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Nou abonamente
la

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Ianuarie 1892 st. v.

se deschide no» ahonamentii, 
la care învitămâ

pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.
Prețulu abonamentului!
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl. 

pe șâse luni 6 fl., pe unii anii 12 fl.
Pentru România și străinătate: po trei 

luni 10 franci, pe șăse luni 20 franci, pe ună 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Un gări a: pe anii 2 fl., pe 
șSse luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe anii 8 
franci, pe șăse luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

Pregătiri pentru conferență.
Brașovu, 23 Decemvre st. v.

înainte cu câteva c|ile a nu 
4isu, că atențiunea și îngrijirile 
ndstre, ale tuturoru, trebue să fia 
ațintite la pregătirea cum se cade 
a conferenței nostre generale elec
torale, ce va ave a se întruni încă 
înainte de a se începe alegerile 
dietale.

Este invederatu, că succesulG 
viitdrei conferențe va aterna mai 
alesu dela modulu cum va fi pre
gătită, atâtu în ce privesce repre- 
sentarea, câtu și în ce privesce lu
crările ei.

Ori câtii de scurtă ar fi tim- 
pulu, ce ne stă la disposițiă, sun- 
temu de credință, că împlinindu-șl 
fiă-care din noi datoria, se va 
atinge scopulu arătata.

Se înțelege, că comitetulu cen
tralii și subcomitetele suntu în 
prima liniă chiămate a lucra fără 
de amânare pentru buna reușită 
a conferenței.

că în unele | țâre laVedemu acum{ 
părți s’a și luatu inițiativa pentru 
întrunirea cluburilor^ electorale, 
cari vorii ave se alegă delegați la 
conferența generală din Sibiiu.

Astfelu — în prevederea apro
piatei convocări a conferenței — 
au fostu convocațl alegătorii ro
mâni din cerculu Turdei și ale
gătorii români din cercurile elec
torale Sălăgiene pe cțilele de 10, 
11 Ianuarie, ca să alegă delegați 
pentru acesta conferență.

Precum suntemu informați bi- 
roulu comitetului centrală din 
Sibiiu a adresată în tote părțile 
provocări de a se alege delegați 
pentru conferența generală, a că
reia convocare e proiectată pen
tru 4iua de 6 (18) Ianuarie 1892.

Mai trebue 6re să spunemă, că 
în momentele critice de față ar 
comite ună păcată națională acela, 
care nu s’ar interesa și n’ar stărui 
ca pregătirile pentru conferență 
să iesă pretutindeni câtă se pote 
mai satisfăcătoră?

Cu atâtă mai multă trebue să 
ne interesămă de pregătirile din 
cestiune, cu câtă simțimă absoluta 
necesitate de a ne reculege pen
tru o lucrare mai spornică, mai 
ageră și mai solidară.

Trebue odată să . curmămă 
marile neajunsuri, de cari amă su
ferită pănă acuma, împiedecându- 
ne unii de alții, și cari ne-au reți
nută și ne-au încurcată în lucrarea 
ndstră.

Trebue să se pună pentru vii- 
toră o basă mai solidă organisa- 
ției ndstre. Și pentru ca să se 
facă acesta e de lipsă înainte de 
tdte să se delăture relele de pănă 
acuma.

Cea mai de căpeteniă cerință 
pentru o bună organisațiă este și 
va fi nemerita alegere a persb- 
neloră.

Cluburile nbstre electorale să 
nu scape din vedere, că decă este 
să se realiseze dorința loră privi-

o lucrare 
intensivă și mai energică, atunci 
trebue să alegă ca delegați la con
ferența generală bărbați de aceia, 
cari să fiă în stare a și lucra în 
sensulă și în spirițulă hotărîriloră, 
ce se voră lua, căci a fi numai 
de față la conferență ca mărțuriă nu 
pdte ave nici ună tolosă practică.

Ear delegații întruniți în con
ferență, la rendulă loră, voră trebui 
să țină semă de esperiențele făcute 
pănă acuma; — voră trebui sădea 
multă mai mare atențiune cerinței 
imperative de a-șî compune ună 
organă esecutivă omogenă și în 
tdte privințele corăspuncjetoră gre
lei sale chiămărî.

înainte de alegeri.
Din Turda primimă următorea tele

gramă :
„Alegătorii români din oerculă e- 

lectorală ală Turdei suntă convocări pe 
11 Ianuarie st. n. la Turda, ou scopă de 
.a alege delegați pentru conferința na
țională, ce se va țină în Sibiiu.

Presidiulă clubului : Dr. Rață, 
Vlăduțu-

*
Din Sdlagiu primimă soirea, oă ale

gătorii români suntti oonohiămațl pen
tru același scopti pe diua de 10 Ianuarie 
st. n. 1892. *

Noulă fișpană ală comitatului Uniă- 
dorei abia a fosta introdusa în postula 
său și a și începută cu oortișirile. După 
cum ni-se scrie, pe <jiua de 3 ori 4 Ia
nuarie n. ela a proiectata o oălătoriă la 
Brada, unde nemeșii îi proieotaseră o pri
mire ou mare alaiu. In părțile Bradului 
nimeni nu se îndoiesce, oă acestă visită 
a fișpanului s’a proiectata numai cu sco
puri de corteăire pentru viitdrele alegeri. 
De-altmintrelea tota acesta scopa se 
simțesoe și prin promisiunile șubrede și 
lipsite de ori ce temeiu, ce le-a făcuta ou 
ooasiunea instalărei sale atâta fișpanula 
Uniădorei, câta și cela ala Ternavei 
mid. Românii ar trebui să oundscă de 
timpuriu scopurile acestora oorteșl și să

naționala mai I nu se lase ademeniți de vorbele înșelă- 
tore și de banchetele, ce autjimă, că se 
dau în ondrea acestoră corteșl.

*
Organula Slovacilord din Ungaria 

„Narodnie Novineu, ocupându-se într’ună 
articola ou viitdrele alegeri pentru oa- 
mera ungară, anunță, că direcțiunea 
partidului loră în curendă va lămuri 
printr’o enunoiațiune atitudinea partidu
lui. Pănă atunol numita fdiă rdgă pe 
toți partisanii. ca să nu se amestece în 
luptele electorale.

CRONICA POLITICĂ.
— 23 Decemvre.

Cu privire la programulfi lucrări- 
Iorîi Reislisrath-ului, se anunță următd- 
rele din parte oficidsă: Desbaterile a- 
supra tratatelor!! comerciale se voră în
cepe chiar în a.doua ședință a camerei 
austriaco și voră dura o săptămână. Pe 
lângă tratatele comerciale, se voră des- 
bate și proiectele asupra societății du
nărene de navigațiune și reforma stu- 
diiloră juridice. In luna lui Februarie 
se voră întruni dietele (Lantag), în 
Martie se va întruni erășl Reiohsrath-ulă, 
er în mijlooulă lunei lui Maiu se 
va închide sesiunea și apoi se voră 
întruni delegațiunile.

— țHarulă parisiană „Journal des 
Debats" se ooupă cu ună articolă des
pre pacea europeană, pe oare d lă Tal- 
liohet l'a publioată în revista din Lau
sanne: „Biblioteque universelle suisseu. 
Numitulă (fiar& parisiană laudă oura- 
giulă, cu care d-lă Talliohet pledeză 
contra anexărei Alsației și Lotaringiei la 
Germania, numindă acestă anexiune o 
nenorocire și ună ghimpe perpetuu, care 
va fi smulsă numai prin retrocedarea 
Alsației și Lotaringiei Franciei. Deoă 
situațiunea actuală se va înrăutăți din 
ană în ană, tjice d-lă Talliohet, atunol 
pdte că Germania se va oonvinge, că 
Alsația și Lotaringia nu e numai ună 
pericolă continuu, oi chiar o piedeoă 
mare pentru desvoltarea și prosperarea 
ei. Pdte că atunol Germania va fi aple- 
oată să caute mijloce pentru delătura-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“ vără îmi realiseză intenția, și aprope în
cremeni de mirare, când a văcjută, că 
deschidă și întru în casa tatălui miresii 
sale, ce lui i-se părea, ca o oetate ne
învinsă.

Am suită treptele spre ugaleriă și 
am trasă încetă sîrma clopoțelului. Ună 
lacheu deschise ușa.

— „Potă vede pe domnulă Lan- 
franooni Egidius, președintele reuniunei 
demooratice italiano-latine, pe căpitanulă 
gardei naționale etc. etc. ?"

— „Domnulă meu“ răspunse lacheulă. 
„Măria sa domnulă se află în grădină, 
unde se va da acjl o mare cină."

— „Cu atâtă mai bine! Chiamă-lă, 
te rogă, îndată aid și spune-i oă ună 
domnă din Petersburg voesce să-i vor- 
bescă într’o oestiune importantă.4 * * * * * * * * * 14

(4)
Diplomatulu din Gorgonzola.

Notelă, de Antoniu Ghislanzoni.

— „Acum e rendulă nostru, dom
nule Lanfranconi."

— „Sărmana Ifigenia!" strigă Eu
genio. „Ea niol că s’a arătată... niol oă 
a luată parte la sărbătorire. Fără îndo- 
ielă, că plânge asupra nebunei orbiri a 
tatălui său în vre-ună looă ascunsă ală 
casei."

— „Peste câteva minute voiu soi, 
ce face. Tu însă, bunulă meu prietină, 
reîntorce-te la cârciumă și te culcă; 
mâne voiu veni să te scolă și să te con
ducă în brațele miresei tale."

— „Cum? Tu nu vii cu mine la 
câroiumă?"

— „Nu! Astă nopte voiu durmi la 
casa domnului Lanfranconi. îmi plaoe 
să-mi isprăvescă lucrurile repede."

— „Der cum ... în ce modă?"
— „Incredințeză-mi-le mie!“
Eugenio se depărta câțiva pași, apoi 

se întorse să privescă, decă întru ade-

ț)icendă acestea am pășită în sală 
și am șezută pe ună divană.

— „N’ai pute veni d-ta mâne di- 
mineță?"

— „GândescI, hăbăucule, că ună 
omă, care vine dreptă din Rusia într’o 
afacere secretă, are timpă și voiă să fiă 
cu considerația față de plăoerea cuiva? 

încă astă-seră trebue să depeșeză dom
nului ministru președinte Gorciaooff, care 
în timpă ce-țl vorbesoă eu aici, pote, 
așteptă în cabinetulă său de lucru răs- 
punsulă domnului Lanfranconi. Și răs- 
punsulă acesta trebue să-lă oomunioe cu 
Țarulă încă înainte de miecjulă nopții, 
apoi îndată oe va fi dimineță, depeșa 
mea o va comunica-o tuturoră cabine- 
teloră mariloră puteri!... Nătângule!"

Laoheulă se plecă adenoă și se grăbi 
cu vestea. După câteva minute, domnulă 
Lanfranconi păși mormăindă în sală.

— „Fără îndoielă asta e o rătăcire, 
La ce draou ’ml vorbescl mie de Rusia, 
de cabinete, mojicule?!"

— „Onorate domnule președinte ală 
reuniunei demooratice italiano-latine" tfi- 
seiu în tonă protestatoră „ași dori să 
vorbesoă cu d-vostră între patru ochi. 
Fii bună ooncediază pe lacheu."

La semnulă domnului Lanfranconi, 
lacheulă se depărta.

— „Iartă-mi domnule, decă pentru 
realisarea dorinței mele de-a face cu- 
noscință c’ună bărbată față ou care portă 
cea mai mare admirațiune,m’am vădută si

lită a recurge la o stratagemă, care se 
pote dice, e nițelă oam bizară. Ce-i dreptă 
n’am adusă pe sema d-vdstră depeșl dela 
cabinetulă rusesoă, der am dorită să vă 
stringă mâna și să-mi esprimă sentimen
tele mele de stimă..."
— „Cin?... d-ta așaderă numai de 
aceea te-ai numită diplomată ca să poți 
păși în casa mea și...?“

— „Și în personă să onoreză pe 
marele politică, dela care în momentele 
acestea atârnă sdrtea Italiei, său doră 
chiar a Europei întregi."

Fața domnului Lanfranconi înoepea 
să se însenineze. Când întră avea nisce 
ochi plini de mâniă, der norii se îm- 
prăsciară de pe fruntea lui și în jurulă 
buzeloră se ivi ună surisă blândă.

— „Mărturisindă adevărulă... n’am 
meritată atâta ondre. Deoă am contri
buită prin ceva la promovarea liberărei 
patriei, acesta caută s’o atribuesoă mai 
multă posițiunei și împrejurăriloră mele, 
cari mi-au permisă, să aducă unele jertfe, 
decâtă..."

— „Domnulă meu, câți omeni nu 
avemă noi, cari amăsurată împreju
răriloră ar pută să facă mai multă de- 
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rea aoestei slăbiri și să dea Dumnezeu, 
oa aoâsta să se întâmple la timpă. Nu- 
mitulă c}iarii apoi lăudândă bunele idei 
ale d-lui Talichet, c^00 între altele: „Noi 
nu amenințămă paoea Europei; nici pe 
departe nu ne gândimă să o turburămă, 
și noi, mărturisimă sinceră, suntemă a- 
plecațl a orede, că toți voieso său celă pu
țină doresoă pacea, și că nimenea nu 
țintesce la aceea, oa să o turbure. De 
unde vine dâr atmosfera acâsta grea, 
care ne înădușesce pe toți? După pă
rea d-lui Talichet, aoâsta vine dela gre- 
șelele cele mari, ce s’au oomisă în anulă 
1871. Că bre acestea se voră pută re
para seu nu, noi nu vomă disouta aid. 
Numai una fiă-ne permisă să (jicemh au
torului elvețiană: nu noi amă comisă a- 
cele greșeli!“

— D-lă Carnot a primită cu ocasia 
anului nou felicitările corpului diplo
matică. — Nunțiulă apostolioă a rostită 
următdrea alocuțiune: „Colegii mei di
plomatici și eu suntemă fericiți să vă 
aducemă, ou omagiile nostre, urările nds- 
tre de deplină prosperitate pentru d-v6s- 
tră, domnule Președinte și pentru nobila 
națiune franoesă a cărei magistratură su
premă vă este încredințată. Cerendă di
vinei providențe să le asculte în cea mai 
largă măsură, vă rogft d-le președinte, 
să le primiți sincera și respeotuosa es- 
presiune." D-lă Carnot a mulțumită pen
tru sentimentele esprimate cu privire la 
Franoia și la președintele republioei, și 
a adăogată: „Anulă 1892 va fi, noi îlă 
urămă și îlă dorimă ou toții, ună ană 
paclnică și roditoră, în timpulă oăruia 
guvernele voră putâ să consaore silin
țele și aotivitatea loră la studiulă inte- 
reseloră sociale, oarl se impună din oe 
în oe mai multă solioitudinei loră lumi
nate. Dâoă Republica are cunosciința de 
drepturile și de tradițiunile Franciei, ea 
nu este mai puțină alipită politioei de 
pace și de oonoordiă internațională. „Re- 
înoițl aoâstă asigurare guverneloră ai 
căroră representanțl atâtă de autorisațl 
sunteți."

— piarulă „Hamburger Nachrich- 
ten“ polemisâudă cu „Weser-Ztg" și cu 
alte foi germane din provinoiă, privitoră 
la diinisionarea principelui Bismark, 
4ice următbrele: „Pe basa întregei situa- 
țiunl, principele Bismark niciodată nu a 
fostă convinsă despre nestabilitatea posi- 
țiunei sale; e dreptă, că a fostă con
vinsă încă înainte de convorbirea ou 
Windhorst, că impăratulă e firmă hotă- 
rîtă, a face întrebuințare de dreptulă 
său de a numi ună altă oanoelară. Nu 
trebue să-și ia cineva refugiu la deduc- 
țiunl silite ca „Weser Ztg", pentru-că 
se înțelege, că convingerea acesta a prin
cipelui Bismark era pe deplină în con
sonanță ou antipatia sa, de a purta în
suși responsabilitatea dimisiunei sale.

SOIRILE QILEI.
— 23 Dec. (4' Ian.)

Regele României, însoțită de princi
pele Ferdinand, de d. generală Theodori 
și de d. Colonelul Candiano a plecat erl 
la Palanza, după oum anunță „Globulă1*, 
pentru a petreoe sărbătorile cu Majeta
tea Sa Regina.

* 
* *

Regele Serbiei, după oum se vestesoe 
din Belgradă, va visita și în viitoră mai 
multe curți europene, în scopulă eduoa- 
ției sale politice. După oum anunță 
„Dnewni List", oea dintâiu visită se va 
face la curtea din Londra, unde regele 
Alexandru va sta 14 dile; regele învață 
deja de pe aoum cu multă zelă engle- 
zesce. ** *

Știri personale. Aflămă ou părere de 
rău, că d-lă V. Bdbeșu președintele co
mitetului centrală electorală, este bol
navă de influenză. Ii dorimă câtă mai 
grabnică însănătoșare!

* * *
Soiri militare. Maj. Sa monarchulă 

a numită loootenențl în reservă pe vo
luntarii, cari au depusă esamenulă de o- 
fioeră : Valeriu Puscariu reg. 31; Nico- 
lau ConstantinovicI reg. 42 ; Nicolau Po- 
poviel reg. 63; Sim. Vladăreg. 64; Ro- 
mulă Nicora reg. 31; Leonă Romană 
reg. 2; Ștefană Vertană reg. 33. — La 
vânători: Iosifă Iancu bat. 11; Aleosan- 
dru Moldovană bat. 18. — Sub looot. la 
inf: Aurelă Popă la reg. 73; Mih. Ba- 
lintă reg. 10; Nicolau Crisbășiauă reg. 
50. — Cădeți: George Bobeșiu și Ioană 
Păolea reg. 38; Aug. Boțiu reg. 63; St. 
Popoviol reg. 43.

* * *
Străinii și Brașovulfi. In decursulă 

anului 1891 Brașovulă a fostă visitată 
de 4940 străini. Intre aoeștia 1 a fostă 
din Egiptă: 1 din Belgia; 54 din Bulga
ria; 3 din Canada; 112 din Germa
nia; 2 din Anglia; 20 din Franoia; 1 
din Olanda; 7 din Italia; 1 din Norve
gia; 17 din Bosnia și Erțegovina; 739 
din Austria; 1977 din România; 4 din 
Rusia; 1 din Scoția; 1 din Elveția; 1 
din Sârbia; 4 din Turcia; 1 din Iersei 
și 1992 din Ungaria și Transilvania.

* «
Românii in Bucovina. In timpă de 

115 ani, de când Buoovina s’a anexată 
la Austria, ea s’a schimbată fârte. Atunci 
numărulă locuitoriloră ei tra de 75,000 
dintre cari 55,000 Români, 12.000 Ruteni 
gr. or. și restulă 8,000 armeni, jidani, ți
gani etc. Astăcjl, poporațiunea Buoovinei 
să urcă la 650,000 suflete, din oare nu
mărulă Româniloră e 200,000. Care va 
să 4>oă, Românii s’au înpătrită, der ce
lelalte semânții s’au îmulțită si mai tare ; 
oausa sporirii loră este imigrațiunea, pe 
când dintre Români mulțl au emigrată 

în România, vândendu-șl apropo toți și 
moșiile din Bucovina. Deoi elementulă 
românescă din fosta țâră a tu Ștefană 
oelă mare au este perdută. Dâr trebue 
ajutată!

** *
Din țâra- Oltului ni-se scrie, oă noulă 

fișpan ală Făgărașului, Guido de B’ausz- 
nern a mai suspendată 4^e^° acestea 
din postă pe doi Români, anume pe d-lă 
lacobă Popeneciu, fisolgăbirăulă din cer- 
culă Branului, și pe d-lă Alduleanu Me- 
țianu. Din greșâlă pote, în comitatulă Fă
gărașului mai rămaseră pănă a4l câțiva 
Români nehuiduițl din posturi. Bausz- 
nern însă scie să repare gresâla acâsta 
oâtă de bine — mai erl, alaltă-ârl scose 
din postă pe uniculă vice-spană română 
din țâră, âr acum a începută să facă a- 
semenea și ou ultimii fisolgăbirăi români, 
oe-au mai rămasă nehuiduițl. Apoi să 
mai 4i°& cineva, că Baueznern nu e bun 
„patriotă" și că nu’șl ÎDțelege misia ou 
care a fostă trimisă la Făgărașă ?!

** A
Urmările fometei in Rusia. îngrijirea 

guvernului rusesoă de nenorooiții băn- 
tuițl de mizerie a produsă în 4ma de 29 
Decemvre st. n. o mare vărsare de sânge în 
Baku. Guvernulă rusescă adeoă a trans
portată o mulțime de locuitori de prin 
ținuturile bântuite de fbmete la Baku, 
unde puteau găsi de lucru. Dâr lucră
torii persiani au vă4ută în acâsta o oou- 
ourență nedreptă pentru dânși și și-au 
pusă în gândă să scâtă afară cu forța 
pe lucrătorii ruși din orașă. Odată însă 
aoestă revoltă hotărîtă și începută, ea 
degenerâză într’ună adevărată jafă și 
omoră îndreptată în contra negustorilor 
ruși. Garda orășenesoă trimisă în oontra 
persianiloră a fostă respinsă și resvră- 
tiții înoepură aoum a ridica baricade. 
Guvernatorul venind în personăsă somese 
pe răsvrătițl să se retragă, a fostă lo
vită cu pietrii și a trebuită să fugă. 
Atunci se trimise o trupă de soldați, oare 
dela prima salvă oulcâ la pământă vr’o 
50 de persiani. O altă trupă de călăreți 
risipi pe ceialalțl. Numărulă morțiloră , 
atâtă ruși oâtă și persiani, trece peste 
o sută.

** *
Primarii alii Bucuresciloru, în locuia 

d-lui Pache Protopopesoă demisionată, 
a fostă alesă d. Orbescu.

♦ * *
Festivitatea împărțirei haineloră la 

oopiil seracl din looă, precum scimu, se va 
face mâne, în ajunulă Crăoiunului la 3 
6re p. m. în sala cea mare a gimasiului 
românesoă. Festivitatea se va începe 
printr’ună disoursă rostită de părintele 
Voina. Corulă, sub conduoerea d-lui Po- 
povioiu, va eseouta câteva colinde. Totă 
mâne, la aceeași oră, se voră împărți 
vestmintele și eleviloră săraci dela șoola 
poporală din Brașovulă-vechiu. Ar fi de 

dorită, ca publiculă română să contri- 
bue la ridicarea aoestoră festivități prin- 
tr’o asistență câtă mai numărâsă.

* * *
Frigă în Italia. Cetimă în „Buoarest", 

că în Neapole frigulă e fbrte mare. Li
nia ferată, oare duce dela Campo Basso 
la Termini e astupată de zăpadă. Ună 
trenă s’a înămolită în zăpadă între sta
țiunile Campolieto și Ripabottoni. O mul
țime de călători s’au dată josă și s’au 
răspândită prin provinoiă pe la Brindisi 
și Tarent.

* * *

4 Nicolae Rosnovan, mare proprietară 
în Iași, a fostă înmormântată alaltă-erl. 
Reposatulă a fostă unchiu ală reginei 
Natalia.

*

Gladstone, marele bărbată de stată 
englesă a împlinit în săptămâna trecută 
versta de 82 de ani. Cu ooasiunea acâsta 
a primită dânsulă o mulțime de felioitărl.

* * *
Congresti alu căilorii ferate. La con- 

gresulă căiloră ferate ce s’a ținută în 
4ilele aceste la Dusseldorf, s’a luată ho- 
tărîrea, oa în luna lui Martie a anului 
viitoră, să se țină o nouă conferință în 
Budapesta, în care se va disouta oestiu- 
nea privitore la mersulă trenuriloră pe 
căile ferate internaționale.

* * *
Țarul! Rusiei, au4indă despre pen

siunea de 50,000 franol, pe care a vo- 
tat’o sobrania bulgară principelui Bat
tenberg, se spune, oă ar fi 4isă următorele: 
„îmi place, când popârele îșl arată recu- 
nosoința față de principi loră și când ou 
deosebire Bulgarii îșl aducă aminte de 
datorința recunosoinței; aoâstă datorință 
ar trebui să o aibă Bulgarii și față de 
binefăcătorii loră.**

Mocsary cătră alegătorii sei din cer- 
culu Caransebeșului.

Din incidentulti încheiărei ac
tualei sesiuni dietale, deputatulă 
Ludovicii Mocsary a adresatu o 
scrisdre cătră alegătorii sei din 
cerculă Caransebeșului. Acesta 
scrisore servesce ca o dare de semă 
despre activitatea de deputată a 
d-lui Mocsary și e de următorulu 
cuprinsă:

Mai întâiu amintesce d-lă Mocsary, 
că d-sale, când a fostă alesă oa depu
tată, nu i-s’a cerută o anumită programă 
a acțiunei sale parlamentare; nu i-s’a 
dată nici însărcinarea, oa să se ocupe în 
modă specială cu importanta oestiune a 
intereseloră de naționalitate, ba în scri- 
sorea adresată lui cu acea ooasiune i-s’a 
4isă din partea alegătoriloră, că „să re- 
presente nu oausa loră, ci causa patriei" 
Aceste două probleme însă, c}io0 elă,

îmi prinse mâna și mă sili să rămână.
— „Domnule.... nu potă permite, 

ca d-ta să te depărtezi astfelă dela casa 
mea. Ună pahară de vină, ună filigână 
de cafea., ună punciu!** Te rogă mai 
aștâptă ună momenta...

— „Dâoă d-ta dorescl..."
— „Nu numai doresoă, ci pretindă 

chiar... Nici ună omă de omeniă nu s’a 
depărtată dela casa mea, fără de-anu-ml 
gusta vinulă....1*

— „Domnule, d-ta întru adevără ești 
forte grațiosă !... Dâr nici nu e mirare... 
In Paris contele Walewski a 4*sii în 
salonulă marchisei de Orleanoff, că Italia 
n’are deoâtă ună singură demoorată ade
vărată... și acela ești d-ta“.

Ochii d-lui Lanfranconi schinteiau. 
După ce mi-am prădată oratoria cu ast
felă de prostii, lacheulă aduse o stiolă 
de vină și la ună semnă ală domnului 
său se depărta îndată.

— „E ceva deosebită, că numele 
meu e cunosoută în Rusia, Anglia și 
Franoia" 4ise bătrânulă domnă cioonindă 
cu mine... „Ce-am făcută eu, oa să am 
astfelă de renume? Abia am eșită odată 

afară din Gorgonzola.... Ideile mele po
litice suntă subordinate voinței câtorva 
prietini ai mei, oarl îmi onorâză casa cu 
presența loră. In olubulă înființată de 
mine am vorbită numai de două ori și 
nu credă, că cu totulă la olaltă să fi 
4isă două4ecl de vorbe..."

— „Două4ecl de vorbe din gura 
domnului Lanfranconi ajungă mai multă 
decâtă două4eol de tomuri dela politicii 
de-a doua mână, cari suntă pline de 
vorbe, dâr n’au nici ună principiu. Sâu 
doră nu te-am au4ită eu vorbindă pe 
galeriă ou câteva minute înainte? Câtă 
fooă, ce oratoriă în acea scurtă vorbire! 
La câtă mulțumire ai îndatorată d-ta 
epoca de față prin aceea, că ai ilustrată 
așa de liberă și viu situația faptică a 
Europei, situația diferiteloră națiuni și 
ideile nouă ale popârăloră. D-lă Alba- 
oioff, vorbindă în 41!0!0 trecute ou con
tele Andrianoff despre d-ta, 4ise aceste 
remaroabile cuvinte: „Italia are două 
mari oapaoitățl, cari în situația de față 
o potă duce la soopă: unulă e Cavour, 
care durere deocamdetă s’a retrasă din 
fruntea afaceriloră, celalaltă e d lă Lan

franconi, președintele reuniunei demo
cratice din Gorgonzola, dâr celă din 
urmă e cu multă mai modestă și ou 
multă mai ambițiosă decâtă să primâsoă 
cea mai înaltă funcțiă de stată."

— „Oh, așa e! Cu multă mai am
bițiosă!" striga domnulă casei, golindă 
pănă în fundă paharulu. „Dâr dâcă mi
niștrii actuali voesoă se abuseze de ofi- 
ciulă loră... mi-așl lăsa ouibulă.... și-ași 
sbura în Turină să libereză patria".

(Va urma.)

După unspredece anî.
Și âtă-mă iarăși cu dragoste întorsă 

la sînulă tău, orașă frumosă și veselă, 
în oare am petrecută o mare parte a 
tinerețeloră mele și de care-mi suntă le
gate multe și gingașe amintiri ale aoes- 
toră 4ile, când ună sâre luminosă și dă1 
tătoră de căldură să ridioa pe orizonulă 
vieții și deșteaptă în inimi dorințe și 
sentimente mărețe, dâr pănă atunci ne
cunoscute.

Și chiar îmbrăcată în ună posomo
rită vesmentă de ârnă, te-am recunos- 

câtă d-vâstră, și totuși nu faoă. D-v6stră 
ați înființată o reuniune democratică 
italiano-latină, căreia odată întrâgăltalia 
va avâ să-i mulțumâscă liberarea. Gor- 
ciaooff a avută cu desăvârșire dreptate, 
când vorbindă în 4il®l® trecute cu mine 
în Petersburg despre d-vostră..."

— „Cum? D-ta ai vorbită cu prin- 
țulă Gorciacoff ?... D-ta întruadevără ai 
venită din Petersburg? Mă rogă, pof- 
tesce ocupă looă...“

— „Nu, nu, domnule președinte, 
momentele d-vostră suntă soumpe și nu 
voescă sâ vă rețină. Mulțumescă noro
cului meu, că am fostă ferioită să vă 
vădă. Dâoă mă voiu reîntârce în Peters
burg potă să spună prințului Goroiacoff 
— care s’a mirată deja forte multă, oă 
nu cunoscă pe celă mai mare învățată 
ală Italiei — îi voiu putâ spune, că nu 
numai am vă4ută pe domnulă Lanfran- 
coni, dâr l’am au4ită chiar și vorbindă; 
că am fostă la casa lui și i-am strinsă 
mâna, care c’o trăsătură de condeiu ar 
putâ schimba sârtea Europei !“^

ț)icândă acestea m’am plecată adâncă 
și voiam să iesă, dâr d-lă Lanfranooni
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niolodată n’a putută să le despartă de 
olaltă. Regretă, că în direcția dorităde d sa 
.aotivitatea desvoltatăîn dietă afostfi multă 
mai puțină și mai fără efectă, deoâtă s’o 
afle vrednică a o mai aminti în parti
culară. Când din ncu a intrată în dietă, 
șl-a trasă pe sâmă, oă ore fire-ar ou 
putință să continue în același modă și 
în aoelașl tonă prooederea urmată în 
1886, când s’a ridioată în contra înfiin- 
țărei așa cjiseloră Kulturegylet-urI și a 
ajunsă la convingerea, oă a oontinua 
lupta în aoelașl modă n’ar fi cu soopă, 
ba ar fi chiar imposibilă. După marile 
soene turbulente și pătimașe, oe le-a 
provooată vorbirea lui din Februarie 
1886, șl-a mai ridicată încă de câteva 
ori cuvântulă, deși într’ună tonă cevașl 
mai puțină acută, dâr totdeuna aceleași 
noene s’au repetată, așa oă a fostă silită 
să vedă, că continuândă pe calea acesta 
n’ar pută ajunge la altă resultată, deoâtă 
oa „cea mai importantă, cea mai sântă 
causă să devină ună motivă de scan
dale^

S’a adeverită, oe-i dreptă — con
tinuă d-lă Mocsary — oă adevărulă pro
nunțată nu s’a dată uitărei, ba elă a 
străbătută adâncă, der s’a adeverită și 
aceea, că corporațiunea, din ală oăreia 
șină de faptă au fostă esohisă repren- 
sentanții partideloră naționale, voesoe să 
eseroieze dreptulă patriei astfelă, oă nu 
tolereză nici măcară pe oratorulă, căruia 
singură i-a mai rămasă să represents in
teresele naționalitățiloră. A mai forța 
luorulă sub astfelă de împrejurări nu 
s’ar fi potrivită ou seriositatea causei, 
n’ar fi fostă în consonanță ou acea pă
trundere adânoă, ou oare partida națio
nală română îșl traoteză causa sa.

In urma aoesta, dice d-lă Moosary, 
oă a fostă silită a se mărgini numai 
întru ași ridica ouventulă când s’au adusă 
pe tapetă unele proiecte de legi, ce stau 
în legătură ou cestiunea de naționalitate, 
cum a fostă proiectulă de lege pentru 
Kișdedovurl. Pentru susținerea vederi- 
loră sale s’a folosită mai multă de calea 
pressei, deși a avută și aici să lupte ou 
greutăți mari, deorece pressa i-a dene- 
gată deschiderea ooloneloră sale și ast
felă s’a silită a face propagandă vede- 
riloră sale numai prin broșurele: „A 
răgi magyar nemes“ din 1889; „Az 
AUami Kozigazgatâs“ din 1890 și „A 
fuggetlensegi pârt“ din același ană. N’au 
lipsită bărbați, cari să aprâbe vederile 
sale, der nu s’a găsită nici unulă oarl 
să pledeze pentru vederile lui fiă în 
dietă, fiă pe calea presei, ori măcară 
prin vre-o broșură. Astfelă acum, când 
vrâ să-și dea sema înaintea alegătoriloră 
săi, n’are despre ce-șl da, deârece, du
rere, ou resultate faptioe nu se pdte 
lăuda. (Va urma.)

Din comitatulu Ternavei-mici.
D. St. Mărtină, 29 Decemvre n. 1891. 

(Instalarea noului fișpană). Astăcjl s’a 
săvîrșita aiol instalarea noului fișpană 
ală comitatului Târnavei-miol, Sandor 
Ianos, cu o paradă ne mai văcjută 
pe aiol.

întâmpinată fiindă de vice-șpanulă 
la comuna Cucerdea română, pe la 11 
ore a întrată în D. St. Mărtină în bu- 
buitulă treasouriloră, urmată fiindă de 
ună convoiu de peste 80 trăsuri.

In vorbirea sa de instalare a aocen- 
tuată, că acestă pămentă l’au cuoerită 
Ungurii ou sângele loră încă înainte cu 
1000 de ani, și că prin urmare așteptă 
oa aiol „cu toții s& fimu însuflețiți de ace
lași spiritu patriotica și națională “

A 4isă, oă deși încă tînără, a pri
mită acestă postă înaltă în speranța, că 
aici va afla numai soți de principii și 
amiol, precum și că e oonvinsă, oumcă 
acestă comitată este unulă din oelea cu 
simțăminte mai maghiare.

Advocatulă română Vasile Zehanil, 
salutându-lă în limba maghiară (!!) a- 
trage atențiunea noului fișpană asupra 
împrejurărei, că în acestă comitată 47°/0 
a loouitoriloră suntă Români, pentru cari 
cere dreptate și egalitate pe tâte tere
nurile, că numai așa se pote spera feri- 
oirea acestei patrii, în oare suntemă 
avisațl a trăi și a muri, Ungurii cu Ro
mânii la olaltă.

La acestea, Sandor Ianos a răs
punsă: oă densulă va considera numă- 
rulă mare de Români ai oomitatului, și 
în totă modulă posibilă va asigura libera 
loră desvoltare națională — însă și aș
teptă dela Români, ca să fiă buni pa- 
trioțl; a (j*8^ mai departe, oă și pănă 
acuma guvernulă maghiară a făoută pași 
pentru apropiarea aoestoră două națiuni 
și densulă bucurosă va fi mijlooitoră în 
acâstă direcțiune.

In comitatulă Ternavei mici 47°/0 a 
loouitoriloră suntă Români, 27% Sași, 
26% Unguri, Jidovi etc., și cu tâte a- 
cestea minoritatea acesta disparentă dis
pune esolusivă de sârtea aoestui comi
tată, așa oă în D. St. Mărtină atjl nu 
vei mai găsi nici ună Română în oficiu 
publică.

Peste totă, Românii au rămasă pasivi 
față cu acestă tămbălău, afară de 6—7 oarl 
se presentară mai multă din ouriositate.

C'oresp.

Telegramele „Gaz. Trans.“
(Serviciulfl. biuroului de cor. din Pesta.)

Budapesta, 4 Ianuarie. Majes- 
tatea Sa monarchulu a sositu aȚî 
dimineță la 6 dre și 30 minute, 
îndată după sosire se duse la cas- 
telulu regescu.

Fostulfi generală de honveȚi 
adlatus, Graef, a reposatu. Tre- 
nulă mixtă, ce venea dela Sza- 

badka derailă erl la cotitura din 
dosulă traseului dela Soroksar. 
Osia locomotivei s’a frântă. Ni
menea nu a fostă vătămată. Șâse 
vagăne s’au sfărâmată.

In spitalurile din capitală se 
află actualmente 109 bolnavi de 
influenza. Defraudantulă Piufsich 
a fostă înmormântată eri. Starea 
sănătății primarului orașului, Kam- 
mermayer, e forte amenințată. E 
de așteptată o catastrofă. Cunos- 
cutulă scriitoră Ludovică Komcsy 
a murită.

BucurescY, 4 Ianuarie. Regele 
și moștenitorulă tronului au ple
cată aseră la Pallanza, ca se vi- 
siteze pe regina.

Bremen, 4 Ianuarie. Trenulă 
de persâne se ciocni la Wusting 
cu o locomotivă, conductorulă și 
focbistulă au fostă uciși. Pasagerii 
au rămasă nevătămați.

DIVERSE.
Ună vânătorii cinstită. Foile italiane po- 

vestescă următorulă episodă, fârte caracte
risticii pentru regele Umberto, de pe timpul 
petrecerei acestuia la Monza: Monar- 
chulft are obiceiulii să vâneze singurii 
în împregiurimea dela Monza, înso
țită numai de credinciosul^ său câne. 
Odată zări regele ună iepure într’o tufă, 
țînti și slobozi pușca într’acolo. Der în 
același momenta răsună și din partea 
oealaltă o împușcătură. Regele grăbi 
spre loculă unde fu isbita iepurele, și 
află aici una țărână de rândă, care, încă 
cu pușca fumegândă în mână, i contestă 
monarchului, pe care nu-la recunoscu, 
dreptulă asupra iepurelui. Intre amândoi 
vânătorii se iscă o certă, care se fini cu 
aceea, că regele luă iepurele și plecă cu 
elă acasă, unde’lă deteA servitoriloră, ca 
să’lă gătâscă. Regele stete acolo pănă 
când iepurile fu gătită. Der mare fu mi
rarea sa când află în trupulă iepurelui 
alici, cari au fosta slobozite de o pușcă 
străină. Acum recunoscu că țăranulă a 
împușcată iepurile. Regele trimise ime
diată să caute pe țărână, pe care îlă și 
aduseră după câtva timpă. Regele se 
duse înaintea lui și 4ise: „Iubite amioe! 
Acum am văcjută, că n’am avută drep
tate; der fiindcă iepurele e fripta, te 
rogă să-lă mănânci împreună cu noi!“ 
Țăranulă lăsă să fiă mecanică condusă 
la masă, împrejurulă căreia ședeau deja 
toți membrii familiei regesol.

Căușele sinuciderei în armată. E 
adesea forte greu a stabili căușele ime
diate ale sinuciderei; într’ună numără 
de cașuri scapă cu desăvârșire învesti- 
gațiunei nostre. într’ună modă generală 
se pdte cji00, că o clasificațiune de o 
ralore absolută asupra oauseloră sinuci
derei, nu se pdte face. In armata aus

triacă oausa sinuoiderei e cunoscută seu 
presumată numai pentru a treia parte a 
totalului sinucișiloră. O a treia parte a 
sinucideriloră de oausa cunoscută se atri- 
bue repulsiunei pentru meseria arme- 
loră ; o a treia parte aprope la tema de 
pedepsă său ca efeotă ala unei condam
nări; desgustulă de vieță și patimile 
(morale) inimei, formeză proporțiunea 
aproximativă de 1 a 13 din totală. In 
armata germană a treia parte a sinuci
deriloră e, asemenea de oausă necunos
cută; oa și în armata austriacă, a treia 
parte din sinuciderile, cu cause necunos
cute suntă produse prin tema de pe
depsă ; bdlele mintale represintă 1 a 12, 
suferințele, mâhnirile intime 1 a 20 din 
totulă. Desgustulă de meseriă, ca și alte 
cause comune, adecă independente de 
meseria militară și numai a patra parte 
reoundște ca mobilă cause inherente ar
matei. Printre cele dintâiu figureză di
ferite stări psihopatice (1 a 6 din totală) 
sinuoiderea din dragoste, (pasiune amo- 
rdsă.) (1 a 7), printre cele din urmă 
tema de pedepsă fi remușcarea pentru 
greșeli disciplinare (1 a 7 din totala). 
Desgustulă de meseriă nu produce de- 
câtă 1 a 40 din totală. In armata fran- 
cesă sinuoiderile de causă necunoscută 
represintă 1 a 10 din totala. Bălele 
mintale sub diferitele loră forme dau 
proporțiunea însemnată de 1 a 5 din 
totală ; sinuciderea din pasiune produce 
cam aceiași proporțiune, tema de pe- 
dâpsă produce o proporțiune ceva mai 
însemnată. Repulsiunea causată de ser- 
viciulă militară produce 1 a 16 din to
tală. Odiniâră nostalgia figura printre 
căușele puternice oe determina sinuci
derea ; astăcll se observă forte rară. Al- 
coolismulă acută determină uneori sinu
ciderea, dâr și mai desă încă alcoolismulă 
chronică. Diferitele cause, cari deter
mină sinuciderea în armata română suntă: 
tema de pedepsă pentru fapte discipli
nare seu de dreptă comună; nostalgia 
și desgustulă de meseria militară; ca
șuri cu totulă isolate suntă produse de 
diferite patimi sufletești, nemulțămirea 
de apreciarea șefiloră, alcoolismă acută 
etc. eto. „Timpului

0 casă gigantică. La Chicago se 
oonstruesoe acum o casă uriașă, oare nu 
va ave semănă în lume. Ea va ave 18 
etage și va servi oa locă de întrunire 
pentru francmasoni. Partea dinspre stra
dă a acestui edifioiu colosală se va com
pune din sute de birouri comerciale. 
Casa e aprâpe gata și deja una din oa- 
merele de josă e înohiriată ou 16,000 
de dolari pe ană. In pivnițele acestei 
oase voră fi 50,000 de lădl de oțelă, 
care voră fi închiriate ou 5 dolari pe 
ană, la personele, cari au de păstrată 
deDOsite. Clădirea acâsta a pricinuită pro
prietarului ei cheltuell de 6,000,000 dolari.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

cută la prima vedere, căci atâtă de bine 
ne cunosceamă noi odiniâră și atâtă de 
acasă mă simțiamă între zidurile sale, 
cum să simte oopilulă la sînulă desfătă
tor ă ală maicei lui.

AoeiașI munți înalțl și măestoșl te 
soutesoă de năvălirea releloră din lume, 
aceleași vâlcele șopotitâre curgă și as- 
tăȚl pe sub ferestrele caseloră tale și a- 
celeașl oărărl dosnice și lăturașe le gă- 
sescă acuma, pe cari așteptamă odată 
retrasă de oohiig idealulă gânduriloră 
mele.

Tâte suntă așa preoum le-am 
lăsată, numai âmenii s’au schimbată cu 
desăvârșire. Și ca Rip van Winkle tre
zită dintr’ună somnă îndelungată, pri- 
vescă cu uimire la figurile, ce trecă pe 
dinaintea mea, căci mărturisesoă sinceră 
pe fârte multe numai cu greu, ori de 
felă nu Ie recunoscă.

Cum să nu, când prietinii și vârst- 
nioii mai de odiniâră s’au făoută bărbați 
îngrijațl de sortea și viitorulă familiei 
loră; bărbații și-au argintuită părulă și 
și-au gârbovită spetele, bătrânii din a- 
■oele vremuri au plecată spre alțl țăr

muri, băeții și fetițele de acum 11 ani 
s’au făcută nisoe voinici ou inimele să- 
tâse de dragoste și nisce feciore ou ochi 
adimenitorl și ou dulci surîsurl pe ru
mene buze.

In adevără par-că viseză ună visă 
capriciosă și nepricepută, ounoscă bine 
loourile prin cari treoă, ounoscă în par
tea cea mai mare și âmenii pe oarl ’i vădă, 
der ei nu suntă așa preoum i-amă 
lăsată la pleoare, și precum oredeamă, 
oă ’i voiu găsi la reîntâroere.

Și ciudată lucru ! Și ei mă privescă 
uimiți și ou îndoielă, și ei par’că suntă 
nedumeriți, âre de suntă eu acela cu 
oare a plecată înainte de aoesta cu 11 
ani din mijloculă loră.

Da, mă voiu fi schimbată și eu în
tomnai ca dânșii, ne vomă fi schimbată 
cu toții, căci vremea este oelă mai 
neîmpăoată despotă din lume, oare 
ne schimbă nu numai formele nos
tre esteriore, oi și întrega nâstră vieță 
internă, felulă nostru de a vedâ, a gân
di și a simți.

Acum suntă 11 ani ună simplă firă 
de erbă verde, o rază străluoitâre din 

sârele răsărită în o dimineță de primă- 
veră, ori ună armonioBă cânteoă de pa
sere în mijloculă stejerișului înverzită 
mă scoteau din sărite, aprindeau în 
sufletulă și inima mea doruri tainioe, 
ilusii mărețe și neîntrecute, eră închipuirii 
mele tinera văzduchulă universului și 
lumea oea de aevea erau prea înguste 
și realitatea era astfelă preoum o vedeam 
eu prin prisma fantasiei mele.

Astăcjl ilusiile s’au mai cernută, în
chipuirea și-a mai venită în ori și par’că 
înoepă și eu a înțelege, ce va să qieă 
sarbăda noțiune a realității.

Căol lungă vreme suntă 11 ani de 
(jile, multă am rătăcită în larga lume și 
multe bune și rele, am esperiată în lun- 
gulă șiră ală aoestoră ani. Și decă ași 
sta a ți-le înșira t<5te, te-ai buoura și 
a-i vărsa laoriml, dâr la totă întâmplarea 
ți-ar păre rău, că m’ai lăsată de lângă 
tine și a-i desohisă cuibulă tău îngustă 
tuturoră gânduriloră și porniriloră tine
reții neastâmpărate.

Lumea este mare și largă, frumosă 
și dăruită de Dumnezeu sfântulă ou ne
numărate bunătăți, dâr âmenii suntă a- 

oeia, cari strică bunele rânduell ale lu- 
mei pământesol. Și între mii și miliâne 
de âmenii răi și stricați abia găsescl câte 
unulă cu inimă mai ourată, ou sufletulă 
mai deschisă și mai bună. — Er șoâla 
esperienței e o școlă frumâsă și interesantă, 
— der grea și scumpă.

Și când după atâta rătăcire, după 
atâta sgomotă și gonă nebună mă vădă 
reîntorsă erășl la sinulă tău, simțescă o 
buouriă și mulțămire nespusă în idi
lica și duloea ta liniște și suntă ferioită, 
că potă să plimbă ârășl vederea mea în
cântată peste acele loourl, cari au fostă 
martore tinerei și nevinovatei mele ve
selii și potă să-mi mai reamintesoă o- 
dată întâmplările aoeloră cjă0 frumâse, 
cari au trecută pentru a nu se mai în- 
toroe.

Și când erășl mă pregătesoă de ple
oare și voescă să apuoă erășl pe largulă 
drumă ală lumei mari, îți cjioâ ună 
sinoeră „rămasă bunăw și îți strigă din 
inimă: La revedere!

Brașov ă, Noemvre 1891.
Dr. I. I. Mera.
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pieței Brașow
din 4 Ianuarie st. n. 18 2

Buicnote românescl Cump, 9.26 Vând. 9.31
Argintă romănescă • „ 9.20 n 9.25
îîapoleon-d’orl - - „ 9.28 n 9.33
Sire turcescl - - „ 10.58 10.63
Imperiali - - - . n 9.58 9.63
SalbinI - ■ ■ . n 5.45 n 5.50
Lcris. fono. „Albina“ 6% —.— n

n n r> n —.= n
Ruble rusescl - - ■ „ 112. H 113.50
M&rcI germane - - „ 57.40 57.90
Discontulă 6—8°/0 pe ană.

Cursulu Ia bursa din Viena
din 2 Ianuarie a. c. 1E92

ostă ungare [1-ma emisiune] - - 113.50 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare [2-a emisunei] 
tmorl isarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emisiune)
Bonuri rurale-ungare .... 90 90
Bonuri croato-slavone - - ... 105.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă - - • —.—
Imprumutulă cu premiulu ungurescă 138.— 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 130.
Renta de hârtiă austriacă • 92.75
Renta de argintă austriacă - - - - 92.60
Renta de aură austriacă ■ - - - 109.55
LosurI din 1860 - 138.-
Acțiunile băncei austro-ungare - 1012.—
Acțiunile băncei de credită ungar. ■ 831.75
Acțiunile băncei de credită austr . 291.75
GtalbenI împărătesei 5.58
Napoleon-d’orI . - . . . 9.35
Mărci luO împ. germane . 57 95
Londra 10 Livres sterlings • 117.85Amortisarea datoriei căiloră ferate de

Menta de aurii 4°/0 ...... 106.95
Manta de hârtiă 5°/0 .... . . 101.75
împrumutului căiloră ferate ungare -

aură 117.50
dto argintă ..... 98.75

Avîst â-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiuine s6 

binevoiască a scrie pe cuponulfi mandatului postaid și numerii de 
pe fășia sub care au primitd diaruld nostru până acuma.

Totodată facemti cunoscutu tuturoru D-lortî abonați, că mai 
avemd din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilord 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunl, pentru cari se potd 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămurtd și să arate și posta ultimă.

Administraț. „Gaz. Trans.“

Sosirea §i jtarea tranurilorn to Brasovn.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta

Trenulă mixtă : 4 ore 20 minute dimineța.
Trenulă accelerată (peste Clușiu): 2 ore 48 minute după, ametjl.
Trenulă de persone: 7 ore 23 minute sera.
Trenulă accelerată (peste Aradă): 10 ore 24 minute sera.

2. Dela Brașovii la Bucuresci:

Trenulă accelerată: 5 ore 15 minute dimineța.
Trenulă mixtă: 11 6re înainte de amecjl.
Trenulă accelerată: 2 6re 19 minute după amedl.

3. Dela Brașovii Ia Zernescî:

Trenulă mixtă: 8 6re 35 minute diminâța.
Trenulă mixtă : 4 ore 55 minute după amecp.

Dela Brașovii la Ch.-Vașarheiu.

Trenulă mixtă: 8 6re 30 minute înainte de ame^I.
Trenulă mixtă: 3 ore 10 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta Ia Brașovii:

Trenulă accelerată (peste Aradă): 5 ore 8 minute dimineța.
Trenulă de persone: 8 ore dimineța.
Trenulă accelerată (peste Clușiu): 2 ore 9 minute după amecjl- 
Trenulă mixtă: 10 ore 5 minute sera.

2. Dela BucurecT la Brașovii:

Trenulă accelerată: 2 ore 18 minute după amedl.
Trenulă mixtă : 6 ore 58 minute sera.
Trenulă accelerată: 10 ore 17 minute sera.

Trenulă mixtă : 6 ore 29 minute dimineța.
Trenulă mixtă: 1 6re 44 minute sdra.

3. Dela Zernescî. la Brașovu

pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Octomvre 1891.
ISudapesta—Credeai w Predeal ii—Rudapesta ffiL-JPesta-Aradii-TeiHS Teiuș-Aradu-ES.-l’esta Copșa-inică— Siibiiu

Trenu 
de 

persAn.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

persAn.

Trenă 
accele
rată

Trenu 
accele
ra tu

Trenă Trenu 
de 

pers An.
aocole- 
ratu

Trenă 
de 

persAn.

Trenă 
de 

persAn.

Trenu 
de

Trenă 
accele
rată persAn.

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia 
Oîucia
Huedin 
Stana
A ghiriș 
Ghirbău 
Nădășel
Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uibra 
Vințul de 
Aiudă

sus

Teiușă

Crăciunelă 
Blașiu 
Mioăsasa

I 
I

Copșa mică •
Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău
Homorodă
Augustină 
Apața 
Feldidra
Brașovu

10.50
8.30

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

10.12
10.37
10.56
11.04
11.28
11.45
12.13
12.44
12.59

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

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Timișă
Predeală
Buouresol

Tren de 
persone

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
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

Bucuresci
Predealu
Timișă
Brașovu

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Feldidra
Apața 
Augustină 
Homorodă 
HașfalSu 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașă

i
Copșa mică ț 

I
Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

9.48 <
9.50.

10.06 I
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

JfSureșw-JLudoșu—Bistrița

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

sus

Nădășelă 
Ghîrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mare j

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

6.48
9.59

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

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07'
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

8.50
5.16
5.57
6.58

Viena
Budapesta 
Szolnok

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

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

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.!
4..
8/
6.05

Aradu
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Oonop
Berzava 
Soborșină 
Zamă
Gurasada
Ilia
Branicica
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă
Vinț. de josă 
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. por.
2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25
9.50
1.05
5.24
5 46
5.57 1

Teiușii
Alba-Iulia
Vinț. de josă 
Șibotă 
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamă
Soborșină
Berzava
Conopă 
RadnaLipova 
Paulișă
Gyorok 
Glogovață

Trenă 
de 

persAn. rată

I

Trenu 
accele-

Trenă 
de 

persAn,

Aradu
Szolnok
Budapesta

Viena

3.09
3.50
4.09
4.52
4.55
5.23
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
8.54
9.10.
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05'

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

Simeria (Piski) ff9etroșei8s||®®etroșeisi-SiwueB,Ma (Piski)

Simeria 6.- 10.35
Streiu 6.35 11.26
Hațegă 7.21 12.23
Pui 8.06 12.-
Orivadia 8.47 2.23
Banița 9.21 3.19
PetroșenI 9.45 4.—

4.22 PetroșenI 6.- 10.50
4.58 Banița 6.41 11.40
5.42 Orivadia 7.19 12.19
6.36 Pui 7.57 1.05
7.24 Hațegă 8.36 1.54
8.04 Streiu 9.18 2.49
8.36 Simeria 9.52 3.27

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Ghirișu—Turda || Turda—CJiiirisu

Aradu—Timișora 1ț 1 Timișora—Aradft
Aradu
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Aradu

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

8.50
9.10

Ghirișă 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda 4.50 9.30 2.30
Turda 8.08 10.55 4.— 10.44 Ghiriștt 5.10 9.50 2.50

Bistrița—Mureșiâ-JLudoșifi

Bistrița . . . .
Țagu-Budctelică . 
Murășă-Ludoșă . «

1.16
4.15
7.21

Nota:

5

Copșa mică 3.- 10.47 7.10
Șeica-mare 3.31 11.27 7.43
Loamneș 4.15 12.08 8.27
Ocna 4.46 12.38 8.59
Sibiiu 5.10 1.- 9.23
Sihiiu— Copșa-micA

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
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
Cern a 11.13 5.03 9.34
Hunedora 11.48 5.38 9.58

Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Oerna 5.11 3.- 7.50
Simeria 5.28 3.20 8.10

JBrasov—Kernescl
Brașov 5.45 2.58
Zernescî 7.26 4.39

iSeriiescs—

Zernescî
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

Odorheiu—SighișoraSighișora—Odorheiu

Zelău . .
Careii-marI

Sighișdra. . .
Odorheiu . . .

4.30 11.25
2.11

Odorheiu.
Sighișora. . .

8.15
10.52

3.15
7.21 6.10

Careii-mari—Zelău £elău—Careii-mari
Careii-marI.
Zelău. . .

U
6.4

Ntune încurhadrațl cu linii grose însemneză 6rele de ndpte.

18 r a șov—Ch.-Vașarlieiii.
Brașovu 8.30 3.10
Uzonă 9.43 5.23
S.-Georgiu 10.23 5.03
C.-Vașarheiu 12.46 7.20|
Cli.-Vașarlieiu—Brașov.

Ch.Vașarheiu 4.00 2.45
S.-Georgiu 6.32 5.17
Uzonă 7.00 5.45
Brașovu 8.08 6 53

Tiporgaiia, A. MUREiȘlANU, Brașovu

4.-

5.
11.-


