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Pe cum se vede, n’au nici unu 

norocu maghiarisatorii în între
prinderile loru de a-și „ferici44 și 
„conserva44 neamulu.

Ne este cunoscută resultatulu 
fatalu la care au ajunsu cu colo- 
nisarea Ciangâiloru din Bucovina, 
cari după o miseriă strașnică de 
câteva luni parte au foștii îmor- 
mântați pe pustiile Ungariei, parte 
s’au re’ntorsu erășl în Bucovina 
flămânfi și sdrențoși.

S’ar fi pututu crede, că acestu 
casii le va fi băgatu șoviniștiloră 
Unguri mințile în capii, der ce se 
vefi? După ce au isprăvit’o cu 
Ciangăii ei și-au întorșii privirea 
loru nenorocosă și asupra biețiloru 
Secui.

Ne suntii cunoscute vaitele de 
astă iernă ale foiloru unguresc!, 
car! ne’ncetatu sbierau în lumea 
largă, că Secuii se prăpădescu, 
mai aleșii prin emigrarea loru în 
România. Se’nțelege, nici „Kul- 
turegylet4‘-ulii din Clușiu n’a pu
tutu rămâne indiferentă față cu 
aceste țipete, se grăbi a păși și 
elfi la mijlocii pentru-ca, vefi 
Ddmne, se încunjure „pericolulu.41

Și ce au fâcutu kulturegy- 
letiștii? Pe de-o parte au mijlo
cită ca se li-se dificulteze bieți
loru Secui estrădarea pașapbrteloru 
pentru regatulu României, er de 
altă parte i-au amăgită cu pro
misiuni, ficându-le că nu este bine 
ca munca loră de peste veră se 
fiă esploatată de Valahii maghia- 
rofagl din România, ci i-au în
credințată, că le voră da ei ocu- 
pațiune pe moșiile proprietariloră 
din Câmpiă.

Nu-i vorbă, acești pretinși bi
nefăcători ai Săcuiloră s’au și pusă 
pe lucru. S’au constituită spre 
acestă scopă, atâtă în Săcuime, 
câtă și în Clușiu și în diferite 
părți ale Câmpiei mai multe co
mitete și subcomitete, ba s’au 
amestecată în lucru chiar și ofi- 
ciolatele publice și administrative, 

prin cari a fostă provocată fiă- 
care proprietară ca să declare în 
scrisă de câți muncitori are lipsă 
în decursulă verei pentru lucrulă 
câmpului ?

Pe basa acestoră date s’a con
statată la aparință, că Câmpia ar 
da ocupațiune în decursulă verei 
la vre-o 50,000 de Săcui.

Resultatulă acesta era forte 
măgulitoră pentru „patrioțU, căci 
deoparte ei se bucurau, că banii 
proprietariloră din Câmpiă voră 
trece în mâna Săcuiloră, er nu 
în mâna țăraniloră români, cu 
cari s’au ajutorată de sute de ani, 
de altă parte însă se bucurau cre- 
4endă, că le-a succesă astfelă a 
reține dela emigrare în România 
vre-o 50,000 Săcui și prin acesta 
își închipuiau, că au asigurată, 
vefi D6mne, conservarea elemen
tului săcuiescă.

ȘT-au greșită însă și de astă- 
dată kultur-egylet-iștii socotela. 
N’avea poporulă săcuiescă lipsă 
de povețele pătimașe ale șoviniș- 
tiloră. Săcuii aveau lipsă de pâne, 
aveau lipsă de bani, și fiindcă în 
„fericita14 lor Ungariă, nu-șl puteau 
asigura traiulă, își luaseră obice- 
iulă de a trece peste veră ca mun
citori în România, acolo se susți
neau, aveau lucru destulă, lucrulă 
li-se plătea bine și t6mna, când 
se re’ntorcea acasă, fie-care mun- 
citoră aducea cu sine câte 50—60 
ba și câte 100 fi. Cu banii aceștia 
își plătea Săcuiulă darea, își îm
brăca familia și se susțină în de
cursulă iernei.

Acesta a mersă totă așa din 
generațiă în generațiă, le era bine 
Săcuiloră, căci celă puțină aveau 
ună modă de traiu și pe lângă 
aceea făceau și statului ună bună 
serviciu, căci aduceau din România 
mulțime de bani. Decă suntă 
adevărate constatările statistice- 
loră unguresc!, că numărulă mun- 
citoriloră Săcui, cari treceau peste 
veră în România se urca la 50,000, 
atunci nu mai puțină este adevă

rată, că fiăcare muncitoră secuiu 
se ’ntorcea tâmna din România 
cu ună câștigă curată de celă 
puțină 50 fi., și acesta făcea în 
totală în termină mediu suma de 
2,500,000 fi. , adecă două milione 
cinci sute mii florini v. a. Acesta 
era profitulă anuală ce-lă aduceau 
Secuii statului unguresc prin aceea, 
că mergeau vera la lucru în Ro
mânia. Nici naționalitatea nu și-au 
perdut’o, căci Secui au fostă și 
Săcui au rămasă pănă ’n fiua 
de afi.

Acum însă ce au făcută „pa- 
trioții44 ? Au oprită pe Secui ca 
se mai mergă în România, care 
este în vecinătatea loră, de frică, 
vefi Dămne, ca se nu se „vala- 
hiseze11, ’î-au îndreptată la lucru 
pe Câmpiă, ca se-i „fericescă41 pro
prietarii unguri de acolo. Aci au 
mersă bieții Secui cale de 4—5 
file, mulți din ei și-au dusă și ne
vestele cu copiii, pe la sferșitulă 
lui Maiu au năvălită în comunele 
din Câmpiă în cete de câte 200— 
300 de inși. Proprietarii unguri 
și-au luată pentru lucrulă câmpu
lui loră ațâța câți și-au comandată, 
în 2—3 file lucrulă și l’au ispră
vită, 11-au plătită Săcuiloră câte 
60—70 cr. pe fi și apoi li-au dată 
drumulă.

Așa s’a întâmplată acesta cu 
ocasiunea săpatului de cucuruză, 
așa s’a întâmplată cu ocasiunea 
cositului și totă așa s’a întâmplată 
și cu ocasiunea secerișului. Secuii 
făceau o cale de 4—5 (file. Ajunși 
pe Câmpiă, căpătau de lucru pen
tru câte 2—3 cjile după care pro- 
prietarulu le da drumulă.

Bieții Secui tâtă vara au va- 
gabundată pe Câmpiă din sată în 
sată, rugându-se când de unulu, 
când de altulă ca se-i primescă la 
lucru chiar și cu prețulă de 20 cr. 
pe fi. Nimenea însă n’a mai avută 
trebuință de ei, fîindă și fără de 
aceea recolta fdrte slabă. Astfeliu 
Săcuii după ce-și mâncară și crei- 
țarii căpătați dela proprietarulă 

respectivă pentru cele 2—3 file 
de lucru, flămânfi și ticăloși ca 
vai de ei se re’ntârseră acasă în 
Săcuime, blăstămându cesulă în 
care s’au supusă sfatului șoviniș- 
tiloră maghiari1.

Etă ună nou fiasco ală Kultur- 
egyletiștiloru, cari în fantasia loră 
nebună ară vrea să răstârne lumea ! 
Cine va despăgubi acum pe bieții 
Săcui pentru perderea unei veri, 
cum voră plăti ei contribuțiile cătră 
stată, cu ce se voră susține pănă 
în primă-vera viitâre?

Acesta este afacerea cu Săcuii, 
despre care foile unguresc! vorbeu 
cu atâta entusiasmă la începută, 
der despre care li-e rușine acum 
să facă amintire, precum li-e ru
șine să mai facă amintire de afa
cerea colonisărei Ciangăiloră.

S’au aflată și din Câmpiă mulți 
țărani români, cari au trecută la 
lucru în România. Aceștia de si
gură se voră re’ntărce la tămnă 
cu bani în busunară și nici în- 
tr’ună casă nu-șl voră schimba 
sortea loră cu a Săcuiloră „pro- 
tegiați11 de pseudo-patrioții loră.

Acum vecjă șoviniștii unguri și 
judece, decă este adevărată prover- 
bulă: Cine sapă gropa altuia, cade 
însuși în ea!“

ZDZ2ST
Șovinisină rusescă.

Sub acești! titlu publică, „Neue freie 
Presse44 o corespondență din Iași, în care 
se fice, că ținendu-se de curândă în 
Chișineu, alergări de cai militari dela 
cavaleriă la banchetulii dată sera la 
clubulă militară generalulă de divisiă, 
ună finlandeză, a ținută o vorbire plină 
de șovinismă rusă, de următorulă cu
prinsă :

„Domniloră! Oavaleristulă are adl 
în armată mare rolă. N’am intențiunea 
să vă țină o conferință asupra acestui 
obiectă, der consideră folositoră și bine 
să vă atragă atențiunea asupra unei în
cercări făcute de ună oficeră de cava
leria rusă, care a isbutită forte bine ; și
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Capitlulu alu XVII-lea 
și celu de pe urmă din partea a Vl-a a 
„Memoriului^ lui losifîi Stereo, Șuluțiu, 

care se va publica mai târziu.
(Urmare și fine.)

Mi-am luată rămasă bună|dela Karls
bad și am pornită îndărătă cătră Ar- 
deală.

Am plecată dimineța din Hotelă 
Paradis, am trecută prin valea lui Adam 
(Adamsthal), celă mai frumosă drumă, ce 
și’lă pote omulă înfățișa. Trenulă trece 
printr’o pădure desă de bradă, de am
bele părți ale cupeului, cetinele ajungă 
aprope la ferestră.

Numai Eva mai lipsea, ca să te 
credl în paradisulă din bibliă.

Peste totă, Bohemia e o țeră fru
mosă și romantică; te impresioneză plă
cută. Sera am fostă în Viena, unde am 
stată iarăși 8 dile.

Călătoria din Viena pănă în Pesta, 
a fostă una din cele mai neplăcute în 

vieța mea. O ferbințelă africană și nori 
grei, cari se grămădeu unii peste alții, 
prevesteu o di fruntosă.

După amedl pela 4 ore a eruptă o 
vijeliă, cum nu s’a mai vădută pe acele lo
curi. Trenulă mergea alături cu Dunărea, 
aprope de mălă.

Deodată a stată pe locă.
Eram în triunghiulă : Vatz, Vișegrad, 

Nagymaros, în apropierea satului.
In acelu momentă am vădută mai 

multe corăbii, grăbindă spre mală și 
punându-se în siguranță.

O ploiă torențială s’a descărcată a- 
supra trenului ; ună orcană teribilă sgu- 
duia trenulă, de ți-se părea, că’lă aruncă 
în Dunăre. Dunărea gemea, se frământa 
și mari valuri se isbeu de mală. Deodată 
s’a întunecată, parcă era nopte. Fulgera 
și trăsnia în Dunăre neîntreruptă; ți-se 
părea că arde Dunărea. O înfățișare de totă 
urâtă. Femeile și copii au începută a 
plânge. Eu m’am întorsă cu spatele cătră 
Dunăre, ca să n’o vădă ; apropierea ei 
îmi era de totă neplăcută.

Intr’aceea orcanulă scutura trenulă, 

de ți-se parea că o miă de draci s’au pusă 
pe elă, ca să’lă sdrobescă.

Der ce’i asta ? De ce stămă noi toc
mai aici și atâta amară de timpă ? în
trebară călătorii pe inginerulă trenului.

Inginernlă la începută a încercată 
să liniștescă pe călători, der aceștia erau 
atâtă de alarmați și înfricațl, încâtă își 
perduseră capulă, nu se mai putea în
țelege cu ei. Ca să scape de ei, s’a în
cuiată în cupeulă său.

Deodată audă ună strigătă : „In a- 
apropiere de aici se afla o crîșmă. Cine 
vrea să mergă acolo, să vină după mine44!

S’au dată josă vre-o 20 bărbați și 
au pornită ■ după acelă strigătă. M’am 
dusă și eu.

O confusiune, o învălmășală să te 
ferescă Dumnedeu. Intunerecă înfricoșată; 
cădeu unii peste alții. Apă pretutindenea, 
parcă umblai într’ună rîu.

Unii erau să se întorcă îndărătă, când 
deodată vedemă o lampă și audimă din 
nou vocea de mai nainte: „Aici, aici 
după mine!tt

Am intrată în casă. Abia am încă

pută cu toții. Crîșmarulă, ună Ungură, și 
nevasta densului, care tocmai scosese 
pânea din cuptoră, ne-au primită în pra- 
gulă ușei cu lumina și cu o bunăvoință 
naturală nesilită, care întotdâuna, der 
mai alesă în astfelă de momente, îți 
prinde bine.

Arare-orI se va întâmpla, ca să se 
afle cineva mai mulțumită, decum ne-amîi 
aflată noi sub acelă coperișă.

Der nici Crișmarulă acela nu va 
mai avea în vieța sa o di mai bună ca 
aceea.

Totă pânea, tote ouăle, totă brânza, 
totă slănina, toți puii, cu ună cuvântă, 
totă ce era de mâncată și de băută s’a 
consumată, și bine i-s’a plătită.

Păn’ce noi ne ospătamă, afară se 
petreceau lucruri înfiorătore, pe care 
noi numai a doua di în Pesta le-am ă 
audită.

Decă Inginerulă nu era ună bărbată 
la loculă său, avemă s’o pățimă. Cinci 
minute de mai înaintamă, ajungemă toc
mai sub nisce vii, unde s’a descărcată 
furtuna, ruperea de nori, ajungemă în 
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anume, precum scițl, a întreprinsă o că
lătoria călare dela Eydtkuhnen la Parisă 
și a făcut’o în timpii relativă forte scurtă. 
Acestă oficeră a dovedită, că cavaleria 
nostră, decă va ave să trâcă prin în- 
trega Germaniă până în Lotaringia, va 
fi în stare să facă acâsta în optă dile. 
In optă dile așaderă veți da mâna cu 
frații voștri, cu oficerii francesl!. Dâr 
pentru acesta e necondiționată de lipsă, 
ca să ne ocupămă mai seriosă cu arta 
călăriei, spre a corăspunde chemărei ce 
o are cavaleria nostră în acestă privință. 
O6ceri cazaci! Și vouă vrâu să vă adre- 
seză o vorbă. Noi toți amă fostă încân
tați de curagiulă și de sprintenia, ce ați 
dovedită la călărie. Numai la privirea 
.cailoră voștri, la lovitura de copită a 
cailoră căzăcescl, Europa va tremura, 
amintindu’șl profeția n^grelui comandantă 
Napoleonă I, care a (jishj câ vechia Eu
ropă va fi peste o sută de ani, ori repu
blicană, ori căzăcâscă. Dedrece însă Eu
ropa e încă departe de a fi republicană 
și chiar regimulă republicană în Fran- 
ciase susține numai artificială și cu greu, 
e probabilă, că mai curândă se va îm
plini a doua alternativă a profețirei na- 
poleonice.0

Vorbirea generalului rusă a produsă 
rea impresiune în Germania, fiindcă elă 
arată mijlocele de care se folosescă ge
neralii ruși pentru a ține deșteptă în ar
mata rusă cugetulă de răsboiu și ura 
în contra Germaniloră.

Italienii contra alianței triple.
Lucrătorii italieni din Marsilia și Tou- 

lonă au făcută demonstrații în contra 
guvernului italiană și alianței triple. 
„Opinione0 din Roma s’a supărată de 
acestă lucru și întrebă că cine a împu
ternicită pe lucrători a procede în acest 
modă ? Presența funcționariloră guver
nului franceză la astfelă de manifesta- 
țiunl — dice foia italiană — e o aspră 
lovire în considerațiunile internaționale. 
„Riforma0 4iceS câ Crispi pote fi mân
dru de astfelă de atacuri și că tote par
tidele le’nțelege, numai uceia nu, cari 
preferă interesele străinătății intereseloră 
patriei.

SOIRILE VILEI.
Avisu cetitoriloru „Gazetei0. In cu

rendă vomă publica ună studiu critică 
privitoră la cartea d-rei Elena Sevastos, 
întitulată „Nunta la Români0, premiată 
cu 5000 lei de Academia română. Vomă 
urma cu o interesantă dare de sâmă 
asupra' „Părțiloră alese din Istoria Tran
silvaniei0 de G. Barițiu, despre care co- 
laboratorulă nostru „Ună Olteană0 c|iC6! 
că fiindă forte instructivă și importantă 
n’ar trebui să lipsâscă din casă nici ună 
Română.

* * *
Schimbări in personalului școlelorii 

centrale române din Brașovu. La scolele 
nostre centrale s’au făcută în cjilele din 

urmă următorele schimbări: Ca profesori 
la gimnasiu s’au alesă d-nii Vasiliu GoZ- 
di’șw, fostă profesoră la institutulă peda
gogică din Caransebeșă, și George Bog
danii, absolventă ală universității din 
Budapesta. Ca învățători la scola pri
mară de copii s’au alesă d-lă Candidă 
Mujica, fostă învățătoră în Brașovulă 
vechiu, și ca învățători la școla primară 
de copile d-lă Iosifă Aronă, fostă învă
țătoră în Rășinari și d-lă Nicolae Bârsană, 
fostă învățătoră în Satulungulă Săcele- 
loră. De asemenea întrândă d-lă direc- 
toră de pănă acum ală școleloră medii 
Ștefană Iosifă în pensiune cu finea a. s. 
1888/9, s’a alesă ca directoră interimală 
ală acestoră scole pentru anulă școl. 
1889/90 d-lă profesoră gimnasială Ipolită 
Ilasievici.

*
* *

Capelani militari ci. 2 în reservă 
su tă numiți: Petru Salcă, Ionă Popă, 
Emiliu Brană și Lazară Avramă, preoți 
ai diecesei gr. cat. a Gherlei; Ionă 
Buzura, preotă ală archidiecesei gr. or. 
din Ardâlă.

* * *
Transferată e Dr. George Moga dela 

spitalulă garnisonei din Sibiiu la regim. 
31 de infanteriă.

* 
4= *

Medică seminarială și totă deodată 
profesoră de higienă la seminariulă din 
Aradă s’a numită în modă provisoră d-lă 
Dr. Vasiliu Demianu.

* * *
15 Augustă la Sinaia. Marți 15 Aug. 

fiindă sărbătorea Sfântă Măria și hra- 
mulă mânăstirei Sinaia, Regele împre
ună ou principele Ferdinandă au fostă 
la biserică, unde au ascultată sfântă li
turghia. După eșirea din biserică, Re
gele și Principele moștenitoră au mersă 
în sala cetitoriloră mânăstirei, unde se 
aflau miniștri și ună mare numără de 
domni și de domne. Aci starețulă mâ
năstirei Sinaia, după ce a rostită câteva 
cuvinte, făcendă istoriculă clădirei acestui 
sfântă locașă, a oferită șampaniă celoră 
de față. Cu acestă prilegiu, d-lă Bla- 
rembergă a închinată în sănătatea Re
gelui, dioândă că este mândru și fericită 
a închina ca eforă în sănătatea Regelui, 
atâtă de scumpă Româniloră și care a 
făcută din mănăstirea Sinaia ună locă 
de evlaviă, âr din orașulă Sinaia ună 
locă de răsfăță. A închinată în sănătatea 
Reginei, care este mângăerea suferincji- 
loră, și în a Principelui Ferdinandă u- 
răndu-i să urmeze pe calea străbătută 
deAugustulă său unchiu. Și acum, după 
vechile datine, 4^°® „România0, eforia 
îngrijise ca în acestă di de prasnică să 
se întindă masă pentru săraci; Regele 
merse la acea masă însoțită de mulțimea 
ce fusese la biserică ca să asculte sfânta 
slujbă, la care luase parte și ună coră, 
într’adinsă sosită din Bucurescl.

** *
Omoră. In noptea de 20 spre 21 

Augustă n. fu omorîtă Pavelă Mirionă, 
servitoră la Ioană Vulcu, pe muntele 
Tonia. Ucigașii nu suntă cunoscuțl.

** *
Hotelierulii cu jupuiala. Din Alba- 

Iulia i-se scrie lui „Kolozsvar0, că îm- 
puternicitulă archiducelui Albrecht, adv. 
Dr. Wilh. Bruckner din Sibiiu, a depusă 
la tribunalulă din Alba-Iulia suma de 
800 fl. pentru achitarea contului dela 
hotelulă „Ungaria0. Hotelierulă Weisz 
are se declare înaintea unui notară pu
blică, că după primirea acestei sume nu 
mai are dreptă să ridice nici o preten- 
țiune. Pănă acum hotelierulă nu s’a în
duplecată a face acesta.

** *
Artista Vlădaia în Timișora. „Lumi- 

nătorulă0 împărtășesce, că artista nostră 
Irina Vlădaia, dela opera comică din 
Parisă, a oferită Timișoreniloră o deli- 
ci,6să petrecere dândă ună concertă. 
Publiculă după fiă-care bucată musicală 
a distins’o prin aplause nesfârșite, încâtă 
de repețite-orl reveni pe scenă.

** *
Lăutarii Români la Parisu. La 2 

Augustă st. n. administrațiunea esposi- 
țiunii universale dela Parisă a distribuită, 
printr’ună delegată ală său, medaliile și 
diplomele privitore la resultatulă con 
cursului musiceloră. Pentru concursulă 
la „naiu°, Anghelușă Dinicu a primită 
medalia premiului întâiucu diploma res
pectivă și deosebită o diplomă de onore, 
ca răsplată pentru superioritatea sa ne
tăgăduită în acelă instrumentă. Apoi 
Crăciunescu a primită diploma premiului 
ală doilea, pentru acelașă instrumentă. 
Pentru concursulă musiciloră, orchestra 
lăutariloră români obținândă premiulă 
ală doilea a primită pentru acesta o 
medaliă de aură, er vioriștii Ciolacă, 
Dinicu și Pădureanu au primită în parte 
câte o diplomă de onore pentru desă- 
verșitulă brio, cu cari au esecutată so
lurile. Neînțelegerile dintre lăutari i-au 
făcută să nu obțină premiulă ântâiu ca 
orchestră.

** *
Regularea Prutului, Guvernulă rusă 

s’a alăturată la proiectulă lucrată de co- 
misiunea riverană pentru lucrările de re
gulare și de adâncire a Prutului, și ast
felă va participa împreună cu Austro- 
Ungaria și cu România la cheltuelî, care 
să urcă peste 500,000 franci și suntă di- 
visate pe cinci ani.

„Corespondența Gaz. Trans“.
Tohanulu-vechiu, 26 Aug. n.

Precum bine îmi aducă aminte, încă 
în lunile trecute s’a scrisă în diarulă 
d-v. în modă fârte simțitoră despre ces- 
tiunea transformării școleloră grănițe- 
rescî in școle comunale. Comuna To- 
hanulă-vechiu este o comună curată ro- 
mânescă și toți locuitorii suntă grănițerl 
și copii de grănițerl, au școli grănițe- 
resci, ce au stată și stau încă sub ad

ministrarea comitetului grănițerescă din 
Sibiiu.

In urma unui ordină ce l-a primită 
d-lă protopretor ală cercului Brană, Iacob 
Popeneciu a provocată primăria comu
nală ca să convâce o ședință a repre- 
sentanței comunale cu scopulă de a se 
constitui scaunulă scolastică (iskolai szek). 
Ședința s’a deșchisă erl în 24 Augustă 
prin d-lă protopretore la orele 5, cu 
tăte că a fostă convocată pe orele 3 d. a. 
D-lă protopretore făcândă cunoscută 
obiectulă dela ordinea 4fl®i declară șe
dința de deschisă. In urma acesteia d-lă 
preotă I. Thomasu cere cuvântulă și adu- 
cândă înainte mai multe cause forte în
semnate răgă pe d-lă protopretore să 
primescă ună protestă contra modului 
de alegere apoi îlă mai rogă încă 
afară de aceea să se amâne alege
rea dedrece lista de conchiemare nu s’a 
trimisă respectiviloră representanțl cu 
24 de ore înainte de ținerea ședinței. 
La acesta răspunde d-lă protopretore, că 
D-sa nu primesce nici ună protestă, 
căci atunci și-ar da ună testimonium 
paupertâtis, și că nici nu voiesce a 
amâna alegerea și provâcă pe toți re- 
presentanții presențl ca să purceadă la 
alegere și spre scopulă acesta suspinde 
ședința pe 10 minute.

In comuna Tohanulă-vechiu s’a for
mată de ună timpă încoce o clică con- 
stătătore numai din bărbați poftitori de 
domniă și avidî de a ocupa ori și unde 
posturi onorifice atâtă cu plată câtă și 
fără plată. S’a întâmplată, că acestă 
clică a aflată despre alegerea noului 
scaună scolastică și membrii ei înainte 
de ținerea ședinței s’au constituită ei 
între ei. Acești bărbați, cari se dică a fi 
cu carte (cărturari) nu au ținută contă 
de binele și interesulă poporului, nu au 
voită a se uni cu poporulă,- ca să pro
testeze susă și tare, ci au urmată numai 
și numai ambițiunei loră personale. îmi 
aducă aminte, că II. Sa D-lă Baronă 
Ursu cu ocasiunea adunărei representan- 
țiloră tuturoră eforiiloră grănițerescl a 
răspunsă la provocarea d-lui comisară 
scolastică de a preda scolele și fondulă 
cu frumosele cuvinte „Nur mit Gewalt“. 
Decă Ilustr. Sa astfelă a răspunsă pen
tru ce să nu răspundă și cei mai mici 
totă așa? Dâră cum am disă mai susă, 
răutatea și pofta de a figura ca domnă 
este așa de încuibată între membri ace
lei elice, încâtă suntă orbi de interesulă 
personală și nu voescă să vâdă, că suntă 
în trista posițiă de a perde șcălele și 
fondulă ce constă din peste 300 de mii, 
bani adunați cu sudore de părinții mo
șii și strămoșii noștri.

Se procede la alegerea membriloră, 
deră ce să vedl, toți membrii, cari 
au constituită ședința au fostă aleși așa, 
încâtă la votisare, la întrebările d-lui 
protopretore, că cutare membru bună e, 
a răspunsă altulă, că este bună, și cu 
tote că unii din membrii presențl nu 
au fostă învoițî cu alegerea membriloră, 
totuși s’a scrisă în protocolă, că alegerea 
s’a făcută cu unanimitate (âgyhangulâg). 
Articolii de lege denumescă pe preoți 
și învățători ca membrii în scaunulă șco- 
lastică ; er pe primarulă comunei ca pre
ședinte ală scaunulă școlast. Unde suntă 
însă mai mulțl învățători se alege ca 
membru ună representantă alesă din sî- 
nulă loru. Fiindcă la școlele nostre suntă 
3 învățători, d-lă protopretore rogă pe 
d-nii învăț. N. Popă, și N. Vodă a vo- 
tisa; âr pe d-lă înv., St. Iozonă ’lă trece 
cu vederea. La acestă rogare îi răspunde

acea volbură, care a spălată și a arun
cată în Dunăre viile, o parte a satului : 
case, omeni, vite și totă ce-a aflată în 
drumulă său.

După-ce s’a mai potolită viforulă, 
trimise Inginerulă pe omenii săi, ca să 
cerceteze drumulă, care asemenea era 
stricată.

A telegrafată apoi la Pesta, de unde 
au sosită 100 lucrători cu cele trebuin- 
ciose și au dresă calea.

A trebuită să fiă forte rău pe unde 
am trecută, căci după ce s’a pusă tre- 
nulă în mișcare, am mersă mai multă 
de o oră încetă ca cu bivolii.

Trenulă ar fi avută să sosâscă în 
Pesta la 7 ore săra, der a sosită numai 
târdiu după miecjulă nopții. Va să cJicA> 
noi amă stată în acelă locă fatală 7 bre 
întregi.

Gara din Pesta era îndesată de cei 
ce așteptau trenulă ; ei audiseră, ce s’a 
petrecută, și toți, cari așteptau pe vre-ună 
membru ală familiei, erau în cea mai 
mare grijă.

Totă în aceea nopte a fostă și în 
Buda o rupere de nori. In multe case 
a intrată apa pe ferâstră și ușă și au ri
dicată mobilele din odăi. Bieții âmenl 
au scăpată prin poduri și pe coperișulă 
caseloră.

Eu mă răcisemă și bolnăvisemă în 
acea nopte, încâtă sosită la Pesta nop
tea la 2 ore a trebuită să trimită în 
apotecă.

Der am scăpată fără urmări mai se- 
riose și am pornită cătră casă. Ajunsă pe 
pustele Ungariei trenulă fugea ca în 
sboră ; privindă obiectele, mai alesă ar
borii din depărtare, ți-se părea, ca și 
când s’ar lua pe picidre și ar fugi fugă 
nebunâscă, paralelă cu trenulă. O nă
lucire optică acesta, la care mă uitam, 
ca să’ml trâcă timpulă.

— Frumosă panoramă acestă șesă 
imensă, unde sorele și luna răsară din 
rîu și apună în pământă; der apoi să 
vedl odată „fata morgană0, îmi dise ve- 
cinulă meu, care mă credea fermecată.

— Ca s’o vedl odată, e frumosă 

nu’i vorbă ; der eu așă fi nefericită, 
decă ar trebui să viețuescă aici. Eu am 
fostă în tinerețele mele, ună ană întregă 
ca funcționară pe puste. Am vâdută 
totă ce e de văcjută. dmenii și viâța 
socială ml-au plăcută. M’au interesată 
forte multă deosebitele metode de vânată, 
care în Ardelă nu’să cunoscute: g<5na 
călare cu ogarii, gona la rațe cu luntrile, 
gâna la dropii și la cocori, grui (Kra- 
nich) și alte specialități. Der natura 
aici num’a încântată de locă, deși eu ad
miră și adoreză natura și compătimescă 
pe totă insulă, care n’are simță șijtalentă 
pentru acea creațiune sublimă. Nu credă, 
că aceste puste să fi inspirată vre’o dată 
pe cineva d’a face o scriere, o operă ne- 
peritore.

— Curiosă ! Toți Ardelenii află pus
tele nostre monotone; er noi numai aci 
ne simțimă bine.

Lucru firescă, că totă insulă se 
simte bine numai acasă; eu însă am în- 
țelesă, că acestui șesă îi lipsesce ceea 
ce în munți natura a împrăștiată cu am

bele mâni: poesia.
Când m’am apropiată de acestă țâră 

„gârjobă0 și am zărită cresta munțiloră 
— vechii mei cunoscuțl — am respirată 
cu plini plămâni balsamulă dătătoră de 
vieță, m’am simțită eră în elementulă 
meu. Apoi ml-a venită aminte o po
veste, ce o aucjisemă în copilăria mea.

Ună bietă de „Moță0, pe care de 
tînără l’a prinsă cu funia și l’a dusă că- 
tană, de unde a scăpată numai ca omă 
bătrână, când nu mai putea purta arma, 
întorcându-se acasă a aflată pe mamă-sa 
în viâță, care’lă întreba:

— Spune’ml dragulă mamii, pe unde 
ai umblată de atâta amară de timpă, de 
când te-ai dusă, și ce ai vâcjută?

— Vai mamă dragă, între zmeii în 
ei! m’au purtată multă lume ’mpârățiă, 
peste șâpte țâri și șâpte mări. Vâdui 
Marea, Dunărea, pe la margini negura ; 
der nu-i țâră ca țâra mea —0

*
Când era sâ ’ncheiu acestă „Memo

riu0, îmi veni aminte, că adl e diua nas- 
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j, că d-sa se abține dela
> oesce a votisa; 4r d-lă pro- 

,iuGore înfuriându-se de ună răspunsa 
așa de nevinovata dice cătră d-lă N. 
Poptt: „atunci te provocă ca să voti- 
sezl" ; er d-lă învățătoră a rămasă totă 
pe lângă răspunsulă de mai susă.

Aucjl acolo ! a provocă pe cineva să 
votiseze seu a restrînge pe cineva în voia 
sa liberă, asta nu s’a mai pomenită la 
noi. D-lă protopretore înfuriată și mai 
tare de ală doilea răspunsă ală D-lui N. 
V. Popă cfice mâniosă : „Atunci nu mai 
ești învățătoră! Eu nu sciu decă dom- 
nulă protopretore, pe lângă ordinulă de 
a alege membri în scaunulă școlastică a 
primită și ordinulă seu puterea de a des
titui și denumi pe învățători!

Atâta volniciă nu se găsesce nici la 
celă mai încarnată șovinistă, și cu atâtă 
mai puțină am așteptată acesta dela d-lă 
protopretore, care pretinde a fi bună Ro
mână și a se interesa de binele națio
nală. Decă în ceroulă nostru curată ro- 
mânescă se întâmplă astfelă de lucruri, 
cum să ne mirămă de alte locuri, unde 
Românii suntă amestecați cu alte 
naționalități și unde ei suntă guvernați 
și conduși de nisce șoviniști încarnați. 
Triste timpuri am ajunsă. Perirea ta din 
tine Israile ! In fine voescă a mai aminti, 
că protocolulă s’a încheiată fără de a 
se mai ceti și s’a subscrisă de membrii 
de încredere, cari nu au fostă de față la 
ședință. Unu grănițerii.

Beiuși 28 Augustă n.
Stimate domnule Redactoră! Acum 

în sesonulă întruniriloră naționale-cultu- 
rale nu va fi de prisosă a înregistra câtuși 
de puțină despre vieța nostră socială din 
Beiușă cu atâtă mai vârtosă, pentrucă 
Kulturegyletiștii în timpulă din urmă or- ' 
biți de succesele aparente, atinse în alte 
ținuturi, ajutați de guvernă, usândă de 
căile cele mai clandestine și neiertate, 
par’că și-au îndreptată întrega activitate 
asupra acestui foculară ală românismului.

Fără multă comentară, fiesce care 
va ajunge la conclusiunea, că succesulă 
morală și materială ală convenirei sociale, 
despre care dorescă a vă face o scurtă re- 
feradă, este ună eflucsă de reagare, este 
ună răsunetă ostentativă față cu pretin
sele succese de cucerire ale modernei 
idei de stată maghiară, buciumate cu 
atâta patos de reptila Kulturegyletisto- 
jidano-guvernamentală „Szabadsag" din 
Oradia mare.

După cum se anunțase deja, comite- 
tulă parochiei gr. or. cu concursulă bra
vei tineriml studiose, din incidentulă sfin- 
țirei școlei celei nouă, a arangiată în fa- 
vorulă aceleia și a înființândului gimnasiu 
română din Aradă ună concertă împreu
nată cu jocă. Ondre tineretului, în mare 
parte teologi ai diecesei Aradului, parte 
fii ai acestei parochii, parte din provinciă. 
Ei au făcută ună pasă înainte. In 
timpu relativă forte scurtă ne procu
rară o seră pre plăcută, plină de vioi
ciune, escitândă în inimile eeloră pre- 
sențl farmec ulă, ce’lă tinde dulceța arie- 
loră și timbrală dulce ală limbei nostre, 
ceea ce numai nutri pote ambițiunea 
de a te chiăma străneptă de ală lui Tra- 
iană.

Programa, în generală disă, a fostă 
esecutată cu multă precisiune ; ue-au de- 
leotată D-nii Gr. Papă junioră clerică de 
anulă III, Gr. Drincuși M. Vancea cle
rici abs., primii doi prin vocea plăcută și 
armoniosă, er cesta din urmă printr’o 

disertația forte bine nimerită despre ^im
portanța istoriei naționale asupra limbei 
materne" dovedind un studiu profund și con- 
sciențiosă. Drept, ce bravulă, resolutulă 
și devotatulă causeloră naționale-cultu- 
rale bărbată din acostă cercă D-lă V. 
Ignată adv. în Beiușă pătrunsă, de acesta 
dreptă recompensă i-a dăruită o sumă 
anumită, permițând’o acesta de altmin
trelea și starea materială puțină favora
bilă a tînărului disertante.

înainte d-loră tineri pe calea înce
pută și, decă d-vostră, ca totă ațâți farl 
îu viitoră luminâudă templulă de labore 
veți afla totă ațâți demni imitatori in
spirați de devisa scrisă pe flamura națio- 
nală-culturală, purtată și de antecesorii 
noștri cu atâta gloriă și fală, națiunea 
nostră sub scutulă și suspiciile Minervei 
și ale lui Marte va deveni mare și feri
cită în mânia persecuțiunilor și atentate- 
loră profesate dilnică la |limba și națiu
nea nostră precum și în mânia perfidiei 
unorh fii rătăciți ai națiunei, la cari nu 
arare-orl se abstrahesă naționalismul#, — 
ceea ce noi nu dorimă fără de congru
ență între fapte și vorbe.

Onore și conducătoriului corului vo
cală D-lă D. Popa clerică abs., pentru 
consciențiositatea și abnegațiunea, cu care 
s’a devotată sfintei cause.

După finirea concertului conformă 
programei a urmată danță. Quadrilulă 
I l’au jucată 50 de părechl. Lucru re
gretabilă, că „Romana" a fostă omisă. 
Domnii arangiatorl, nu scimă din indife- 
rentismă ori din altă motivă, au fostă 
prea vitregi față cu acestă jocă clasică, 
deci ar fi de dorită, ca atari greșeli ra
dicale să nu se potă înregistra pe viitoră 
în analele conveniriloră sociale de atare co
lorit arangiate de comitetulă parochial gr. 
or. din Beiușă. Venitulă curată se urcă 
la 80 fl. Petrecerea dealtcum forte ani
mată a durată păn’ în dori de di, când 
apoi fiecare s’a retrasă la căminulă său 
ducândă cu sine cele mai plăcute su- 
venirl.

Observă că nu mai puțină a fostă 
representată și provincia, ospețl chiar și 
din părțile cele mai îndepărtate avurămă 
fericirea de a pute saluta în mijloculă 
nostru, ceea ce numai ridica a putută 
nimbulă menționatei conveniri sooiale și 
a-i da ună caracteră mai puțină locală,

In fine fiă-ml permisă a încheia cu 
aceea modestă observare, servindu-ml 
totodată dreptă scusă în deosebi față 
de st. d-ne și d-șore, care de sigură îmi 
voră imputa indiferentismă și puțină 
timpă de curtoasiă din causă că am 
omisă chiar partea cea mai esențială a 
unei corespondențe de atare colorită, 
adecă ună scurtă conspectă despre cei 
presențl, ceea ce am trebuită să omită 
din două motive: ca să nu atingă sus
ceptibilitățile unora prin ună conspectă 
defectuosă, ală doilea pentru că comi
tetulă arangiatoră și așa se va simți 
moralminte obligată a face o referadă 
detaiată și prin urmare scutită de gre
șelile ce așă pute comite în calitate de 
simplu spectatoră. Feriias.

Edison în Parisu,
Ilustrulă ingineră americană, renumi- 

tulă inventatoră Edison a fostă primită 
în Parisă cu-o cordialitate și cu-o însu
flețire nespusă. Nu i-sau făcută primiri 
oficiale cu multă etichetă, dâr cu atâtă 
mai multă i-au dată Parisienii tributulă 

loră de admirațiune printr’o nefățărită 
și familiară întâmpinare.

„Unele spirite năcăjiciose — scrie 
„Le Figaro" — au regretată, că alegân- 
du-se pentrn deschiderea Exposiției o 
dată politică, esposiția a fost lipsită de pre- 
sența suyeraniloră, pe cari așa cjicendil 
i-au descoronată.... Decă visita regelui 
Greciei _și a Șahului Persiei n’a avută 
resonă de aceste regrete, visita lui Edi
son a trebuită celă puțină să îndulcescă 
amărăciunea. Esistă <5re o Maiestate 
mai înaltă și mai strălucitore ca aceea 
a geniului ?. Mai este vre una, care să 
fiă de-o esență mai pură, mai pe susă 
de vijelii și de controverse, care să se 
impună cu mai mare putere respectului 
unanimă? ...Acestă geniu lucrătoră (Edi
son) pentru prima <5ră părăsesce singu
rătatea sa laboriosă și vine la noi nu 
spre a căuta omagie, ci spre a aduce 
omagiele sale manifestațiunei solemnele 
a industriei și a artei francese. Acâsta 
mă mângăiă, din parte-mi, asupra tutu- 
roră îmbufnăriloră auguste. Și mărturi- 
sesoă că, ca monarchă Edisonă, îmi este 
de ajunsă."

Edison e de faptă acjl regele Pari
sului, care se întrece cu atențiunile inge- 
niose pentru acestă ospe ilustru. Una 
din festivitățile cele mai frumose, ce 
i s’au dată, este aceea ce s’a dată în ond- 
rea lui în 26 Augustă a. c. de cătră clia- 
rulă „Figaro".

„De când (jiarulă nostru — scrie 
„Figaro" — a ocupată ună locă așa de 
frumosă în (jiaristica contimporană, ună 
numără destulă de însemnată de capete 
încoronate, de altețe și de prinți — a 
căroră portrete formeză la noi o nesti
mată galeriă — au onorată pe „Figaro" 
cu visita loră. Der visita de care elă 
este mai mândru ca de tote celelalte, 
pentru-că ea e ca ună simbolă ală fra
ternității literiloră și sciinței, este visita 
lui Edison.

Programa a fostă următore: Sala a 
fostă prefăcută într’o florăria încântătore, 
în care sorele a fostă înlocuită cu lu
mina electrică — sorele lui Edison. In 
fundulă salei era o mică scenă, pe a cărei 
frontispiciu se vede marca stateloră- 
Unite decorată cu stegurl francese și 
americane, tricolorulă îmbinată cu cele 
34 de stele, semnă că Francesii îșl ma
nifestă simpatiile nu numai pentru ilus
trulă ospe, ci și pentru națiunea, ală 
căruia fiu este.

Punctuală la 10 ore Edison s’a pre- 
sentată în otelulă lui „Figaro" aședân- 
du-se dinaintea estradei pe fotoliulă de 
onore între d-lă Francis-Magnard, redac- 
torulă șefă ală lui „Figaro", și între d. 
Witelaw-Reid, minstrulă Stateloră-Unite. 
Imprejurulă lui au ocupată locă la drepta: 
prinții tunisienl, Taieb-bey și Mohamed- 
bey, generalulă Zaccaria, generalulă Va- 
lensi și M. Massicault, residentă gene
rală ală Franciei la Tunisă. — la stânga : 
Esc. Sa M. Rumon-Fernande, ministrulă 

Mexicului la Paris. Esc. Sa Matia Ro
mero ministrulă Mexicului la Londra; 
Esc. Sa generală Nazâre-Aga, ministrulă 
Persiei, și generalulă Tcheng-ki-Tong 
dela legațiunea Chinei. Intre ceilalți nu- 
măroși ospețl, cari sosiră și se așezară 
unde aflară locă în fruntea cărora era 
prințulă Roland Bonaparte văcjurăm și pe 
representanții esposițiunei române pe 
principele George Bibescu și pe d-lă Alexan
dru Ciurcu.

Se dă semnalulă de începere — cfice 
„Figaro" — Lăutarii români, grupați pe 
scenă, în costumul# lorii pitorescu, esecută 
mai ântâiu, ca ouvertură, una din ariele 
lorii frumose naționale. După aceea deș- 
chidă foculă doi actori distinși dela Co
media francesă. Apoi cântă d-șpra Ea
mes, tânăra stea dela Operă, o melancolică 
ariă americană ș. a. ș. a.

Programulă s’a încheiată prin con- 
cursulă lui Edison însu’șl producându-se 
ună phonographe. Acestă fonografă a 
fostă interpretulă sentimenteloră (jiaru- 
lui „Figaro" pentru Edison și ale lui Edison 
pentru cliarul „Figaro." Acestă intermediu 
sciențifică s’a terminată cu „marșul Fono
grafului" esecutată de fonografă însuși, 
admirabilă.

După aceea concertulă-spectacolă 
s’a continuată pășindă pe scenă mai în- 
tâiu vestitulă comică gjCoquelin, care a 
produsă multă hază și a făcută sărîdăși 
pe Edison, cu tâte că acesta nu cunâsce 
limba francesă. S’au mai produsă apoi 
nisce danțătâre dela Esposițiune, apoi 
Maccarona dela marele teatru ală Espo- 
siției ș. a.

Serata s’a terminată printr’ună su- 
peu (cină) strălucită, care s’a "servită în 
sala cea mare a primului etagiu ală ote- 
lui di arului „Figaro".

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS“.
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

BerlinO, 3 Septembre. După 
informațiunile carului „Post“, se 
plănuesce înființarea a două co
mande generale nouă. Dintre aces
tea una în Ostulîî imperiului. în
ființarea a fostă întrelăsată pană 
acum din considerațiune față de 
Rusia.

Belgradu, 3 Septemvre. Partida 
liberală a publicată lista candida- 
țiloru la alegerile pentru scupcină, 
cu motivarea, că partida nu are 
speranță de reușită, trebue însă 
se aibă în vedere viitorulă par
tidei.

Londra, 3 Septemvre. Grevele 
se continuă. Trei mii de greviști 
cutreerară eri prin „suburbiulu 
croitorilor^".

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" îl 5 cr. se potă cum
păra în tutungeria I. Gross, și (în 
librăria Maculae Ciurcu.

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

cerii mele și <fiua îmormântării Unchiu
lui meu, a metropolitului.

Cu diua de adl am intrată în ală 
șese-clecilea ană ală vieții mele. Bătrânii 
diceau, că de aci înainte fiesce-care ană 
e Dumai o grațiă.

Eră eu dică, că tătă vieța omu
lui e numai o grațiă dela celă ce țl-a 
dăruit’o.

Acestă înțelesă trebue că are și ser
barea onomasticeloră, altcum nu pricepă 
cum s’ar pute omulă înveseli în locă să 
se întristeze că s’a apropiată cu ună ană 
mai curândă de mormântă.

Suntă momente în viața mea, când 
simță trebuință și mângăere d’a con
versa cu spiritele iubițiloră mei din altă 
lume. Atunci cetescă și recetescă cu o 
sfântă pietate scrierile loră.

Compară trecutulă cu presentulă.
Aprețuescă moralitatea, simțulă și 

iubirea de adevără; sinceritatea, origi
nalitatea și credința omului onestă, în 
onestitatea altora.

Răsfoindă prin hârtiile mele, dădui 

între altele, de o epistolă a unchiului 
meu, care termină astfelă*)  :

*) VedI „Memoriu" part. II. pag. 74.

„Decă am făcută și eu ceva pentru 
Națiune, n’am făcută ca să iau mulțămita 
secuiului presents, care s’a arătată cătră 
toți binefăcătorii săi nemulțămitoră, ci 
am făcută, pentru că mi-am iubită Na
țiunea, pentru care am fostă și sunt 
gata a jertfi totă, însuși și viața. De 
am făcută ceva și sunt demnă — precum 
did tu — ca să-mi rămână memoria nu
melui meu în gura și în inima poporului 
română, las’ să judece posteritatea. Așii 
dori insă, că decă mă va afla, că am fostă 
folositorii Națiunei mele, atunci, după ce 
voiu înceta d’a fi, sS nu-șl uite de cei 
mai d’aprope și demni din familia 
nostră".

Sărmane unchiule! când îmi sori
seși tu acele cuvinte dulci și drăgălașe, 
credei într’ună viitoră fericită ală „Na
țiunei".

Tu, care ai trecută împreună cu 

poporală prin epoca de umilire și sclă- 
viă, lăpădându-te de nobleță și preroga
tivele nascerii, te luptași alăturea cu 
poporală, pentru emancipare, pentru șter
gerea privilegiiloră.

Ție nici prin minte nu-țl putea trece, 
că va veni o di, când după lege „Na
țiune" română nu va mai fi.

Tu, după ce ți-ai dăruită totă averea 
ta poporului română, m’ai încredințată 
pe mine și pe copii mei „Națiunei", ca 
să nu-șl uite de cei mai d’aprope din 
familia ta.

Atunci nu puteai sci nici puteai 
crede, că cei mai de aprope din familia 
ta voră umbla pribegi prin alte țări, 
căutândă ceea ce în patria străbună nu 
potă afla:

Ce ironiă amară a sorții !
Și decă ar fi scrisă în stele, ca eu 

însumi să-mi părăsescă în starea de acum 
„Națiunea" — idealulă iubirei mele — 
pe care la nascerea mea am aflat’o în 
sclăviă:„ tolerata usque ad beneplacitum" 

cui ore ar trebui să-mi încredințeză eu 
copii mei?

Tu aveai speranță : era la anulă 
1864, er adl scriemă anulă 1887.

Der nu ! de o miă de ori nu!
Decă mi-am perdută speranța îu 

omeni, nu mi-am perdut’o în Dumnedeu. 
Credă într’unulă Dumnecjeu și în trium- 
fulă causei drepte și sfinte. Amină!

*
Și când va sosi diua aceea mare, 

di, după care fierbinți rugăciuni se înalță 
la ceruri de pe buzele a sute de mii, 
întorceți-vă iubițiloră mei copii în patria 
străbună udată de sângele și lacrămile 
străbuniloră.

In: „ Ardeală pământă de jale, scumpă 
țâra mea".

Căutați-ml mormântulă și, bătândă 
cu piciorulă în glia din mormântă, stri- 
gați-ml : Tată! Nemulă românescă e 
fericită ! Și eu vă voiu audi.
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instituții de creditu și de economii 
UTilisila Erașovu 

acordă la comerciant! și industriaș!
contra acoperire hipotecara seu contra hârtii de valore

Credite de Conto-Corrent 
cu interese de 6°|0

er contra accepte cu subscrieri bune cu interese de 61/2°/0 
Informațiunî mai detailate se potu lua dilnicu în 

biroulu institutului—piață No. 90, dela 8—2 d. a.

Avisii d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponul*  mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primit*  diarul*  nostru până acuma.

Totodată facem*  cunoscuta tuturor*  D-loru abonați, că mai 
avem*  din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei“, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se pot*  
adresa la subsemnata Administrațiune în cas*  de trebuință.

Domnii, ce se aboneză din nou, se binevoiască a scrie adresa 
lămurit*  și s6 arate și posta ultimă.

la
ABONAMENTE £

Ml

Ml z ti 
î

M<
M< 
.♦ 
Ml

„GAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
luni. . .
luni. . .
an* .

Pe
Pe
Pe

Pe 
Pe
Pe

3
6

12

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni............................................
un*  an* .................................................

fl.
—

fl. —
fl. —

10 fr.
20 ir.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
an*..........................................................2
șese luni........................  1
trei luni............................................

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

Pe
Pe
Pe

fl. -
fl. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se fac*  mai ușor*  și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se vor*  abona din nou, se

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiască 
a scrie adresa lămurit*  și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei44.

Mersul*  trenurilor*
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1889

-------------------------- ---------------------------~ '

Budapesta—Fredealii Predealii—Budapesta B.-Besta-Aradu-Teiuș Teluș-Aradu-B.-Besta Copșa-mică—Sibiiu

Tren de 
per- 
sâno

Trenu 
accele

rații

Trenă 
omni
bus

Trenu 
mixt

Trend 
omni
bus

Trenu 
accele
rate

Tren de 
per- 
s6ne

Trenu 
mixt

Trend 
nrrmî- 
bus

Trenu 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

I
I

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd 
Râv
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel

Oradea-mare

Clușiu

Apahida
Gliiriș 
Cueerdea
Uiora
Vințulii de susii 
Aiud
Teiușă
Crăciunelii
Blașiu 
Micăsasa
Copșa .micii
Mediașii 
Elisabetopole 
Sighișoră 
Hașfalău 
HomorodU 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldibra

Brașovii

Timiști
Predealii

BucurescI

11 —
8.31

11.20
2.22

4.18 2.30

2.35
2.42
3.00
3.31
3.50
4.05
4.24
4.56

5.26

5.49

ÎL05
11.23
12.44
1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.11
5.45

“O
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
2.34
3.17
3.49
9.35

6.30
7.29
7.53

8.02
8.21
8.43
9.05
9.18
9.40
9.53

10.08
10.32
11.07
11.22
12.31

1.02
1.20
1.40

2.34

3.17
3.48
9.35

3.10
7.22
5.52
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.10
9.28

11.38
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12

114
6.38
6.56
7.15
7.48
9.13

10.04
10.12
10.19
10.45
11.34
12.11
12.29
1.10
1.30
2.14
2.54
3.35
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

BucurescI 
Predeal u. 
Timișă

Brașovu

Feldibra 
Ap ața 
Agostonfalva 
HomorodU 
Hașfalâu 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică j

Micâsasa
Blașiu
Crăciunelii
TeiușU
AiudU
Vințulii de susii
Uiora
Cueerdea
Ghirișu
Apahida

Clușiu

Nădășelii
Gîhrbău
Aghireșii
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
Vârad-Velencze

I
IOradea-mare

P. Ladâny
■ Szolnok

r
udapesta
Viena

4.54
5.37
6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45

1.13
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.45
7.06
7.22
7.37
8.03
8.24
9.04
9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
6.30
1.40

îflureșu-H^idoșu-Bistrita

Murășii-Ludoșîî
Țagă-BudatelecU
Bistrița

—

7.27
11—

7.30
12.50

1.19

2.15

2.47
3.07
3.22
3.56
5.07
5.28
5.57
6J9
6.33
6.47
7.09
7.20
7.47
8.05
8.23
8.33

9.04
10.04
10.41

10.57

11.20

11.54

12.24
12.36 
'12.48

1.03
1.29
1.43
1.49
2.04

3.27
5.10
7.06
8.40
1.40

10.50
1.23
3.29
7,45
6.05

*)
“03
—

7.23

*
n 
OB 
g W- O

8—
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2—
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30

11.51
9.55

Bistrita-JBuresu-JLudosu, 1 •>

Bistrița
ȚagH-Budatelecti 
MurSșfi-Ludoșii

Notă: Numerii încuadrațl cu nii grose însemneză orele de nopte.

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradă I
Grlogovațtl
Gyorok
Pauliști
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșinu
Zamti
Gurasad^
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
ȘibotH
Vințulii de josh
Alba-Iulia
Teiușu

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

11—
7.40

10.42
3.53
4.29
4.41
5.05
5.17
5.38
6.05
6.23
7.20
7.55
8.26
8.47
9.11
9.42
9.59

11—
11.29
12.02
12.19

1.06

Trenă 
de 

pers.

Q A J
3.40, Teiușu 
9.30lAlba-Iulia 

12.38pki.țulii de joșii
5.36[Șibotii
6.061 Oră?tia 
g -țg! Simeria (Piski) 
6.43 Deva 
g gg Branicica
7.14
ț ^g Gurasada 
ț gȚ Zamii 
g Soborșinil 
g pi Berzava 
9.39 Conopii 
q kk Radna-Lipova 

10^3 Pauiișu 
10.37 Gy°rok 
10 53 Glogovaț

Aradu I 
I

Szolnok
I Sîuilapesta

Viena

Trenu 
mixt

Trenu. 
de 

pers.

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.03
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20
2.22
6—
1.40

Trenu 
mixt

1.42
2.32

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmneșii 
Ocna
Sibiiu

8—
8.35

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sâhiiu-Copșa-mică

Sibiiu
Ocna
Ldmnqști
Șeica mare
Copșa-mică

2.30
3.04

9.10
9.37

10.05
10.40 
.11.09

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

Caoeerdea - Oșorheiu ___ ’ 
5.35 Beghinuiii să.sescii
6.01Î
6.44 
7.25!
7.44

8.56,1

Simeria (Piski)-S*etroșeua Petroșeni-Simeria (Piski)

Simeria 6.47 11.54 Petroșeni 9.36 4.26
Streiu 7.40 12.37 Banița 10.17 5.12
Hațegii 8.51 1.28 Crivadia 10.58 5.55;
Pui 10.02 2.23 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 3.11 Hațegu 12.23 7.26
Banița 11.50 3.53 Streiu 1.12 8.14
Petroșeni 12.30 4.25 Simeria 1.51 8.50

Ar&du—Timișora Timișdra—Aradii

Aradă 6.12 4.12 Timișdra 6.25 1.15
Aradulii nou 6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
Nemeth-Sâgh 7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26
Vinga 7.30 5.29 Vinga 8.15 2.56
Orczifalva 7.55 5.47 Nemeth-Sâgh 8.36 3.13
Merczifalva 8.13 6.04 Aradulii nou 9.11 3.51
Timișdra 9.04 6.50 Aradft 9.27 4.05

Ghirișu—Turda Turda—Ghârisu

Ghirișu 9.33 4.19.
1

Turda 8.29 3.19
Turda 9.54 4.40. Ghirișu 8.501 3.40

Sigliisora—Odorheiu■1 “
Ir ... .

Bdorheiu—Si;șhisora

6.05 lOdorheiu
9.12 Sighișoră

3—
6.49'
0.35()KjJgllițUx-tt

Odorheiu

Tipografia A. MUREȘ EAND, Brașov u.

Cueerdea
Cheța 
Ludoști
M.-Bogata 
IernutQ
Sânpaulă 
Mirașteu

Oșorheiu

Reghinul-săs.

3.05 10.20
3.35 10.50
3.51 11.11
4.06 11.20
4.43 11.57
4.58 12.12
5.21 12.36
5.40 12.55
6— 4.58
7.35 7—

3.25
3.58
4.15
4.41
5.28
5.44
6.08
6.27

Beghinulii săsescii 
rheiu-Cucerdea

Simeria (Piski)-Unied.

Reghinul-săs. 8.25 8—
n u ■ 1 10— 9.49Oșorheiu <

| 6.45 12.1b 10.20
Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaulh 7.28 12.58 11.02
Iernutii 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
LudoșU 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cueerdea 9.44 2.46 12.50

Simeria (Piski)
Cerna
Uuieddra

2.18
2.39
3.08

SJnâed.-Simeria (Piski)

L'nieddra
_erna
Simeria

9.30
9.56

10.15


