâsoă, noi insă soco- 
timă aceste esplioărl mai multă denisce 
ingeniositățl puțină satisfăcătore. Mai 
suntemă dispuși a cugeta, — înoheiă 
„Times11 — că înțeleptulă rege Carolă 
ou greu s’ar fi aventurată de-așl arăta 
pumnulă și de-a face ună lucru, care 
să pdtă fi luată dreptă o provocare față 
cu ună puternioă vecină, deoă nu ar fi a- 
vută causă de-a aștepta ajutoră dela 
ună prietină totă așa de puternică.

SOIRILE ȘILEI.
— 28 Noem. (10 Decern.)

Curtea regală română, a luată ună 
doliu de 14 dile din incidentulă morțil 
ex-împăratului Brasiliei, Don Pedro.

** *
Programulii serbărei dela 28 Noem- 

vre. In anul acesta în cjiua de 28 Noemvre 

v., aniversarea luărei Plevnei s’a cele
brată în BucurescI cu o pompă mai mare 
oa de obiceiu. Revărsatulă <jdei de 28 
Noemvre a fostă anunțată ou 21 de salve. 
La dra 9-30 s’a oficiată ună Te- 
Deum de I. P. S. S. Mitropolitulă Pri
mată în biserica din Dealulă Spirei. M. 
S. Regele împreună ou A. S. R. prinoi- 
pele moștenitoră presumtivă au asistată 
la aoestă Te-Deum, la oare au fost pre- 
sențl toți oficeril superiori din garnisdnă 
și detașamente cu stegă și musică din 
tote trupele aflătdre în capitală. După 
Te Deum M. S. Regele a primită defi
larea trupeloră comandate de d-lă ge
nerală Dona. După defilare, M. S. Re
gele s’a întorsă la Paiață, unde a pri
mită în sala tronului pe toți oficeril 
superiori. Sera prâncjă de gală la pa
iață, oferită ofioeriloră superiori din 
garnisdnă. *

* 4c

DomisionărI și numiri de fișpani. Foia 
ofioială de Lunea trecută comunică deore- 
tulă prea înaltă, prin oare fișpanulă 0- 
dorheiului Daniel Gabor este demisionată 
și înlocuită cu dr. Hirtilc Albert, fostulă 
vicespană ală acelui oomitată. Totă prin 
deoretă prea înaltă este demisionată Po- 
găny Gyărgy, fișpanulă dela Huneddra, 
fiindă înlocuită ou marele proprietară 
Szentkereszty Gyărgy. înainte de a fi de
misionați, amândoi fișpanil au fostă de
corați ou ordinulă Sfântului Ștefană. — 
Slabă mângăere !

** *
Sfințirea capelei române din Parish 

se va face la finea lunei lui Deoemvre 
a. o. de cătră I. P. S. S. Metropolitulă 
Iosifă ală Moldovei, oare va fi însoțită 
și de corulă metropolitană din Iași de 
sub conduoerea d-lui Gr. Musicescu.

** *
0 statistică a școlelorfi poporale din 

Ungaria, pilele acestea s’a făcută o sta
tistică a șodleloră poporale din Ungaria. 
Resultatulă sumară ală acestei statistice 
este, că în tdtă Ungaria esistă actuală- 
mente: 8994 școli ungurescl, 2587 ro- 
mânescl, 1115 slovace, 674 germane, 312 
sârbescl, 211 rutene și 39 croato-ven- 
dice. In cei din urmă 20 de ani numai 
șoolile unguresol și cele sârbesol au spo
rită, și anume cele unguresol cu 146 la 
sută — er cele sârbescl numai ou 149 
școli (vr’o 50 la sută); tote celelalte 
școli poporale au dată îndărătă.

** *
Nouc comando de arme. Cetimă in 

tjiarele din România, că ministrulă de 
resbelă română va face peste cât-va 
timpă o nouă comandă de arme cu re- 
petițiă sistemă Manlicher.

** *
Congresîi slavicii, țliarulă Cehiloră 

tînerl „Kuttenberger Wochenblattu, inspi
rată de deputatulă Dr. Pacak, anunță, 

că în primăvera viitore se va ține în 
Praga ună congresu alu slaviloru din 
Austro-Ungaria, care are de soopă co
operarea tuturoră Slaviloră din mo- 
narchiă în oontra Germaniloră și a Ma- 
ghiariloră. Se cp0®} convocarea aces
tui congres e asigurată, de irece Cehii, 
Slovacii și Croații au promisă deja par
ticiparea loră.

* * *
Musica regimentului 82 de infanteriă, 

va da ună concertă, Duminecă în 13 
Deoemvre n. c. în sala hotelului Cen
trală Nr. 1. Inceputulă Ia 7 72 6re. Pre- 
țulă de intrare 30 cr. Programulă e ur- 
mătorulă : 1. Fr. Erkl: Ouvertură la
opera „Hunyadi Laszlo“. 2. P. Mascagni: 
Introducere și Siciliaua din opera „Ca- 
valleria Rusticana“. 3. Milloker: Vals 
din opereta „Der arme Ionathan“. 4. 
Balfe : Duett din opera „Die Zigeunerin“. 
5. Schreiner: Fantasiă din opera lui Bi
zet „Carmen11. 6. LaDgey: a) Serenadă 
mexicană, b) Trăumerei aus den Kinder - 
scenen. 7. Kemzak: „Prager Stamm- 
blătter, potpouri.— 8. lvanovicl: „Meteor11 
Vals. 9. Robandi: „Alia stella confidente11 
romanță, solo pentru trâmbiță. 10. I. 
Bayer: Potpouri din baletulă „Pup- 
penfâe.

* * *
Concertului societății de opere a d-lui 

Eugen Derger directoră de teatru, care 
s’a ținută alaltăerl sera în hotelulă „Cen
trală11 a fostă destulă de bine cercetată. 
Dintre concertanțl singura câtărâță de 
coloraturi, d-ra Daisy Singer a fostă cu
noscută publioului brașoveană încă din 
ârna treoută, cu ocasiunea ciclului de o- 
pere arangiată de d-lă Berger aiel. Cele
lalte puteri au fostă tote nouă. D-ra 
Therese Schilder are ună altă forte sim
patică și puternică; vocea ei e de ună 
ouprinsă mare și predarea-i frumosă. 
Cele două cântece dintâiu, „Du fragst 
mich tăglichu de Helmund, și „Es muss 
ein wunderbares sein11 de List i-au reu
șită mai puțină în preoisitatea tonuriloră, 
cu atâtă însă mai precisă, mai frumosă 
a cântată Aria din Opera „Profetulă11 
de Meyerbeer, care a și fostă forte multă 
aplaudată. D-ra Daisy Singer câtăreța 
de coloraturi cu vocea ei drăgălașă și 
predarea-i vidiă s’a bucurată mai multă 
de simpatia publicului, fiindă mai de- 
multe-orl rechiămată. Aria din opera 
„Dinorah“ de Meyerbeer a cântat’o ou 
multă dibăciă, der mai nimerită pentru 
ea a fostă cânteoulă „In der Marznacht“ 
de Taubert, acâsta corespunde mai multă 
temperamentului ei. Dintre oântărețl d-lă 
A. R. Mirus, baritonistă și d-lă Fritz 
Julich, basistă, a plăcută mai multă. Ba- 
ritonulă d-lui Mirus e câtă se pote de 
plăcută și a făcută o fârte bună impre
sia cu oele două cântece „Lehn deine 
Wang an meine Wang“ și „Margareth 

am Thore“ de Jensen. Asemenea și d-lă 
Julich a obținută acea reușită cu basulă 
său profundă, cu deosebire în Aria din 
opera „Wafîenschmied11 de Lortzing și 
în cânteoulă „Der sohlesisohe Zeoher“ 
de Reisinger. D-lă C. Sachse oa teno- 
ristă a cântatăcu multă silință, d-sa oântă 
însă printre dinți și risipesce prea multă 
forță.

** *
Fometea în Rusia. Ună ucază im

perială ordonă organisarea unei loterii 
în favdreasăraciloră. Loteria va ouprinde 
1,200.000 losurl, cari se urcă la 6 mili- 
one ruble.

** *
Bandiții din Balcani. „Timpulă“ scrie: 

Soirile din Adrianopolă spună, că auto
ritățile de acolo au isbutită să pună 
mâna pe ună ciobană, anume Arghiri, 
care a luată parte la cunoscuta răpire a 
franeesului Raymond, pentru a oărui răs
cumpărare P6rta a trebuită să plătâsoă 
5000 de lire. Arghiri purta in bandă 
numele Kara Aii. Confrontată ou Ray
mond, a fostă reounosoută de aoesta. 
Intrâga parte a lui Arghiri, 750 de lire, 
pe care elă o îngropase la rădăcina unui 
copaoă, s’a găsită.

* 4 *
0 înșelătoria de 200.000 fi. O tele

gramă din Timișora spune, că s’a des
coperită o nouă înșelătoria de 200.000 fl. 
la cassa nRuso Israel et Comp'1, care ma
nipula bucate. Oasulă aoesta a produsă 
mare sensațiă, fiindoă înșelătorulă Heim 
1. Asraelu, era ținută, ca omă forte 
cinstită.

Dela Cenaduld-ungurescu.
(Fine.)

Enunțându-se resultatulă alegerei, o 
parte urau să trăescă Lugoșianu, altă 
parte, că Luțai; elevii și elevele de șcdlă 
erau mai veseli strigândă în continuu să 
trăescă iubitulă loră învățătoră Ioană 
Lugoșianu. Cu atâta actulă alegerei să 
sfîrșia, dâr preotulă Ierosimă Luțai oa 
de comună fiindă raohiată, cu furiă do- 
bitooâscă amenința și provoca așa: „Ei, 
D-deulă lui! Ai miei! Prindeți-lă și nu 
lăsațl!“ Primulă, care prinse pe d-lă ase- 
soră, fu tovarășulă de bețiă ală preotu
lui revoltată, epitropulă Ștefană Pantea, 
der fu respinsă de ună gendarmă și cătju 
la pământă. Intru acâsta alții îlă îm
pinseră în biserioă și-lă strîmtorară în- 
tr’ună soaună; aci preotulă Ierosimă ou 
tovarășii săi de bețiă îlă prinseră de 
haine, însultându-lă în modulă celă mai 
murdară. De aoi cu mare greutate îlă 
conduse preotulă Dionisiu Luțai pe ase- 
sorulă în altară, eșindă din altară, se în
dreptară cătră ușa bisericei de cătră nordă, 
ca pe aoolo să scape.. Preotul Ierosim, ob- 
servândă intențiunea d-lui Ciora,strigă și 
înjură așa în biserică: „Nu-lă lăsațl.......

Fața ei frumosă era împrejurulă ochi- 
loră și fruntei înroșită de plânsulă celă 
multă, gura ei era strînsă de durere, er 
partea de josh a feței era fdrte palidă. 
Ea mergea clătinându-se, răcjimată de 
brațulă tînărului; o păiăriă cu pene fâl- 
făitore de struță: o rochiă lungă de mă- 
tasă grea, la gâtă și la șină, lanțuri bo
gate de aură, se păreau, că nu se potri- 
vesoă pentru călătoria, și prin urmare 
puteai crede, oă ea însoțesoe pe bordă 
pe tînărulă, după ei amândoi mergea 
ună servitoră în haine pistrițe; elă du
cea subsuâră o umbrelă mare și avea o 
bonetă spaniolă pe capulă său.

Când se apropiară atâtă de tare de 
nisipulă udă înoă de fluxulă de mai na- 
inte, la looulă acela, unde se afla soân- 
dura cătră șalupă, se opriră, și frumOsa 
și tînăra păreohiă privia spre corabiă, 
apoi se priviră unulă pe altulă, er dama 
îșl răzimâ capulă pe umărulă tînărului, 
așa înoâtă penele ei de struță fâlfăiau 
în jurulă feței sale și ascunseră ochii 
săi plini de laoriml înaintea curioșiloră. 
Bătrânulă se afla nu departe de ei, se 
învăli mai bine în mantaua sa și uitân- 
du-se posomoriră; âr oohiulă său sohin- 

teia, nu se soia, oă ore de o laorimă seu 
din causa reflexului valuriloră luoitore. 
Acum se apropia șalupa, plescăindă de 
țărmure; soâudura fu aruncată și o bu
buitură de tună de pe corabiă înfricoșa 
pe tînăra părechiă în îmbrățișarea ei. 
Bătrânulă se apropia, întinse mâna tî
nărului, o strânse cu putere și apoi se 
ooborî repede pe scândură, urmată de 
servitorulă său, după ce și acesta strînse 
cu franoheță mâna tînărului. Acum se 
mai îmbrățișară odată tinerii; întâiu se 
desfăcu elă și conduse pe dama pe scân
dură. — „Pentru tot-d6una!“ șopti ea 
cu ună zîmbetă duiosă. — „Pentru tot- 
deuna !u răspunse tînărulă, privindu-o 
tremurândă și cu lacrămile în ochi. încă 
o strîngere de mână și ea se întorse să 
se uroe pe soândură.

Ea ajunsese deasupra, cârmaciulă, 
ună Englesă cu umerii largi, o aștepta 
la capătulă scândurei, întinse mâna sa 
ososă, pentru ca să primâscă pe dama, 
pe sema căreia află oâteva cuvinte de 
mângâiere. Atunci ea mai privi odată 
pe tînărulă. Statura ei înaltă și plăcută 
sta pe scândură, gâtulă ei se afla plecată 
spre țărmure, penele fălfăitore ale pălă

riei ei părea, că-lă salută. Elă întinse 
brațele, în trăsurile feței sale părea, că 
se amestecă fericirea iubirei cu durerea 
despărțirei. Atunci se părea, ca ea nu 
se mai pote stăpâni; sări peste soân
dură la țărmure, și mai înainte ca câr
maciulă să-și fi împreunată mânile pen
tru a-o admira, ea era deja în brațele 
tînărului, er buzele ei se alipiră de ale 
sale.

— „Nu, nu potă să tracă marea11, 
esclamâ ea. „Voiu remâne; voiu face 
totulă, ce vei voi tu, voiu arunca lan
țurile aceste ale confesiunei mele, cari 
mă împedecă, să urmeză după oum ’ml 
dictâză bunulă meu simță; tu ești pa
tria mea, familia mea, tu ești pentru 
mine totulă; rămână aiol!w

— „Iosefo ! losefo mea!11 strigă tî
nărulă, strîngându-o cu frenesiă la pep- 
tulă său. „A mea, a mea pentru totă- 
deuna? Dumnedeu a povățuită inima ta; 
o, ași fi murită de chinulă aoestei des
părțiri !“

Se ținură încă îmbrățișați, când 
bătrânulă se coborî cu pași grabnici 
peste bordă și peste soândură și se apro
pia de grupa aoesta.

— „Copii“, (ji" nar A fostă,
destulă, dâoă v’ațl fi luată adio numai 
odată; vino, Iosefo, nu-țl va mai ajuta 
nimioă, aoum voră împușoa ou tunulă 
pentru a treia-6ră.“

— „Lasă să împusoe ou mii de 
glânțe, Don Pedro“, strigă tînărulă cu 
fața plină de bucuriă. „Ea rămâne aici, 
ea rămâne ou mine!11

— „Ce audă? răspunse bătrânulă 
cu seriositate: „Nu voesoă să speră, că 
lucrurile stau astfelă, după oum (Șice ca- 
valerulă, tu vei urma pe rudenia ta, 
Iosefo!“

— „Nu“, striga ea cu- ouragiu. 
„Când stăm acolo pe marginea șalupei 
și privi am undele mărei, oarl aveau să 
mă despartă de dânsulă, mă hotărîiu la 
ceea ce am să facă; mama mea mi-a 
arătată drumulă, ea a urmată odinioră 
pe iubitulă inimei sale în lumea mea, 
părăsindă din causa iubirei ei, pe tata 
și pe mama ei; sciu ce am să facă; aici 
stă acela, care a îndulcită drele din 
urmă ale mamei mele, căruia am să-i 
mulțămescă onore, vieță, cu ună cuvântă 
totulă; și eu să-lă părăsescă ? Salută, 
Don Pedro, mormânturile strămoșiloră 
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D-cjeulă lui câne, după elă“ și se repezi 
asupra d-lui asesorii, urmată de bețiva 
sa companiă și-lă împinseră din biserică, 
de aoi asesorulii cu preotulă Dionisiu 
Luțai să îndreptară cătră biserica sârbă, 
— din oolțulă bisericei se repezi Teren- 
țiu Luțai la d-lă asesorii, Î10. prinse de 
ambe mânile și-lă împinse în mijlooulii 
epectatoriloră și revoltanțiloră strigândă: 
..„Nu lăsa, nepdte (oătră Ștefanii Lazară 
unii flăcău de 20 ani); „Ține Ierosime! 
(cătră vărulă său Ierosimii Suciu); la 
școlă cu elă, sâ mă bage’n șcdlă!“

Aceștia îlă împinseră pe asesorulii: 
unulfi de pepta, altuia de o mână. Co- 
mandantulă Terențiu Luțai cu părintele 
său și cu bețiva lora companiă se pos
tară înapoia asesorului; doi gendarml, 
cari erau de față, îlă apărau, așa între 
strigăte batjocoritdre îla escortară pană 
la șodlă, urmata de una convoiu numă- 
rosa. Intrânda în curtea șcdlei, pretin- 
seră să-la bage în șodlă pe Terentie, — 
școla era încuiată și cheia nicăirl. S’a 
presentată și notarulă comunala în fața 
locului și fără de a face macaru unu pasa 
pentru restabilirea păcii și soăparea aseso
rului, să depărta odihnită la cancelaria co
munală.

In timpula, câta s’a frământata re
voltata companiă pentra cheiă, d-la ase- 
soră cu ajutorula oeloră doi gendarml 
scăpa în cuina învățătorului, unde șecju 
mai bina de o <5ră. Notarulă comunală, 
provocat printr’o deputațiune din sînulă 
fruntașiloră comunei, să pună capătă a- 
cestui soandală, la care tocmai antistia 
comunală a dată ansă, — să și presentâ 
la momenta în curtea școlei și aflândă 
pe preotulă Ierosimă Luțai în mijloculă 
revoltanțiloră, îlă provooâ așa: „Părinte! 
Der fă odată pace!“ Provocarea avu e- 
iectă ; la comanda revoltantului preotă, 
să restabili pacea. Notarulă comunală în
tră la esmisulă și luându lă de brață, 
fără împedeoare îlă conduse la locuința 
preotului Dionisiu Luțai, de unde părintele 
Cidra numai decâtă pleoâ din comună.

In a cui putere a stată contiuarea 
revoltei său restabilirea păcii? Noi ve- 
demă, că numai în partea d-lui notară 
Hegedus, și totuși notarulă și judele co
munală au cutezată a relata oficiosă la 
pretură, oă d-lă Cidra a conturbată pa
cea esemplară, ce domnia în oomuna bi- 
sericâsoă, și a sguduită încrederea cătră 
capulă bisericei.

De atunci și până acți funcționeză în 
școlă Terențiu Luțai, fiiulă ilegală ală lui 
Ierosimă Luțai, protegiatulă notarului și 
ală judelui și epitropia cultuală, juratulă 
Petru Luțai, solvesoe salarulă ce îl com
pete învățătorului substituită prin ven. 
Consistoriu Ioană Lugoșianu, er acesta e 
eludată din oficiulă său.

N’amă descrisă prin <fiare soanda- 
lulă produsă la alegerea de învățătoră, 

mei din .Valencia și spune-le loră, că se 
mai află încă una din nemulă de Tor- 
tosi, care prețuesce mai multă amorulă, 
decâtă viâța!“

Inima lui Don Pedro se înmuiâ. — 
..„Urmeză deci inimei tale, pdte că te 
sfătuesoe mai bine, decâtă ună bătrână; 
celă puțină te soiu fericită în brațele 
.acestui bărbată nobilă, și caracterulă 
său cavaleresoă îmi garanteză, că și o- 
ndrea nostră va fi totă așa de scumpă, 
ca și ondrea sa propriă. Der Don Fro- 
benio, ce vei (ficei mândreloră d-tale 
rudenii, când le vei recomanda aoestă 
ființă a miseriei? Dumnezeule! Vei avă 
curagiulă să suferi batjocura lumei?“

— „Plâcă sănătosă Don Pedro“, 
cjise tînărulă cu fața radidsă de buouriă 
și mândriă, întincjendă o mână bătrânu
lui, luându-șl rămasă bună, er ou oea- 
laltă strîngândă ? în brațe pe iubita sa; 
„fii mângâiată și nu te îndoi despre 
mine. O voiu arăta lumei și ddcă oineva 
mă va întreba: Cine a fostă ea? atunci 
eu cu buouriă și cu mândriă îi voiu răs
punde: „A fostu cerșitorea dela Pont des 
.Arts !* 

pentru oă aoâstă faptă a preotului Ie
rosimă și a fiiulă său Terentie nu ne-a 
surprinsă ; nu, dedrece preotulă Ierosimă 
Luțai mai multă petrece în birtă (ji și 
ndpte, decâtă acasă, unde dânsulă e au- 
torulă tuturoră esceseloră din birtă și nu 
se rușindză a ține de găzdăriță pe o fe- 
meiă, oarea și-a omorîtă bărbatulă ou 
otravă, pentru oarea faptă a fostă în 
temniță 12 ani. înaltă Prea Sânțitulă d. 
Episcopă l’a provooată pe preotulă Ie
rosimă să depărteze pe găzdăriță sa sub 
pedepsa suspinderei, der și aci d. Hegedus 
a doftorită trâba, l’a învățată pe preo
tulă Ierosimă să scotă oarte de servi- 
tdre pentru găzdăriță sa și atunci n’are 
oe-i faoe episoopulă; așa a și făcută, și 
așa aoum trăiesce în pace cu Ohiva sa 
iubită.

Numai puține cuvinte mai avemă și 
amă terminată.

Rev. d-nă protopopă Moise Booșianu, 
oâtă a fostă administratoră protopopesoă 
și de când e protopresviteră, tare s’a in
teresată de oomuna ndstră, a preferit’o 
și respectat’o în tote privințele, din cari 
oause de toți locuitorii a fostă și este 
stimată și iubită, ca ună bună părinte 
sufletescă.

Luândă soire de prin tdte foile ma
ghiare și naționale române iubitulă nos
tru protopopă despre scandalulă întâm
plată în 15/27 Augustă a. c., în 1 (13) 
Ootomvre, s’a presentată în oomuna n6s- 
tră și după o eruare sorupulâsă în 1 (13) 
și 2 (14) Octomvre a constatată : a) că 
inițiatorulă scandalului a fostă preotulă 
Ierosimă Luțai ou fiulă său Terentie. b) 
Că oficiulă parochială e în disordine. o) 
Că peroeptorele cultului n’a putută arăta 
banii percipiațl la scontrarea oassei. d) 
Că preotulă Ierosimă Luțai ohiar în (fiua 
aoeea a depusă jurământulă la județulă 
traotuală din Nădlacă ca ună martore 
câștigată — din inoidentulă unui soan
dală din birtă, unde dânsulă a fostă 
ună factoră ală scandalului, e) Oă fiulă 
preotului propune în șcdlă fără decretă 
consistorială, f) Că in comună domnesoe 
anarchiă.

Și despre tdte aoeste și multe altele 
făcândă raportă la venerabilulă Consis
toriu și cerândă ceroetare, nici pană acți 
nu stimă să se fi făcută nimicu și așa 
stămă în mare nedumerire, înoată ne 
vine a ne plânge la Inaltulă foră Metro
politană, seu la Inaltulă Ministeră.

Rugându-vă, prea onorate d-le Re- 
dactoră, sâ binevoiți în prețuita foiă ce 
redactați a da looă aoestui răspunsă ală 
nostru în tâtă estensiunea sa, amă ră
masă :

Cenadulu ungureștii, în 21 Noemvre 
(3 Decemvre) 1891.

cu totă stima:
îosifu Luțai, Arcadie Poponu, Gli- 

goră Marianuță, Velcu Luțai, George Lu
țai, Teodoră Becanu, Ștefanii Ungurcanu, 
Vasili e Marianuțu, Nicolae Maghiara, Ni- 
colau Crișianu, Ornută Vadasanu.

Economi, locuitori în comuna Cenadulă- 
ungurescă.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Olușiu, 8 Decemvre 1891 n.

Onorată Redacțiune ! Nici când Ro
mânii din Olușiu, bătrâni și tineri, n’au 
putută fi conduși de ună spirită mai să
nătosă în ceea oe priveșce vieța loră 
socială românescă, ca în timpulă de față. 
Este îmbucurătoră a vesti lumei oele ce 
se petrecă la noi: O reaoțiune salutară, 
care ne îndreptățesce & spera bună re- 
sultată.

Fără îndoiâlă, causa și isvorulă aoes- 
tei bune-stărl este sooietatea de lectură, 
seu casina română din locă, care, precum 
se scie, nu de multă și-a căpătată o lo
calitate câtă se pdte de onorifică pentru 
societate. De aici, ca looă de întrunire 
generală, emandză radele intensive de 
cultură socială, morală și intelectuală. 
Și resultatele suntă de totă bune. Ast- 
felă amintesoă, că amă avută fericirea a 
lua parte la două serate literare-musioale. 
Amândouă au răușită în modă strălucită. 

Programulă celei dintâi, ținută în 7 No
emvre, a fostă compusă din ouvântulă 
de deschidere, 2 disertațiunl, 2 deolama- 
țiunl, 2 coruri bărbătescl și o oântare 
solo cu voce, de o plăcută d-șdră din 
Olușiu, acompaniată de ună terțetă de 
violină. Venitulă materială de 40 fl. in- 
cursă din taxe benevole s’a destinată 
pentru ună scopă nobilă și măreță.

In 21 Noemvre Românii din Olușiu 
au arangiată o petrecere ou jooă splen
didă în sala hotelului „Oentrală“. Aoesta 
a reușită peste așteptare, a fostă cerce
tată și de ospețl din jurulă Olușiului, 
er venitulă curată de 20 fl. a fostă des- 
destinată pentru ajutorarea tineriloră 
lipsiți.

A. doua serată literară s’a ținută totă 
în looalulă casinei în 5 Decemvre și pro
gramulă ei s’a compusă din: 2 coruri, 
2 disertațiunl, 1 declamațiune, ună quar- 
tetă de violină și ouvântulă de înohi- 
dere pentru partea primă a ciclului de 
serate din anulă aoesta. Venitulă de 
peste 25 fl. din taxe benevole s’a desti
nată pentru scopurile casinei.

Vrednică de laudă și reounosoință 
este interesulă publicului română inteli
gentă, pentru că aprdpe în numără 
completă se presentă la atari ocasiunl 
plăcute.

Partea II a ciclului de serate se va 
începe în Februarie. Influința loră bine- 
făoătâre e cu atâtă mai simțită aici, pen- 
tru-că tinerimea, din nisce considera- 
țiunl cam neîntemeiate, a deoisă, oa con- 
certulă obicinuită în anulă acesta să nu 
se țină.

Amiă adusă acestea la cunosoință, 
pentru oa de o parte să împărtășescă 
soiri mângăitdre Româniloră iubitori de 
tinerime, er alții să ia esemplu bună 
dela Românii din orașulă, unde e con
centrată cea mai mare putere a șovinis
mului ungurescă. Suntă mândru a accen
tua, că poporulă română ardeleană pote 
fi mulțămită, că aici în Olușiu are o 
tinerime universitară, care la timpulă 
său 8oie să fiă conșcie de ohiămarea ei, 
oare a îmbrățișată cu căldură și hotă- 
rîre și causa replicei, ce se pregătesce 
contra-memonului colegiloră maghiari 
din partea junimei academice române din 
Ungaria și Transilvania.

Astfelă stămă în Olușiu. Dee Dum
nezeu, ca aceste simțăminte curate, 
acestă spirită bună să se cultive totă 
cu mai mare stăruința în inimele bătrâ- 
niloră și tineriloră de aici. Și,cumcăașa 
are să fiă, e luorunaturală, pentru oă cu câtă 
se sporesce numărulă înoeroăriloră pentru 
nimicirea drepturiloră nâstre naționale, 
ou atâtă vedemă potențându-se puterea 
nostră de vieță și de resistență. Acesta 
nl-a mântuită și ne mântuesce.

X. Y.

Tractate de comerciu.
O telegramă din Viena anunță : Gu

vernele respective au presentată la oa- 
merile din Viena și din Budapesta 1) 
traotatulă de comeroiu ou Germania, 
care este însoțită de o oonvențiune ve
terinară și de o oonvențiune pentru bre
vetele și măroile de fabrică, și ală 2-lea 
tractatele cu Italia și Belgia. Aceste 
tractate pârtă data de 6 Decemvre cu
rentă și va intra în vigăre la 1 Fe
bruarie 1892; voră ținepănă la31 Deoem- 
vre 1903, data la oare voră pute ră
mâne în vigore decă nu voră fi fostă 
denunțate ou 12 luni înainte.

Taxele de vamă pentru produsele 
austro-ungare importate în Germania 
suntă: grâu și săcară 3 mărol 50 ; ovăsă 
2 m. 80; legumele 1. m. 50; orză 2 m; 
porumbă 1 m. 60; făinuri 7 m. 30; ouă 
2 m; boi 25 m. 50; vite mici și porci 
5 m.

Traotatulă stipuleză de asemenea, 
oă niol o dinstinoțiă nu se va face în 
tre naționalii oelor două părți pentru trans- 
sportulă pe oăi ferate în privința prețu
lui, timpului și a modului de expediția. 
Cele două părți contraotante se anga
jezi în modă reoiprooă de a protege 

pe supușii loră în locurile unde una din 
aoeste două părți nu ar avâ repre- 
sentantă.

Convențiuneâ veterinară va fi apli
cată numai produseloră celoră două părți 
oontraotante; ea stabilesoe obligațiunea 
pașaportului și reoundsoe dreptulă re
oiprooă de a faoe să se ia de comi
sari pe teritorulă celeilalte părți in- 
formațiunl asupra stării sanitare a vi- 
teloră,

Traotatulă ou Italia menține statu- 
quo-ulu reoiprooă s’a stabilită, oă desenu- 
rile și modelele industriale ale fiă-oărei 
din părțile contraotante voră fi prote- 
giate pe teritorulă oeleilalte părți întoc
mai oa și desenurile și modelele indi
gene ; acestă tractată oonține o clausă 
analogă ou aoeea ou Germania în privința 
transportului oălătoriloră.

Ministrulă de oomeroiu presentândă 
tractatele Reichstagului, a esprimată sa- 
tisfaoerea guvernului pentru suooesulă 
acestei mari întreprinderi. oomeroiale și 
politioe; numai rămâne de stabilită re- 
lațiunl decâtă cu statele din Orientă. 
Guvernele oeloră două părți ale monar- 
chiei voră faoe pentru acesta totă ce 
va depinde de ele. Traotatele presentate 
Camerei le voră ajuta în modă efioaoe.

O telegramă din Berlină scrie: Ex
punerea motiveloră tractateloră de co
meroiu cu Austria, Belgia și Italia, de
puse a dl la Reiohstag (jioe, oă fiindă 
dată soopulă urmărită tractateloră for- 
meză ună ensemble și că voră trebui să 
fiă privite în modă uniformă. Oare-carI 
taxe industriale germane au trebuită să 
soadă dăr ooncesiunile făoute de statele 
contraotante oferă compensațiunl. Se 
pdte spera, oă agricultura va profita de 
acelea șl avantagii oa și industria.

Totă cu privire la traotatele de co
merciu o telegramă din Viena anunță: 
Ieri s’a semnalată la ministerulă Afaoe- 
riloră străine, tractatele de oomeroiu 
dintre Austro-Ungaria și Germania și 
mai târcjiu s’a. semnată traotatele dintre 
Austro-Ungaria cu Belgia de oătră d. 
de Kalnoky, prințulă de Reuss și de d. 
Fonghe ministrulă Belgiei.

ULTIME SOIRI.
BucurescT, 10 Decemvre. Noulu 

ministeriu s’a constituită în mo
dulă următoră:

Lascaru Catargiu, interne și pre- 
ședenția consiliului; Al. Lahovari, 
afacerile străine; Generalii G. Mânu, 
domenii; Genaralu Iacobu Lahovari, 
resboiu; Talie Ionescu, instrucție 
publică și culte; G. Olănescu, lu
crări publice; Al. Stirbey, finanțe; 
D. Sturza-Scheianu, justițiă.

Cnrsulu la bursa din Viena
din 9 Decemvre a. c. 1891

ilanta de aură 4°/0 • ----« 104.55 
«lenta de hârtiă 5°/0 ■ . . . ■ . 10115 
mprumutulă căiloră ferate ungare «

aură 116.20
dto argintă - - . . . 97.90

kmortisarea datoriei căilorâ. ferate de
ostii ungare [1-ma emisiune] - - 111,50 

4mortisarea datoriei căiloră ferate de
ostii ungare [2-a emisunei] - - —

Imoriisarea datoriei căilorfi. ferate de 
ostii ungare (8-a emisiune) - - —.—

Bonuri rurale ungare ..... 90.25
8 o nuri croato-slavone ..... 104.50 
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 186.25 
Rosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului 129.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ...............................—.—
Renta de hârtiă austriacă .... 92.25 
Renta de argintă austriacă .... 91.90
Renta de aură austriacă ..... 188.25
LosurI din 1860 .............................. 137.—
Acțiunile băncei austro-ungare - • 1008.— 
Galbeni împărătesei- - - ... 5.60
Napoleon-d’orI ........ 9.35*^
Mărci 1U0 împ. germane • ... 57,90
Londra 10 Livres sterlings ... 117.85

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.



&AZ8TA TRANSILVANIEI.

ANUNCIU.
Se aduce la cunoscința on. 

publică, cumcă în 30 Noemvre 
(12 Decemvre) 1891 se voră deschide 
băile de vană din edificiulă băiloru 
de abură de aci.

Direcțiunea Morii de aburii șî ie van3,
728,3-1.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potu cumpâra în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

Din pădurile mele de pe te- 
ritoriulă cercului Ilendii-marî (co
mitatul u Solnocă-Doboca) potă 
vinde 200,000 metri cubici de lemne 
de focă, o mare cantitate de șin
drile de fagu și 4—6 mii lemne de 
ștejară, grbse câte de 30—60 cm. 
Se potă încărca la stațiunile de 
cale ferată din Ileanda-mare, Grlodu 
și Grâlgău.

Informațiunl detailate dela sub- 
semnatulă proprietară

Dr. Teodori Mihail,
727,1—1 advocate în Deșiu.

r

Avîsu i-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiue insă 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de 
pe fășia sub care au primită cjiarulil nostru până acuma.

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

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

Administraț. „Gaz. Trans.

V! ♦

a

PUBLICAȚIOE.
i

Direcțiunea generală a Căiloră Ferate Române face 
cunoscută prin acesta, că are

SI pita! de lagtai ym&țe
fi

la Serviciulu de întreținere din Bucuresct, Craiova, Piteșci, 
Buzeu, Galați și Iași.

Doritorii de a ocupa asemenea posturi suntu rugați 
a presenta cererile D-loră în scrisă la adresa Direcțiunei c 
generale a Căiloru Ferate Bomâne, Serviciulu 
resci celă multă pănă la 15 ianuarie 1892 st. 
tarea adresei D-loră 
următbre:

P. la Bucu- 
nou cu ară- 

exactă și anexândă documentele

<5

C —
1) Diploma seu Certificată de terminarea studieloră 

unei
2)
3)
4)

șcble speciale de Ingineri.
Certificată de serviciu.
Actă de nascere.
Actă de căsătoriă (deca e căsătorită) și de nascere 

soției, precum și eventuală ale copiiloră.
5) Actele pentru serviciulă militară.
Pentru informațiunl mai detaliate doritorii se 

adresa în scrisă seu verbală la Șefulu Serviciului de 
ținere C. F. R., BucurescT, Calea Victoriei Nr. 124.

724—3.

alu
GcA
w voră

Intre-

Trend 
de 

persdn.

pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Octomvre 1891.

Budapesta—Predealtt Predealtt—Budapesta B.-Pesta-Aradtt-Teiuș Teiuș-Aradtt-B.-JPesta Copșa-uiică— Sibiiu
Tronu 
accele- 

ratd

Trent! 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rată

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.
Trend 

de 
persdn.

Trend 
accele

ram
Trend 

de 
persdn.

Trend 
accele

rată

Trenă 
de

Trenă 
accele

rată
Trenă 

de 
persdn.

Trend 
aocele-

ratd persdn.

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciuoia
Huedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nădășel
Clușiu j

Apahida 
Ghiriș 
Cuoerdea
Uibra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușu j 

Crăoiunelă
Blașiu 
Micăsasa

Oopșa mică • 
Mediașii 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodb 
Augustinâ 
Apața 
Feldiâra 
Brașovă J 

Timiști 
Predealh 
BuourescI

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

11.-
2.41
3.26
9.50

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|BucurescI 
Predealtt 
Timiști 
Brașovu j 

Feldidra 
Apața 
Augustinii 
Homorodii 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
MediașQ 
Copșa mică j 

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelâ
Teiușu

Aiudă 
Vințul de 
Uiâra 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu
Nădășeld 
Ghîrbău 
Aghireșil 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd
Oradea mare

I

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta

■ Viena

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

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

Mureștt-Ijudoștt—Bistrița

Murășiî-Ludoșii . . . . 
Țagu-Budatelioft . . . . 
Bistrița.............................

4.-
6.48
9.59

)
1

SUS

I

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

12.17
12.47

1.26

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

8.50
5.16
5.57
6.58

Viena
Budapesta 
Szolnok

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

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

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

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

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12.09 '
2.24:
4.47
8.40'
6.05

Aradă
Glogovațti
G-yorok 
Pauliști 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșind 
Zamd 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piskî) 
Orăștia 
Șibotă
Vinț. de joșii 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

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

10.16
10.36
11.-
11.26
,11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25
9.50
1.05
5.24
5.46
5.57

TiF
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53

10.19
10.50
11.16
11.44
12.06
12.38

Teiușii
i Alba-Iulia
Vinț. de josfi 
Șibotti 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica 
ilia
Gurasada
Zamd
Soborșinfi
Berzava
ConopQ
RadnaLipova
Paulișd
Gyorok
Glogovață

Aradfi 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'

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
4.17
4.33
4.55
5.17
5.28
5.53
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40,

Regh.-săs. -Osorh.- Cucerdea

Copșa mică 3.- 10.47 7.10
Șeica-inare 3.31 11.27 7.43
Loamneș 4.15 12.08 8.27
Ocna 4.46 12.38 8.59
Sibiiu 5.10 1.- 9.23
Sibiiu— €?opșa-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
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
Oșorlieiu • 5.20 11.17 5.14

5.35 5.36
Regh.-săs. 7.10 7.15

Regh.-săs.
Oșorlieiu
Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Bistrița—Murestt-Tudostt

Bistrița.............................
Țagu-Budotelicd . . . .
Murășă-Ludoșh . . . .

Simeria (Plski) BetroșeniUBetroșeui-Sinieria (PIski)

Brașov 
Zernesci

Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50 6.20
Streiu 6.35 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
Crivadia 8.47 2.23 7.24 Hațegiî 8.36 1.54 8.25
Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
Petroșeni 9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

Aradtt--Timișora || Timișora—Aradtt
Aradu 6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11 5.05
Vinga 7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46 6.40
Timișora 8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50 7.50

Hunedora
Cerna 
Simeria

Simeria (Piski) 
Cern a
Hunedora

Gliiriștt—Turda || Turda—îmliirișu
8ÂÎ0
9.10

Ghirișu
Turda

7.48 10.35 3.40 10.20ț Turda 4.50 9.30 2.30
8.08 10.55 4.- 10.44| Ghirișu 5.10 9.50 2.50

ora—Odorlieiu II Odorlieiu ora

Careii-mari—Kelttu II Zel&u—Careii-mari

Sighișdra. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

3.15
6.10

I !■

Simeria (Piski)—Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora—Simeria (Piski)

4.46
5.11
5.28

2.32
3.-
3.20

7.22
7.50
8.10

Brasov- Kerne sei
5.45
7.26

2.58
4.39

Kernesci—Kratov
Zernesci
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

Brașov—S»-(&eorgiu
Brașovu
UzonG
S .Georgiu

8.30
9.43

10.23

3.10
5.23
5.03

1.16
4.15:
7.21| Careii-marI. .

Nota t Nume încuriiadrațl cu linii grdse însemnâză drele de ndpte. Zelău. . . .
5.50| Zelău ? ? ?

11.— | Careii-marI . .

Tipografia A, MUREȘIANU, Brașovu.

S.-Grcorgiu—Brasov..
S.-Georgiu

1.56||Uzonfi
6.48]Brașovft

6.32
7.00
8.08

5.17
5.45
6 53


