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I.

Brașovu, 23 Augustă st. v.
împărtășirea din Viena, ce amii 

publicat’o erî relativă la resulta- 
tulu întrevederii dela Ischl, este 
de-o importanță atâtu de mare, 
încâtu nu putem u se nu facemu 
observațiunile ndstre la cele atinse 
în ea.

Spre a pute înse înțelege bine 
situațiunea de față, este necesară 
se aruncămă o privire în trecu- 
tulă celă mai apropiată.

Vechii noștri cetitori îș! voră 
aduce aminte câtă de multă erau 
agitate spiritele la noi în Ardelu 
când se ventila, în tdmna anului 
1883, în efiare grava întrebare: de 
ce a fostă invitată d. Ionă Bră- 
tianu la Gastein ? ce scopu au 
avută negociările între d-sa și d-lă 
de Bismarck?

„Gazeta Transilvanie?1, consta- 
tândă pe temeiulă enunciațiuni- 
loră organeloră de publicitate 
competente, că la Gastein s’a trac
tată de-o alăturare a Români ei la 
alianța germano-austriacă și ana- 
lisândă unii articulî ai „Românu
lui11, p’atunci primulă organă ală 
partidei dela putere, scrise între 
altele:

„Condițiunile, dela cari face depen
dentă, „Românulău împăciuirea și fră
țietatea cu Austro-Ungaria simtă:... „Să 
nu ne mai ia nimică, să nu ne mai lo- 
vescă, să nu ne mai insulte, să nu pri- 
mescă Austria a întră în comisiunea du- 
nărenă ca riverană ce nu este, oi ca 
putere mare ce este, și să trăescă în de
plină egalitate cu Românii ce suntă în 
statulă ei.11

„Ou bucuriă vedem ti, că ultimul ă 
punctă, privitorii la suferințele Româui- 
loră de sub stăpânirea puternicelor!! îm
părații vecine, formeză în situațiunea 
seriosă de față obiectulQ discusiunei în 
pressa română, ne pare bine, că „Româ- 
nulău înșiră între condițiile de împăcare 

și aceea de a se da deplină egalitate 
Româniloră din Austro-Ungaria. Nu pu- 
temă întră astătjlîn fondulă acestei oesti- 
unl importante, der suntemă cu totulă 
de părerea acelora, cari sunțină, că des- 
legarea ei se impune cu necesitate Ro
mâniei în momeutulă când Austro-Un
garia, avândă trebuință de ea, apeleză 
la concursulă ei.

„Intr’adevără, decă bmenii de stată 
ai României, nu se voră folosi de 
ocasiunea, ce li-se dă astădl spre a pre
cisa „limpede și lămurită14 în sensulu do- . 
rințeloră generale naționale, posițiunea 
statului română și a întregului elementă 
omogenă față cu împărățiile aliate, cari 
apeleză la sprijinulă lui, nu credemă, că 
li-se va mai prezenta vre-odată o altă 
ooasiune mai favorabilă. Ricemă deci cu 
„Românulău : Să cttmpănescă bine frații 
noștri, ce trebue să facă în complicările, 
ce amenință Europa, pentru ca să avemă 
mai mulțl sorți, că nu vomă fi espușl 
la mari sacrificii și nouă pagube11.

îngrijirile nostre erau mai multă i 
ca întemeiate, căci pe când feri- 
citulu C. A. Rosetti cerea în or- 
ganulă seu, ca condițiune de îm
păcare a României cu monarchia 
nostră, ca Românii de sub scep- 
trulă acesteia se se bucure de• 
egala îndreptățire, pe atunci foile ■ 
maghiare puneau alte condițiunl i 
cu totulă opuse și ne strigau c’unu 
glasă, nouă coloră de dincoce : Laș
ei ate ogni speranza!

Totă pe atunci „Gazeta Tran-! 
silvanie?1 în numerulă seu dela j 
14/26 Septemvre 1883 a arătată ’ 
între altele, că vocea poporeloru 
nemaghiare din Ungaria și Tran
silvania fiindă sugrumată prin le- ■ 
gea și praxa asupritore ungurescă,' 
coalițiunea naționalitățiloră, de ■ 
care se temu așa de multă cei ce 
se sciu vinovațl, nu se p<5te severși 
în parlamentă, ci numai afară de 
parlamentă și că acestă împreju-; 
rare invdlvă celă mai mare pe-| 
riculă pentru Ungaria și pentru, 
Maghiari, fiind-că Nemaghiariloră J 

li-s’a creată o stare analogă celei 
din 1848. Articululu acesta ală 
„Gazetei11 a fostă reprodusă de 
mai multe foi unguresc! și ger
mane din monarchiă, între cari 
și de „Neue Fr. Presse“ și de 
,Nemzet.“

Organul ă din urmă ală guver
nului ungurescă ne-a ținută de reu, 
că amu reîmprospătată evenimen
tele dela 1848, 4’cendă, că ori că 
vomă ave în vedere mișcarea na
ționalitățiloră din Austria, ori că 
vomă basa probabilitatea realisărei 
pretensiuniloră năstre pe afacerile 
croate, în amendoue cașurile ne 
vomă espune unei mari desamă- 
girl; ori și ce s’ar întâmpla în 
Austria, nici chiar federalismulă nu 
va pute aduce vre-ună folosă Ro- 
mâniloră transilvăneni seu ungu
reni și nici ună bărbată de stată 
ungură nu va mai fi sedusă a face 
esperimente nouă ca cu Croația. 
„Nemzet“ și-a încheiată articululă 
prin următdrele caracteristice es- 
pectorări:

„Estravaganții Români au. sperată 
dela România împlinirea unoră dorințe 
seorete; der după esperiențe de mulțl 
ani și după feliurite schimbări interna
ționale... au putută să se convingă, că 
din partea României nu voră căpăta nici 
ună felă de ajutoră în realisarea visu- 
riloră și aurei loră, seu pentru-că acestă 
stată nu le pote ajuta, seu pentru-că nu 
voesce să le ajute și de aceea nu’i pote 
niclîncuragia. Tocmai acum politica ro- 
mânescă se află într’ună stadiu, care apro- 
priă pe România de noi și mai ales cu pri
vire la agitațiunile române s’au făcută 
promisiuni obligătore, că acea direcțiune, 
care place Româniloră dela noi cu greu 
va pute conta pe politica română.u

Așa scria „Nemzet“ a treia (ți 
după ce ministrulă-președinte ro
mână de atunci d-lă Ioană Bră- 
tianu avuse la Viena o întâlnire 
cu primulă ministru ungurescă 
Tisza.

Totă pe atunci d-lă Titu Ma- 

iorescu, vorbindă într’o scrisdre 
adresată „României Liber e“ despre 
resultatele, ce le p6te ave o în
țelegere a României cu Austro- 
Ungaria cjise:

„Desvoltarea nostră internă reclamă 
pace și pe de altă parte o înțelegere sta
bilită cu puterile centrale din occidentă, 
pote ave de resultatu, pe lângă limpedi- 
rea întregei nostre posiții diplomatice 
față cu politica generală a Europei, pu
nerea ad acta a cestiunei Dunărei și 
aceea îmbunătățire a relaț iiloră dintre 
Românii transilvăneni și Maghiari, pe 
care suntemă în dreptă de a-o aștepta dela 
ună stată vecină și amică. “

Câteva (jile mai târejiu ,,Gazeta 
Transilvaniei1' continuândă pole- 
mia cu ,,Nemzet“ scrise:

„România, dioe „Nemzetu. seu nu 
voesce, seu nu pote să ajute Româniloră 
din Transilvania și Ungaria.

„Nu voesce? — Bărbații de stată 
din România vădă pre bine, că persecu- 
țiunea elementului românescă dela noi 
este o amenințare pe față a elementului 
omogenă din statulă română, cum ar 
pute ei der să nu voescă a contribui din 
parte-le, ca să se curme acestă persecu- 
tiune ?J

„Nu pote? — Nu înțelegemă de ce 
România să nu potă să pună ună cu
vântă bună în favorea Româniloră asu
priți din imperiulă austro-ungară, toc
mai acum, când acestă imperiu caută 
alianța ei și precum vedemă îi atribue 
ună mare preță.

„Der „Nemzetu vorbesce de pro
misiuni obligătore, ce s’ar fi făoută cu 
privire la „agitațiunile române11 din partea 
guvernului română. Cum ar pute să 
ia guvernulă unui stată streină răspun
derea pentru mișcările naționale dela noi ? 
Și ore nu vede „Nemzetu, că mișcarea 
nbstră, încâtă s’a manifestată pănă acuma, 
este cu totulă jde sine stătătore și că 
nu ne trebue agențl străini să ne învețe, 
care este dreptulă nostru încălcată de 
regimulă ungurescă?11 („Gaz Trans.“ nr 
115 din 1883.)

Acesta a fostă discusiunea ur-

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

Pescariilu din Scarf
de D. Wiener.

Intre Ostende și Sluis se estinde o 
câmpiă, espusă tuturora furtuniloră mării 
nordice. Loviturile valuriloră furibunde 
le împedecă țărmurulă puțină ridicată, 
întocmai pe cum spiritulă mai înaltă 
dobârăcu umilința sa sumeția îngâmfată 
și fără margini.

Pe acestă teritoriu nimică nu se pro
duce, ce ar pute fi iolositoră spre sus
ținerea vieții, nimică nu înfloresce, ce să 
delecteze ochiulă, seu să înfrumsețeze 
regiunea. Când vânturile de medă-nopte 
sbiciuescă valurile mării, acelea spală 
țărmurii, și decă încetândă furtuna, ma
rea se re’ntorce erășl în albia sa, nisi- 
pulă țărmurului rămâne acoperită cu 
scoici și plante marine.

Ușoră ne putemă închipui, că pe ună 
locă atât de pustiu puțini locuitori suntă. 
Pe o estindere de mai multe mile abia 
două sate misere și câteva colibl, îm
prăștiate, pe icl-colo arată urma ome- 
nescă. Pe timpulă narațiunei nostre ți- 
nutulă acesta era locuită de omeni mai 
puțini ca acuma, pentru-că pe atunci 

domtiiau în Europa raporturi sociale cu 
totulă deosebite de cele de ac)I; omeni- 
mea era împărțită în diferite clase, er 
diferitele clase erau despărțite între sine 
prin diferite bariere, pe cari timpulă le-a 
distrusă cu totulă. Locuitorii vechi ai 
acestei regiuni cu puțină s’au deosebită 
de cei de acum in îmbrăcăminte, datine, 
ba și în fisonomiă; aceștia și-au păstrată 
caracteristica originală a acelora. Sunt 
simplii, leali mândri, și une-orl chiar și 
temerari, ca marea, pe ală cărui țărmură 
locuescă.

Istoria nostră dateză de pe timpulă 
secuiului ală Vl-lea, ună timpă destulă 
de îndepărtată de noi, der și pe acelea 
vremi erau pasiuni fierbinți, bucurii cas
nice, speranțe dulci și așteptări zadar
nice, tocmai ca și în timpurile nostre; 
legăturile familiare și pe atunci erau sti
mate, le păstrau fidelă și se apărau fără 
frică.

într’o seră întunecdsă — era pe la 
sfârșitulă tornnei — ună pescară din ju- 
rulă Scarfului — astfelă se chema ună 
sătuleță — privia de pe țărmuri la un- 
dulațiunea valuriloră spumegânde. Pe 
orizontă se ridicau nori grei, cari pre- 
vestiau, că o furtună se apropiă. Pesca- 

rulă era ună omă înaltă, bine făcută, cu 
pâră suriu și cu fisonomiă ambițiosă, der 
plăcută.

Loculă pe care stetea, era ună locă 
mai ridicată, la a cărui polă eran ruinele 
vechiului castelă din Scarf; casa în care 
locuia pescarulă cu familia sa nu era de
parte de aci. După o pausă mai lungă 
se întărse spre ună copilă, ce era aprope 
de elă, și dise :

„La nopte, fiule, nu vom pescui, dă 
de scire tătâne-tău și celorlalți; și așa 
adl îmi așteptă fiulă să vină acasă dela 
Pournai, er noptea va fi forte viforosă; 
— mai bine va fi deci să rămânemă 
acasă.u

Copilulă fugi de-a rândulă în coli
bele de pe țărmură, cari erau de ceea 
parte a castelului, er pescarulă se re- 
întârse la casa sa. Acestă locuință con
stă din patru despărțăminte, ușa din afară 
ducea în primulă despărțământă, care 
era mobilată și arangiată într’ună modă 
surprindătoră. Când pescarulă din Scarf 
intra în odaiă la zarea focului și licări
rea luminei să putea observa, că aici ni
mică nu lipsesce din cele necesare pentru 
vieță; căută în jură și cu îndestulire 
surise, când deodată se afla în brațele 

fiicei sale, o tînără plăcută abia de 14 
ani.

Acesta abia pricepu intențiunea ta
tălui său de a rămâne acasă, și fugi plină 
de bucuriă în celalaltă despărțământă, 
unde era mamă-sa și striga:

— „Mamă, mamă! bucură-te, căci 
tata nu va merge la nopte pe mare.u

Mama, care a trebuită să fi fostă 
cândva fârte frumosă, și pe care și acum 
să vedeau urmele acelei frmsețî, săruta 
pe soțulă său și se puseră lângă cuptoră. 
Intr’acestea vântulă totă creștea, er ma
rea gemea ca și cum i-ar fi sbiciuită 
adâncimea demonii furioși ai iadului.

„Evelină, vomă ave o nopte groz- 
nicău, «fise pescarulă cătră fiica sa — 
„adă cartea cea de rugăciuni să ne ru- 
gămă pentru neferioiții, pe cari i-au 
ajunsă viforulă pe mare.u

Evelina se scula, aduse cartea și o 
dete tatălui său, care se rugă din ea cu 
tonă înaltă, pănă ce fiica și soția sa în- 
genunchiară lângă elă.

Nâptea deveni din ce în ce mai în- 
grozitore, vântulă șuera pe lângă casă 
ca și cum ar voi s’o prefacă în ruine; 
marea din ce în ce vuia mai teribilă, 
câte ună trăsnetă sguduia casa; soția
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mată în tomna anului 1883 în 
pressa de dincolo și de dincoce. 
Se vedemtt acuma, ce s’a petrecută 
de atunci dincolo și dincdce în 
ceea ce privesce „îmbunătățirea 
relațiiloru“ dintre Români și Ma
ghiari.

Voci asupra procesului „Gazetei."
Cetimu în „Erdelyi Hirado“ 

dela 23 Augustu n. c.
Sub titlulO. rRomânuliiu, apare în 

BucurescI o foiă valahă, care din inci
dentalii procesului de pressă ală „Gazetei 
Transilvaniei11 adreseză înjurături alese 
în contra națiunei maghiare. Grosolanulă 
articulă îlă oomunicămă mai josă în tbtă 
estinderea lui:

„Eri s’a judecată la Clușiu procesulă 
intentata „Gazetei Transilvaniei11 de că- 
tră procurorulă regescă din Ungaria, 
pentru două articole apărute în bătrâ- 
nulă cjiarh brașovenii în lunile lui Fe
bruarie și Aprilie din anulă acesta. Am 
cetită acele articole, precum cetimătdte 
vaietele cele jalnice și tote strigătele de 
durere și de mâniă, cari isbucnescă ade
sea în colonele diareloră române din 
Transilvania. Ele nu conțină decâtă 
adevărulă, nimică alta, decâtă adevărulă, 
der se pare că tocmai adevărulă, starea 
reală a lucruriloră suntă cele două cause, 
cari facă pe Unguri să tresalte de mâ
niă, să’șl perdă cumpătulă, să devină 
ceea ce suntă în realitate : barbari, pri
gonitori de popore, omeni incapabili a 
pricepe pănă și cele mai elementare prin
cipii și credințe, cari se află din nascere 
în inima unui omă.

„Nu era în articolele „Gazetei11 nici 
o insultă, nici o înjurătură de felulă ce- 
lora cari umplu colonele diareloră ma
ghiare din Clușiu, și cari suntă adresate 
naționalitățiloră nemaghiare, nenorocite- 
loră, schingiuiteloră și prigoniteloră na
ționalități nemaghiare de sub corona St-lui 
Ștefană.

„Tocmai pentru că insultele lipsiau; 
tocmai pentru-că înjurăturile nu păngă- 
riau prosa Gazetei; tocmai pentru-că re- 
dactorulă autoră ală celoră două articole 
încriminate întrebă, de ce Ungurii închid 
școlele române? de ce nu se permite 
Româniloră a’șl deschide școle pe soco- 
tela loră, cu cheltuiala și sudorea loră 
și numai a loră ? tocmai pentru-că, fără 
a răcni ca confrații din Clușiu, constată 
după istoriă, că pământulă, pe care Ma
ghiarii voră să’lă stăpânescă singuri nă- 
bușindă într’ânsulă orl-ce altă suflare, nu 
a fostă și nu pote să fiă ală Unguriloră, 
ci ală tuturoră nemuriloră ce locuescă 
pe dânsulă ; de aceea s’a înfuriată pro
curor ulă și a trasă în judecată pe „Ga
zeta Transilvaniei.

„Nu găsimă altă esplicațiune, nu ve- 
demă alte cuvinte, oum n’am văcjută 
nici în procesele „Tribunei11.

A spune adevărulă este a comite o 
crimă de stată dincolo peste munți. A 
întreba, pentru ce nu se lasă Românii 
a învăța românesce și pentru ce li-se 
închidă școlile, este a sgudui temeliile

jocă ceea-ce scrie „Românulă11, întoc
mai cum nu ni-ar plăce să ne ia în 
bătaiă de jocă, când am scrie noi ceva, 
o națiune mai mare. Căci la urma ur- 
meloră, de unde și pănă unde atâta 
mândriă? Cu ce dreptu acâstă bă
taiă de jocă? Suntemă ore o putere 
atâtă de uriașă pe lângă Români, încâtă 
să ne batemă jocă de supărarea loră? 
Seu putemă fi atâtă de preocupați și 
mărginiți, încâtă să nu ne permitemă 
decâtă nouă dreptulă de a ne revolta? 
Nici una, nici alta. Căci mai ’nainte de 
tote, ca putere mică nu putemă să ne 
rădimămă decâtă pe noi înșine și pe po- 
pdrele mici, ce ne încongidră, pe care 
nu ne este permisă să le luămă peste pi- 
cioră, și apoi și alte națiuni au drep
tulă de a se apăra, și fiă-care națiune 
simte și scie ea singură pentru-ce strigă 
și se revoltă11.

„Forte bine! țliarulă oficiosă din 
Sudulă Ungariei recundsce, că avemă și 
noi dreptulă de a ne revolta , când 
oonaționalii noștri din Ungaria suntă 
persecutați și loviți, pentru-că țină la 
naționalitatea loră. E treba lui „Nem- 
zetu, seu mai bine a celoră două ofi- 
ciâse, să se înțelegă și să se ajungă la 
o vedere și părere comună în acestă 
privință. Totă ce voimă să mai rele- 
vămă, suntă următorele rânduri din 
„Aradi Kozlony“, care dovedescă, că nu 
pote ună Maghiară să spună ună ade
vără, să recunâscă ună dreptă, fără ca 
imediata să nu dea în gropi, lăudându-se, 
seu afirmândă cine scie ce prăpăstii. 
Etă ce mai serie numitulă organă :

„„Der într’o privință suntemă de 
acordă cu „Nemzetu. Nu ne pasă nu numai 
de amenințările „Românului11 și ale în- 
tregei Românii, der nu ne este temă 
nici de amenințările întregei Rusii, la 
spatele căreia se ascunde „Românulă11(?). 
Noi avemă încredere în cele două mi- 
lione baionete ale Austro-Ungariei și în 
puscile Mannlicher, precum și în aliații 
noștri. Și decă României îi este mai 
scumpă alianța cu Rusia, poftescă și 
primescă protecțiuuea Muscaliloră“...

„Că nu le pasă de amenințările 
nostre, nu scimă. La totă casulă este 
ușoră să’țl bați pieptulă dela adăpostă. 
Vitezulă în luptă se vede. Câtă despre 
afirmarea, că noi amă sta sub adăpos- 
tulă Rusiei, protestămă! Urîmă pe Ruși 
totă așa de multă, pe câtă de multă 
desaprobămă pe Maghiari , pentru-că 
persecută pe frații noștri de dincolo. Și 
decă Ungurii dorescă prietiniă sinceră 
cu noi, n’au decâtă să se porte ome- 
nesce cu Românii de sub corona Sf. 
Ștefană. Nu putemă noi să întindemă 
mâna amicală acelora, cari cu aceeași 
mână lovescă în frații noștri. Er câta 
despre cele două milione baionete, Un
gurii să se întrebe: la casă de grea 
cumpănă și când se voră ridica împo- 
trivă-le naționalitățile, câte ară pute să 
fiă îndreptate contra loră înșile ?“

statului maghiară. A lua istoria ma
ghiară, sasă, română de acum sute de 
ani și a estrage dintrânsa ună adevără, 
a copia nisce afirmațiunl, pe cari le spun 
și le probeză din moși-strămoși înșiși 
Maghiarii, este a deveni turburătoră ală 
ordinei publice, ună dușmană ală statu
lui maghiară.

„Ce se va spune la Clușiu, ce se 
va fi spusă în pertractarea procesului 
„Gazetei11, nu scimă. Scimu însă ună 
lucru: Ungurii, vecinii noștri, se jocă 
cu foculă— și se jocă cu foculă, care 
pote arde și pârjoli mai grăznică decâtă 
orl-care altă focă.

„Ungurii și Ovreii maghiarisațl — 
ființe ignobile și murdare, drojdia și scâr
ba Israelițiloră din totă lumea, Ungurii 
și Ovreii maghiarisațl credă, că potă să 
sgâriă pe pielea naționalitățiloră nema
ghiare din țările, b’.ăstămate de politică 
a fi sub corona St-lui Ștefană, cu aceiași 
infamă libertate, cu care sgâriă pe hârtia 
diareloră din Pesta și din Clușiu. Pielea 
omenescă e mai simțitore decâtă hârtia, 
— a spus’o pănă și Caterina II, țarina 
Rusiei.

„Bage de semă! bage de semă! să 
nu dea naționalitățiloră nemaghiare câtă 
potă să rabde, căci resultatulă va fi grâz- 
nică.

„Intr’ună momenta de lucidă mâniă, 
ună ministru ală Ungariei a spusă ună 
mare adevără: statală ungară se duce. 
Ungurii suntă beți, nu sciu ce facă, îșl 
grăbescă ei singuri ducerea.

„Naționalitățile nemaghiare, scoseîn- 
sr’o bună dimineță din tote marginile ' 
răbdării, voră dice ca odiniără bunii ce
tățeni ai Romei perverșilor^, înecați în 
crime și în infamii: quosque tandem! . . . 
pănă când!? Și nu spre binele Unguri
loră va răbufni din milidne de pepturl 
acestă tragică îutrebare.

„Bage de semă! bage de semă! Un
gurii se jocă c’ună focă teribilă.11

Din causa articulului de mai 
susă s’a încinsu între organulfl 
oficioșii din Pesta „Nemzet11 și 
între „RomânulQ“ dinBucurescI o 
polemică înfocată cu privire la 
care „Românulă11 dela 1 Septemvre 
scrie următorele:

„Inregistrândă și dândă în tradu
cere articolulă nostru sorisă cu oca- 
siunea pertractării procesului „Gazetei 
Transilvaniei11, organulă oficiosă „Nem- 
zet“, după-ce ne trage o ocară așa cum 
soiu Ungurii, cu mândria gblă care-i ca- 
raoteriseză, scrie:

„„Românulă11, decă n’o scie încă, 
să asculte acum: nu ne este frică de 
amenințările lui, ci ne batemă jocă de 
halucinațiunile diariștiloră români11.

„Aceste din urmă rânduri ale ofi
ciosului maghiară li-se pare chiar și 
Unguriloră atâtă de ridicole și nescrise 
la loculă loră, încâtă o altă fcia ofici
osă, „Aradi Kbzlony,“ ocupându-se în- 
tr’ună articolă de fondă de „Nemzet“ 
și „Românulă11, scrie:

„„Nu suntemă de acordă cu „Nem- 
zet“. Nu putemă să luămă în bătaiă de

A Alinarea (renerală a Asociaținnei transilvane.
(Dela raportorulti nostru specială)

III.
Reghinulft săsescu, 17 Augustă v. 1890.

La întrunirile anuale ale Associa- 
țiunei nostre s’a făcută bunulă obiceiu 
de a se împreuna lucrurile seriose și 
obosităre ou momente vesele și recrea- 
tore, s’a făcută obiceiulă de a-se ames
teca, după cum dice Latinulă, utile cum 
dulci. Bravii ReghinenI n’au întrelăsată 
a se îngriji și de partea recreatore și 
comitetulă arangiatoră, în frunte cu d-lă 
advocată Patriciu Barbu, a căutată să 
facă petrecerea celoră adunați în ora- 
șulă dela pdlele munțiloră Gurghiului 
câtă se pote mai plăcută. Și în adevără 
i-a și succesă a o face astfelă.

Prima din petrecerile îmbinate cu 
adunarea generală a fostă banchetulu, 
care s’a ținută MercurI în 15 Augustă, 
după terminarea primei ședințe. Ban- 
chetulă, la care au luată parte la 150 
persâne, s’a ținuta în spațiosa sală a 
bine întreținutului hotelă orășenescă. 
De față se aflau, afară de membrii co
mitetului, primarulă orașului, protopre- 
torulă și alțl onorațiorl. Serviciulă a 
fostă destulă de bună, deși prețulă a 
fostă câtă se pote de moderată. O mu- 
sică din locă căuta să’nveselescă pe me
seni cu felurite arii naționale. Șirulă 
toasteloră îlă deschise președintele Asso- 
ciațiunei, d-lă Barițu, care închină >în 
sănătatea Maiestății Sale împăratului și 
Regelui nostru, sub a cărui înaltă pro- 
tecțiune s’a înființată și s’a putută des- 
volta Associațiunea. Părintele protopopă 
G. Șagău, accentuândă importanța și 
meritele Associațiunei, închină pentru 
comitetulă ei. D-lă vicepreședinte Dr. 
11. Pușcariu toasta pentru orașulă Re- 
ghină, și pentru autoritățile politice, ce 
erau de față. La acestă toastă răspunse 
în sourte, der bine simțite cuvinte d-lă 
Gollner, primarulă orașului, golindă pa- 
harulă său pentru prosperarea Associa
țiunei, care a aflată de bine a’șl ține 
de astă-dată adunarea sa generală în 
Reghină, și în sănătatea venerabilului 
ei președinte. D-lă I. Popescu ridică pa- 
harulă său în ondrea Româniloră din 
Reghină, cari au primită cu atâta afa
bilitate și frățescă dragoste pe membrii 
Associațiunei venițl din deosebitele părți 
ale țării. Afară de aceste toaste, așa di- 
cândă oficiose, profesorulă A. Bârseanu 
închină pentru femeile române, care sciu 
desvolta în fiii loră simțulă de jertfire 
pentru binele comună, eră redactorulă 
„Calicului11, d-lă I. Popa, ținu tradițio- 
nalulă său toasta umoristică, care de 
astă-dată se ocupă cu bogăția pre mare 
literară, ce o avemă, și care toastă 
produse mare ilaritate între meseni.

pescarului în neliniștea sa ațîța foculă, 
la care gătea cina pentru soțulă și fîulă 
ei, pe care ’lă aștepta cu multă nerăb
dare. Evelina mergea acuși la ușe, acuși 
la. ferestră, ascultândă nu cumva ore va 
audi venindă pe fratele său.

Când în fiue furtuna mai înceta, 
cineva bătu aspru la ușă, pescarulă se 
sculă repede, și cu acestea cuvinte: „e 
aci fiulă meu11—o deschise, der îndată 
se și retrase surprinsă, căci pe ușe întră 
ună omă obosită, palidă și udă, avendă 
pe brațe o tînără frumosă, ce se părea 
a fi mortă. Abia întră înăuntru, și făcu 
semnă căseniloră, să închidă ușa, apoi 
depuse povara, și a rugată pe cele două 
femei, ca să se îndure de biata tînără și 
să-i tindă mână de ajutoră. Deși când 
a intrată streinulă în casă, pe fața pes
carului se oglindă, pe lângă surprindere, 
și ambițiune, totuși audindă rugămintea 
se apropiă de streină, cu mânile-i pu
ternice ridică fata pe jumătate mortă și 
o duse în altă odaia, unde punându-o 
pe ună așternută o dete în grija soției 
și a ficei sale. Intorcându-se la ospele 
neașteptată îlă întrebă, cine e, la ce 
acesta răspunse cu o asemenea între
bare.

= „D-ta ești pescarulă din Scarf, și 

voiescl a’ml jura, că nu mă vei trăda?11
— „Eu sunt Walsan, pescarulă din 

Scarf“ — fu răspunsulă — „îți iertă acestă 
întrebare, eu pe nimenea nu trădeză.“

— „Și așa’i bine, mă încredă în d-tau, 
dise pescariulă, „să sci deră, că acestă 
fată, pe care o-am adusă pe brațe, e 
fiica contelui Carol de Flandria; cu pe- 
ricululă vieții mele am scăpat’o de uci
gașii tatălui său.11

— „De ucigașii tatălui seu?“ d ie 
pescarulă cu mirare, „l’au ucisă pe con
tele de Flandria ?u

— „ErI fu ucisă în biserica din Burg, 
din norocire fiulă a fostă departe, er 
fiica e scăpată, decă numai d-ta nu vei 
denega ajutorulă, pe care însuși fiulă 
d-tale i-l’a promisă, care acum lucră, ca 
să îndrepte în alte părți pe persecutorii 
noștri.11

— „Fiulă meu !“ dise pescariulă ou 
mândriă, — „ce a promisă elă, tatălă- 
său va împlini, der cine ești d-ta?u

— „Eu sunt contele Baldovin Varrini11, 
dise strienulă. „Insă nu avemă multă 
timpu de-a vorbi, iubite pescară. Uci
gașii triumfeză, tatălă zace mortă, fiulă 
încă nu e în stare a’șl reocupa ori apăra 
moșia fără ajutoră streină, er fata per
secutată de ucigașii tătâ-ne-său, în totă 

minutulă pote să cadă în ghiarăle loră. 
Nu potă întârzia multă, încă în ndptea 
asta trebue să ajungă la țărmurii Fran- 
ciei; acolo pe fata o voiu pune în locă 
sigură, și ca ună supusă credinciosă ală 
domnului meu, voiu ceroa ajutoră pănă 
a nu erupe revoluțiunea cu t6tă vehe
mența. Al cuteza a veni acum pe mare?, 
ai să capeți o atare răsplată, ca și care 
pescară nici când nu a primită.11

— „Vitejia încă e totă așa de înfri
coșată11 — răspunse pescariulă, „încâtă 
acelă odoră, pe care voiescl a’lă mântui, 
va cădâ victimă încă înainte de a a- 
junge la țărmurii Franciei. Lasă-o pe 
dânsa aici.11

„Der decă o voră descoperi11—cp90 
Baldovin „o voră ucide, ca pe tatălă 
său. D-ta ești bărbată și fiulă mărei și 
totuși ’ți-e frică de furtună?11

— „Eu nu mă temă11, dise pesca
rulă pe scurtă„ der etă fiulămeu Adalbert 
— Dumnedeu să te binecuvinte.11

Adalbert, obosită de fatigiele nopții, 
apăru în ușe; de pe buclele-i negre 
curgea apa; cum privi în jură, fugi la 
tatălă său și’lă îmbrățișa.

— „In bună vreme ai sosită, chiar 
avemă lipsă de tine11, dise tatălă său, 
„pune lăcatulă celă mare pe ușe și nu 

lăsa pe nimenea să între, pănă nu voiu 
arăta streinului ună adăpostă, pe care 
încă nu’lă cunosce.11

— „Niăl o ființă nu va întră11, 
dise tînărulă.... Pescarulă luâudă o făcliă 
în mână a intrată în odaia, în care era 
culcată Margareta de Flandria, îngrijită 
de soția și fiica lui.

— „Decă va bate cineva la ușe“ 
șopti soției sale „îndată să’ml urmați mie.11

Apoi a intrată cu contele în o altă 
odaiă, s’a apropiata de ună părete, care 
probabilă a rămasă din vre-o mănăstire 
vechiă, și de care era lipită casa. Acestă 
părete era zidită din petrii grandiose, 
și streinulă privi cu uimire, cum pes
carulă scose o petră mare din părete, 
după care se vedeu nisce trepte ce 
duceu sub ruine. Prin acestă intrare 
secretă era în legătură casa pescaru
lui cu ruinele castelului, în care era 
o singură odaiă, ce se putea locui și cu
noscută numai de pescară. Aici conduse 
pescarulă pe streină și’i dise:

— „Contesa pote să rămână aici, 
soția și prunoii mei o voră pădi, îi voră 
servi și se voră îngriji de ea. Noi vomă 
pleca pe mare. Pe d-ta, decă nu vomă 
fi îngropațl de valurile mării, te voiu 
duce în Boulogne, acolo vei putea să
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Toții în 15 Augustă v. la 9 6re sâra 
s’a ținuta concertulu care se p6te numi 
pe deplina reușita din tote punctele de 
vedere.

A fosta o ideiâ câta se pote de no- 
rocosă din fpartea comitetului arangia- 
tord de a invita pentru acesta concerta 
ca colaboratori pe d-na Maria Crișanu 
din Sibiiu, soția secretarului II ala Aso- 
ciațiunei, și pe d-la Nicolae Popovid, prof, 
de cântări la școlele medii române din 
Brașova, două puteri bine cunoscute și 
în deobște prețuite de aceia, cari au 
avuta prilegiu a le mai aucji la aseme
nea producțiunl. Programa concertului 
a fosta următorea: 1) Dima: Cânteoă 
de tomnă; Posti: Vorrei morire; Stefă- 
nescu: Mândruliță, cântată de d-la N. 
Popovid. 2) EchourI de suspine, poesiă 
de Popiliu, declamată de d-șora Alexan
drina SceopulU. 3) Mozart: Arie din flue- 
rula fermecata, cântată de d-na Maria 
Crișanil. 4) Alard: Faust-Fantasie pen
tru violină și piano, cântată de d-la pro
fesor a Maroscher. 5) Kreutzer: Duetă 
din opera „0 nopte în Granada14 pen
tru soprană și baritonă, cântată de d-na 
Maria Crișanil și d-la N. Popovid. 6) 
Scheletti: Dorulă, cântată de d-șdra Al. 
Sceopulu. 7) Dima : a) Sequidilla și &) 
Cerulă meu cântate de d-naJf. Crișanu. 
8) Dima: Șeii tu mândră, și Musicescu: 
a) Râsai lună și 5) Nevasta, care iu- 
besce, cântece poporale esecutate de d-lă 
N. Popovid.

Toți câți au luată parte la esecu- 
tarea acestei alese programe au mulță- 
mită întru tdte așteptările publicului, ce 
era de față într’ună numără de totăfru- 
mosă.

D-na Maria Crișanu, elevă în mu- 
sică a d-lui G. Dima, posede nu numai o 
voce limpede și plăcută la audă, der 
totodată și o escelentă șoolă musicală. 
Solurile d-sale au plăcută fără deose
bire și ună duetă asemenea celui esecu- 
tata de d-sa împreună cu d-lă N. Popo- 
vici rară se aude la concertele din ora
șele ndstre.

D-lă Nicolae Popovid, recunoscută 
pretutindenea ca ună adevărată artistă, 
a fostă și de astă-dată la înălțimea sa. 
Densulă are ,,1a voce11 în adevăratula în- 
țelesă ală cuvântului, și „Vorrei morire'* *,  
esecutatu în Reghină, ună bună cunos
cuta dela alte concerte ale d-sale, pare 
că mi-a mai plăcută decâtă ori și când. 
O deosebită impresiune au făcută cânte
cele poporale dela finea programei, care 
fiinda de repețite ori aplaudate, au tre
buită să fiă însoțite și de o „Doină, 
doiniță11, la care cântărețulă se acompa
nia însuși la piano.

vorbescl cu regele în personă despre 
ajutorulă de lipsă.11

— „In Boulogne ?“ dise streinulă 
agitata. „Nu, acolo nu mă duca, — să 
ne nisuimă a ajunge la Bergue seu Ca
lais, pentru-că în Boulogne nu ași fi 
ospe bine primită: odinidră am vătămată 
pe guvernatorulă contele de Boulogne, 
și nu mă sfiescă a mărturisi, că eu 
am avută dreptulă. Elă, ce e dreptu, 
de multi ani, nu mai trăiesce, der
poporulă într’atâta l’a iubita, încâtă 
nici acum nu așă voi a resuscita acele 
suvenirl neplăcute în inimile acelui po- 
poră. “

Cuvintele contelui au produsă o im
presiune deosebită asupra pescarului.

— „Și ore se pdte, ca iubirea său
ura cutărui poporu să țină ani întregi ?!

D-șdra Alecsandrina Sceopulă a do
vedită în „EchourI de suspine11 ună re-

— Der ori cum să fiă, vomă merge la 
Boulogne, regele Franciei chiar aoum e 
acolo, precum am audită cu câteva dile 
înainte de acesta dela unu omă, care a 
venită chiar de acolo; regele ^petrece 
în Boulogne, pentru a umplea; postulă 
de conte devenita din nou vacantă ; elă 
este uniculă după Dumnedeu, la care 
poți găsi ajutorulă de lipsă, pentru a 
reașeza pe fiulu domnitorului în moște
nirea sa. (Va urma)-

prejurăriloră Rusia va lua în alianță 
loculă Austro-Ungariei. Motivele, pe 
care-șl sprijinesce diplomația italiană tesa 
sa, suntă următorele;

„Imperiulă austro-ungară conține în 
sine germenii distrucțiunei. Alianța Ger
maniei cu Austria, a unui corpă plină 
de vieță cu ună organismă bolnavă, nu 
e esplicabilă decâtă prin voința particu
lară a marelui cancelară. (D-lă Bismack 
era încă la putere, când d-lă de Robi
lant vorbia astfelă.)

„Alianța Germaniei cu Rusia ar fi 
multă mai logică și avantagiosă, pentru 
cele două state. Ruina Austriei n’ar pute 
decâtă să le folosescă amândurora. Eu

marcabilă talentă de declamată, și „Do
rulă11 de Soheletti l’a cântată cu multă 
sentimentă.

Acompaniamentul la piano la cele mai 
multe piese l’a esecutat d-lă Maroscher, pro- 
fesoră de musicăîn Reghină, care totodată 
a esecutat destulă de bine pe violină fanta
sia din Faust de Alard.

La halulH ținută în sera de 16 Aug. 
v. n’amă putută lua parte, de ore-ce 
eramă tare obosită de călătoriă și de 
petrecerile de mai ’nainte, și — să nu 
umblu cu șolda — de ore-ce amă trecută 
de versta, în care câte-va toure de valsă, 
seu ună cadrilă se prețuesoe mai multă 
decâtă ună somnă sdravănă, priincidsă 
preparațiune pentru o călătoriă, ce du- 
reză o nopte și mai bine.

M’am mulțămită deci să mă infor- 
meză dela alții depre reușita balului, ră
mân end ă să recomandă redacțiunei „Ga
zetei11, ca pe viitoră să încredințeze îm
părtășirile dela adunările generale ale 
Associațiunei unui „cavaleră11 mai cava- 
leră decâtă mine.

Toți fără deosebire au constatată, 
că și balulă a fostă câtă se pote de 
frumosă. Publică numerosă, majoritatea 
dameloră în frumose costume naționale 
și restulă cu toalete totă așa de frumose 
și cu gustă întocmite. In pausă ună juriu 
alcătuită din doi domni și o domnișoră 
au avută să constate, care din costuma 
merită să fiă premiate cu cele două pre
mii de câte 2 napoleoni, hotărîte de mai 
’nainte. Premiile le-a obținută d-na Mâ- 
neguțu pentru costumul său din Poiana 
Sibiiului și d-na M. Danu pentru costu- 
mulă său din Borgo-Prundă. Petrecerea 
a durată pănă dimineța.

Astfelă au fostă serbările din Re
ghină. Deși nu prea numerosă cercetate 
cu deosebire din partea membriloră din 
ținuturi mai depărtate, ele au fostă ve
sele și în tote privințele bogate în rode. 
Meritulă de căpetenia este ală frațiloră 
din Reghină, cari și-au făcută în modulă 
celă mai splendidă datorința loră și cari 
în adevără Suntă vrednici de totă lauda.

Viator.

Atentate cu bombe în Triest.
Desființarea reuniuniloră italiene irre- 

dentiste „Oberdenk„ și „Barsanti“ de 
cătră guvernulă italiană a făcută, se 
vede, sânge rău între Italieni, cărora în 
anulă trecută li-se desființaseră deja de 
autoritate reuniunile irredentiste „Triest*  
și „Trient.“

Ca urmare a aoestei măsuri a gu
vernului italiană se consideră atentatulă 
cu bombe, care a fostă săvârșită în 
Triest la 30 Augustă n. Și anume în co- 
ridorulă casei, în care se lucreză fdia 
oficială, a esplodată o cutiă de sardele 
umplută însă cu materiă esplosivă. Ună 
copilă de 12 ani a fostă omorîtă.

E curiosă, că nici despre ună altă 
atentată cu bombe, săvârșită la 25 Au
gustă n. totă în Triest, telegrafulă n’a 
comunicată nimică. înaintea clubului 
reuniunei slave a esplodată o bombă, 
ce se bănuesce a fi aruncată totă de 
Italieni. Reuniunea tocmai serba o fes
tivitate și vorba era să fiă acesta con
turbată, fiind-că Italienii s’au simțită 
ofensați de Slavi, dintr’o causă încă ne- 
esplicată.

Ca simptomă ală înverșunării po
porului italiană, din causa desființării 
reuniuniloră irredentiste, se pote consi
dera faptulă, că consulatulă austro-un- 
gară din Veneția, precum se anunță 
de acolo, e pădită di și nopte de polițiă, 
deore-ce e temere să nu se săvârșescă 
vr’ună atentată asupră’i.

Viitorea alianță triplă.
Din incidentulă întrevederei împă- 

rațiloră Germaniei și Rusiei din cailele 
trecute, ună redactoră ală „Gazetei din 
Turin“ comunică o conversația, ce a 
avut'o cu generalulă conte de Robilant, 
când era acesta ambasadoră la Viena. 
După contele Robilant, tripla alianță se 
va transforma într’o di și prin torța îm- 

naseră mai mulțl omeni. Ună pușcăriașă 
liberată de curând din temnița din Gherla, 
anume Adam Munteană, se duse la căr- 
turărâsa și provocă pe iubita lui, ce se 
afla acolo, să mergă acasă. Deorece 
acesta nu se duse curândă, veni Mun.- 
teană a doua dră acolo, împușcă urechia 
amantei sale, și apoi pe cărturărâsa în 
peptă, care și muri; a treia împușcătură 
n’a nimerită pe nimenea. Gendarmeria 
urmăresoe pe ucigașă.

* * *
Jertfa muncei. In Cernatu-de-josă, 

în Săcuime, o fată anume Ana LucacI a 
cădută între rotele mașinei de trierată, 
care au sdrobit’o.

suntă convinsă, că lucrurile îșl voră lua, 
mai curândă, ori mai târdiu, oursulă loră 
naturală și logică și că, decă tripla ali
anță trebue să dureze, acesta se va face 
substituindu-se Rusia Austriei.

„Italia va câștiga multă din aoestă 
schimbare: ceie mai mari aspirațiunl ale 
sale de viitoră voră pute în acestă 
casă să se realiseze. Ea va câștiga și 
din punctă de vedere ală politicei sale 
interidre, oăcl, ce mă privesce pe mine, 
n’am făcută nicl-odată taină că mi-e ne
populară o alianță, chiar trecătore, a ve- 
chei victime cu vechiulă său gâde—mă- 
carcă eu însumi am contribuită a tace 
acestă alianță.11

* *
Calea ferată vicinală Deșiu-Zelau se 

va preda la 1 Octemvre n. comunica- 
țiunei.

SC1K1LK âHLEL
Maiestatea Sa in Oradea-mare. Din 

Oradea-mare se scrie, că în locuințele 
episcopului latină Schlauch se facă mari 
pregătiri pentru primirea Maiestății Sale. 
Episcopulă va pune la disposiția Pre 
înaltului ospe chiar apartamentele sale. 
Se dice, că orașulă se va împodobi 
și mai multe porțl triumfale se voră 
face. ** *

In interesulu păgubițiloru prin focu 
ministrulă de interne a adresată tuturoră 
municipiiloră țării o ordinațiune-circulară, 
ca să întreprindă colecte de bani. Banii 
să se trimetă miniteriului, îndată ce au 
ajunsă la cifra de 100 fl., arătându-se, 
decă s’au colectată pentru toți păgubiții 
în generală ori pentru anumite cumune.

**
Studenți români în Paris suntă, după 

statistica ministerului de instrucțiune 
franceză, 159 pe la diferitele facultăți 
franceze.

* * *
Certă in familia. Deputatulă ungură 

Pazmandy a trimisă deputatului Akos 
Ugron pe martorii săi deputății Bentha- 
ler și Ivor Kaas, ca să-i ceră lămuriri 
asupra telegramei publicate în „Pești 
Hirlap1, în care Ugron numise scanda- 
losă faptulă; că Pazmady i-a pusă numele 
său în modă volnică sub ună manifestă 
ală partidei. Trimișii lui Pazmandy au 
telegrafată din Clușiu, că Ugron Akos a 
declarată, că cu acestă afacere l’a însărci
nat la timpul său pefrate-său Gabor Ugron 
și că telegrama din vorbă provine dela 
acesta. Gabor Ugron a și declarată, că 
i-a răspunderea pentru acestă telegramă. 
In urma acestei soiri, Pazmandy a pu
blicată o declarațiune, în care lasă pu- 
bliculă să judece, a cărui procedere e 
scandalosă.

** *
Seceta în Solnocu-Dobâca, unde de 

vr’o trei luni abia au cădută vr’o două- 
trei ploi looale, a stricată multă sămă- 
năturiloră. Cucuruzulă a rămasă îndărătă, 
fasolea și castraveții s’au prăpădită.

* * *
Diariî nou. La 15 Septemvre va apăre 

„Naționalulă11, organă liberală-conserva- 
toră, sub direcțiunea d-lui deputată I. N. 
Ianoovescu. ** *

r Pocă. In curtea preotului româuă din 
Mediașă au arsă unu grajdă și ună șo- 
pronă, împreună cu provisiunile de fână 
și paie. * * *

Omoru. La o cărturăresă din Hune- 
ddra, spune „Sieb. D. Tgbltt“, se adu-

TELEGRAMELE „GAZ.;TRANS.“
(Serviciulă biroului de coresp. din Pesta.

Pesta, 3 Septemvre. Baronulfl. 
BLirsch a dăruitu pentru incendiarii 
din Ungaria 50,000 fl.

Pojunu, 3 Septemvre. Pericululu 
de o inuudare cresce mereu. Schela 
podului pentru corăbii și podulfl 
celu nou stabilă suntă amenințate. 
Din prundulu deja inundatu sosesc 
sciri îngrijitdre.

Viena, 3 Septemvre. Dunărea 
cresce repede. Localurile suterane 
ale părțiloru mai așe4ate ale ora
șului suntu deja sub apă.

Linz, 3 Septemvre. Dunărea 
cresce repede. Părțile mai așecjate 
ale orașului și numerbse localități 
suntu inundate. Multe table de pe 
coperișele moriloră și multe unelte 
le duce Dunărea.

Praga, 3 Septemvre. Apa cresce 
mereu, ținuturi întregi suntu sub 
apă. Aci îșî părăsescu omenii lo
cuințele. Unu pontonti cu 19 pio- 
neri a foștii răpitu de valuri. Până 
acum au dispărută 13 pionerl. Ke- 
presentațiunea în teatrulă națio
nală cehă a trebuită să se ’ntre- 
rupă, debrece apa a petrunsă în 
mașinăria scenei.

Logodnă. D-lă Demetriu Sucizi advo
cată în Cehulă Sâlagiului și posesoră în 
Supură s’a logodită cu D-șors Otilia 
Hosszu, fica fostului jude reg. Alexiu 
Hosszu.

«Jurswîw plețefi flirașovâ
din 3 Septemvre st, n. 1890.

Bancnote rom£nescl (Jump 8 76 Vfind. 8 82
Argintă româncscă - „ 8.70 8.76
Bfapoleon-d’orl- - • „ 8.79 n 8.83
Lire turcoscl - - • „ 10.15 n 10.20
Imperiali .... „ 9.12 M 9.17
Q-albinl „ 5.20 H 5.25
8eris.fonc.„Albinau6°/0 „ 101.- n —,—

r r n ° /a n 99.50 —.—
Buble rnsescl - - • „ 135.— D 136.—
Mărci germane - - ,,
Discontulă 6- 8fl/n pe ană.

—.— n

Cursuia la barsa de Viena
din 2 Septemvre at. n. 1880.

Bonta ds aură 4°/0 ------ 100.95
Bonta de hârtiă5°/0 - - - - - - 99.25
Imprumutulii căiloră ferate ungara ■

aurii ---------- 110,—
dto argintă ------ 96.80

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostil ungare (1-ma emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferato ds
ostii ungare (2-a emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostii ungare (3-a emisiune) - - 109.50 

Bonuri rurale ungare .... - 89 20
Bonuri croato-slavone........................104.25
Despăgubirea pentru dijma de vină

unguresc!! ------- —.— 
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 137.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 127.25
Bonta de hârtiă austriacă .... 88.05
Bonta de argintii austriacă - - . . 89.55
Benta de aură austriacă.................... '105,55

LosurI din 1860 .............................. 138.25
Aoțiunile băncei austro-ungars - - 969.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 352.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 308.— 
Balbenl împărătesei.............................. 5.30

Napoleon-d’orI...................................8.82
Mărci 1C0 împ. german» ............... 54.57'/2
Londra 10 Livres sterlings- - - - 111.05

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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ABONAMENTE

f

binevoiescă

Pe
Pe
Pe

3
6

12

♦

Trenulii 
TrenulO 
Trenul ti

Trenul ti 
Trenulfi 
Trenulfi

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Trenulft 
Trenultî 
Trenul ii

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

GAZETA
Prețulu

TKAHSILVAlTIEr*
abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
trei luni.
șese luni. 
unu anu .

Pentru România și străinătate
trei luni....................................................
șese luni...............................................
unu ană...............................................

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 ir.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Dumineca.

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

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

2
1

fl. - 
fi. —

50 cr

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, se 

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

Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovâ la Pesta 

de persone: 10 ore 32 minute sera, 
accelerată; 2 ore 43 minute după amedl. 
omnibus: 4 ore dimineța.

2. Dela Brașovii la Bucuresci: 
de persone: 5 ore 30 minute dimineța. 
accelerată: 2 ore 33 minute după amt ii.

Trenulti
Trenulă
Trenă de mărfuri cu vagone de persone: 12 ore 23 min. după ameț

ii. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovii:

de persone: 5 ore 20 minute dimineța. 
accelerata: 2 ore 23 minute după amec|I. 
omnibus: 10 ore 31 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu:
accelerata: 2 ore 13 minute după amedl. 
de persone: 10 ore 17 minute sera.
de mărfuri cu vagone de persone: 4 ore 20 min. după amedl.

A vist d-lorti abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulii mandatului postaid și numerii de 
pe fâșia sub care au primită (Jiaruld nostru până acuma.

Totodată facemil cunoscută tuturorfl D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuțî numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potd 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

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

Administrat „Gaz. Trans.“

Mersulu tremmloru
pe liniele orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilă din 1 Iunie 1890

JBudapesta—ff’s’edeaBâ S^edea! a—BBwda^este ^.-S’esta.-Airadă-'S’eiwș Teiuș~Aradtt-EB.->ff*e8ta Ctopșa-snică—Sifoiiw

Tronu 
aooale- 

ratu.

Tronă 
accele

rată
Tren de 

per- 
e6ne

Tren de 
per- 
sdno

Trenă 
aooole- 
ratu

Trenă 
de 

pers.

"7

~Trenu >jre31 dc. 
accele
rată. por- 

sdne

Trenă 
accele
rată.

Trenă 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.

Trenă 
accele

rată.

Ticnii 
de 

pera.

Trenu 
de 

pera.

Viona 
Budapesta 
Szolnok 
p. Ladâny

©radea-mare

Mezd-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu 
Nădbșel

3.25
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

8.—
2.-
4.05
5.46
7.01
7.11
7.41
8.16

Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
Uidra
Vințulti de susâ
Aiud

Teiușh

Ur&ciunelh
Blașiu 
Micâsasa
Copșa mică
Hediașh 
Elisabetopolo 
Sighișdra 
Hașfaleu 
Komorodti 
Augustinh 
kpața 
Feldidra

Brașovii | 
I

Timișu
PredeeJu

BucurescI

4.26
4.58

5.49
6.02
6.12
6.27
7.31
7.55

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

9.05
9.35

10.50
7.35

11.07
1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40

Trenă 
de pere

10.35
11.02
1123
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47 

~9.30
I I

6.22
6.38
6.59
7.11'
7.24
7.39
7.54
8.11
9.18
9.49
9 56

10.02 :
10.22 :
10.39 :
10.57
11.20
11.36
i2.04
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30
6.14
6.45

1136

6.10
9.28

11.58
1.51
2.06
2.46
3.40
4.03
4.25
4.51
5.32
5.49
6.11

Bucuresci
Pa-ecSeaErâ
Timiști

Brașovâ

Feldiora 
Ap ața 
Augustină 
HomorodU 
Hașfalău 
Sigliișdra 
Elisabetopolo 
Mediașii

6.28
6.44 1
7.04
8.30 '
8.55 1

10.31
11.19
11.27
11.35
12.02
12.26
1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.39
6.03
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31

Copșa mică

Micftsasa
Blașiu 
Crăciunelu

Teiușu

I 
I

7.55
1.08
1.37
2.13
2.43
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.46
6.48

7.22

4.10
4.50
5.50

Aiudu
Vințuln de sus ii 
Uiora
Cucerdea
Gliirișă
Apahida

Clușiu

Nădășelti 
Ghîrbău 
Aghireșii 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev

I Mezo-Telegd

Oradea-mare |

11.23
12.08

P. Ladâny 
Szolnok

SÎWKfiapesfta

Viena

7.51
7.58
8.15

8.45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

4.-1
4.44
5.20
5.47
6.35
8.12
8.47
9.29

10.10
10.32
10.42 ’
11.01 :
11.37 :
II. 52 :
12.23

1.23
1.50
2.20
2.28
2.46
3.33
5.—
5.28
6.05
6.26
6.42
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

> 10.04
10.41

III. 06 
. 1.19

3.31 
î 6.35 
) 6.50 
) 3.—

4.451
"9.12

9.41
10.17
10.32
11.04
11.30
11,51
12.27

11.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.54
2.16
2.23
2.39
3.15
4.32
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
2.25

Viena
SaiSapeHts
Szolnok

1.36
I. 59
2.32
2.52
3.13
3.18
3.38
4.03
4.14
4.36
5.06
5.24
5.45
5.51

TT68
6.42
7.52
8.10
8.30
8.50
9.05
9.19
9.43 

10.02
10.41 
10.56
II. 13
11.32 
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10

AradtJ

Glogovațh
Gyorok
Paulișd
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșinh
Zamu
Gurasad^
Hia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotii
Vințulti de josh
Alba-Iulia
Teiușu

8.—
2.-
4.20
8.10

>□2.20
?2.34
§3.05
13.23 
s3.39

10.50
8.15

11.18
3.50
4.10
4.22
4.46
4.58
6.16
5.38
5.53
6.15
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

3.25
9.40
1.02
5.27
5.50
6.02
6.23
6.34
6.52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58

f
|Teiuști
Alba-Iulia
Vințulu de iosti 
Șibotu
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
Eia
Gurasada 
Zamti 
Soborșinii 
Berzava 
Conopti 
Raăna-Lip 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradil

ova

) 
I

Szolnok
SSwdagjeata

Viena

5.49
^6.06
“6.24
§6.53 
= 7.06
7.45

11.51
1.55

12.59
1.39
1.56
2.23"
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56
6.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5.50

4.51
5.27
5.44

"6.06
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
8.48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38
12.10
4.47
7.45

Tr. de p. T. d • p. Tr. o m

Copșa-mică 4.05 10.47 7.10
Șeica mare 4.35 11.17 7.43
Ldmneșfl 5.16 11.58 8.27
Ocna 5.47 12.29 8.59
Sibiin 6.10 12.52 9.23

S iMiu-Oogs șa-mică
Tr. omn. Tr. de p. Tr. dc p.

Sibiiu 7.35 4.34 9.50
Ocna 8.02 4.58 L0.14
Ldrnneșii 8.30 5.25 10.40
Șeica mare 9.05 5.55 11.10
Copșa-micâ 9.34 6.20 11.35

Cucerdea -Odorheiu 
SBeghînullu săsescu

Sămeria (Piski)-3®eta’®șem JFettt,®șemH-S2iiaea,jia.(Piski)
tTcTK T, omn. T. omn. T. omu. T. omn.

Simeria 7.17 11.28 3.50 Petroșeui 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23
Hațegu 8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57
Pui 9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33Crivadia 10.37 2.51 7.03 Hațegh 8.51 1.19
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09
Petroșeui 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47

Jbradw—TIemIs® a-a

T. omn
4.03
4.49
5.24 

“6ÂM
6.43
7.28
8.—

Timișora—AradA

Aradti
T. omn.

6.18
T. omn.

4.18 Timișdra
!'■ omn.

6.30
T. omn-

1.10
Aradulh nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
N6meth-Sâgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 N6meth-Sâgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Aradulii nou 9.09 3.41
Timișbra 9.04 6.50 Aradă 9.25 3.55

Simeria (Piski)
Oerna
Unieddra

Tr. da p. Tr. dc p. Tr. omn.

Cucerdea 2.55 8.20 2.56
Cheța 3.25 8.50 3.29
Ludoști 3.46 9.11 4.06
n£.-Bogata 3.56 9.20 4.15
Iernutil 4.33 9.57 4.54
Sânpuulh 4.48 10.12 5.10
Mirașteu 5.11 10.35 5.34

i 5.30 10.54 5.35
Oșorhelu < 5.50 4.58

Reghinul-săs. 7.25 7—

BeșhMtâ săsescu-

Heghinul-săs.
Tr. oînn. Tr. de p. Tr. du p.

8.25 8.—
Oșorhelu j

7.24
10.-
5.54

9.49
10.20

Miraștou 7.44 6.14 10.39
Sânpaulii 8.07 6.37 11.02
Iernuth 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 11.53
Ludoști 9.35 7.41 12.06
Cheța 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

Sânuerla (Piski)-Umed..
omn,

4.-
4.21
4.50

7.201 6.05 SSflîirișM—Turda T urda—<3SS îirișu

IXSureșili-Ijudușd-Wstrița E?âstri|a-Mureșă-Sjud®să
|T. omn.||

4. — | Bistrița 
g 481 Țagil-Budatalecâ 
g gg | Murășil-Ludoșfi

Nota : Numerii îucuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

Murășu-Ludoșd 
Țagii-Budatelecu 
Bistrița

TTomn'
1.16
4.50

Ghirișd 7.40 10.50 3.56 9.30 Turda 6.05 9.40 2.40Î
Turda 8.- 11.10 4.10 9.50 Ghirlșâ 6.25 10.- 3—1

©figlniswra—® d®>rfiaeiu Odorheiu—Sighișora
SJuied.-Sianeria (Piski).

Sighișâra 
Odorheiu

11.25
7.49 1.50
&.—

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov.

Odorheiu
Sighișdră

8.40 2.45
10.52 5.28

Unieddra
-erna
Simeria

9.25
9.51

10.10


