
EaSacilaaea ÂămlBtstraîluaea și 
TipoKielL»: 

SRAȘOVU, piața mare Mr. 22 
UriK„rl nefranoata nu io pxi- 
mesoă. Manuscripte nu se re

trimită !
Birourile ce amcluri:

Bra ovu, p ața maro Nr. 22 
Inserateraai primeson în Viena 
Eudolfii Mosze Eaassnstsin & Volga f 
(Otto Maas), enti Schakk, Alois 
Hcrnd IM. D tkes, J, Oppelik.J. Don- 

Bu lepesta: 2. V. Gold- 
bargtrAn on Mczet Eckstein Be^nat: 
In Frankfurt: G. L. Daubt;în Ham

burg: Steiner.
Prețulu in-aerționiloru; o neriă 
garmoudu pe o ooldnâ 8 or. 
ți 30 cr. ?imbru pentru o pu- 
blioaro. Publicări mai dese 

după tarifă și învoială.
Heolttma po pagina III-a o 
«ereă 10 or. v. a. s6u BO <anl.

^ZKTTTXuTT XJ3Z.

„Gazeta" ese în fiă-care <ji. 
IDoEaMiîeneutru Ausno-Oih na: 
Pe ună unu 12 fl., pe b£». luni 

6 fi., Pe trei luni 3 fl.
Peinri Bomânia șl străinăiate: 

Pe ună ană 40 franol. pe și se 
luni 20 franol, pe trei kni 

IO franol.
Se prenumără la tâte ofioiei» 
poștale.din întru și din afară 

și la dd. ooleotori.
Abouameuînlu pentru Brașovi: 

la adminietrațiune, piața mare 
Nr. 22, etagiulă Jj.: pe ună ană 
10 fl., pe șese luni 5 fl-, pe trei 
luni 2 fl. 50 or* Cu dusulă In 
oasă: Pe ună ană 12 fl. pe 
săse luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Ună esemplară 5 or, v. a. său 

15 bani.
Atfttă abonamentele , ofttă șl 
inserțiunile suntă a se plăti 

înainte.

Brașovtl, Sâmbătă 25 Augustii (6 Septemvre) 1890.

0 reprivîre.
ii.

Brașovu, 24 Augustă st. v.
Imediată după visita minis

trului - președinte română Ioană 
Brătianu la Gastein și la Viena 
în tomna anului 1883 au urmată 
acele „enunciațiunipolitice“ ale mo
narchului nostru la adresa națio- 
nalitățiloru nemaghiare, carî, pre
cum ne spune împărtășirea din 
Viena, publicată în numerulu ante- 
penultimă ală foiei ndstre, au 
făcută ca în timpurile din urmă 
manevrele din Ungaria și Tran
silvania se devină celebre.

Mai întâiu s’au făcută asemeni 
enunciațiunl la Segliedinu, der nu 
cu ocasiunea manevreloră, cum ne 
spune articululă amintită, și nu 
în 1884, ci în anulă 1883 la în- 
ceputulă lunei lui Octomvre, când 
monarchulă nostru a visitată Se- 
ghedinulă, care fusese reconstruită 
în urma catastrofei ce-o suferise 
înainte cu câțiva ani fiindă pre
făcută în ruine de valurile furibse 
ale rîului Tisza.

Pe ruinele vechiloru case ale 
Seghedinului inundată la 1879 au 
fostă clădite vre-o 2600 case nouă 
cheltuindu-se suma colossală de 
vre-o 23 de milione. Inaugurarea 
Seghedinului reconstruita In pie- 
sența monarchului avea se fiă der 
o strălucită serbătăre națională 
maghiară, la care au fostă invi
tați să ia parte toți Archiereii 
români, șerbi ș. a. Inaltulă nostru 
cleră a fostă chiămată să ridice 
prin presența sa strălucirea ma
ghiară înaintea monarchului și a 
lumei.

Acesta ocasiune a folosit’o gu- 
vernulă ungară spre a lua posițiă 
prin graiulă monarchului față cu 
pretinsele „agitațiuni române", cu 
privire la cari susținea „Nemzet", 

că guvernulu română ar fi fă
cută „promis mi obligăt6re“ la 
Viena.

Ne este încă tuturora în dn- 
rerosă aducere aminte, câtă de 
aspre dojeni au primită Metro - 
poliții români, cerendu-li-se se îrm 
pinteneze pe credincioșii loră ca 
să fiă cetățeni fideli ai statului și 
să respecteze legile.

„Gazeta Transilvaniei11 dela 
7 (19) Octomvre 1883 introduse 
ună articulă privitoră la acesta 
prea înaltă enunciațiune cu urmă- 
tărele cuvinte:

„Rea veste ne aducă Archiereii noș
tri dela Seghedinu ! țliceamă, că d-lă 
Tisza i-a chiămată la Seghedină, ca să 
ilustreze prin presența loră opera ma
ghiarismului în fața înaltului nostru mo- 
narchă și a lumei; der niciodată nu ni-ar 
fi venită în minte a presupune, că d-lă 
ministru-președinte va întrebuința acestă 
ocasiune spre a provoca, printr’o ne- 
esactă informațiune dată capului statului, 
o forte penibilă, durerosă și forte neme
ritată mustrare a elementului românescă 
de amendouă confesiunile1'....

Cu satisfacțiune trebue să con- 
statămă, că și pressa română in
dependentă din România liberă de 
tote nuanțele a semțită încătrău 
era îndreptată lovitura guvernului 
ungară.

Organuia lui C. a. Rosetti, 
„Românulă", scriea pe atunci între 
altele :

„. . .Maghiarii s’au folosită totdeuna 
de insinuarea, că Românii suntă nisce 
trădători și că graviteză în afară, pe 
când realitatea lucruriloră este, că Ro
mânii suntă elementulu celă mai pacl- 
nică. Acum ministrulă-președinte ală 
Ungariei a pusă chiar în gura împăra
tului Francisca losifă acea insinuațiune, 
ca să le dică, în modă indirectă, Româ- 
niloră, că suntă nisce trădători. Prin 
acesta situațiunea devine gravă, fiind-că 
se vede, că d-lă Tisza are planuri rele 

față de Români, și nu le p6te esecuta, 
decă nu va pute să facă pe lume să 
crșdă, că Românii suntă în adevără ună 
elementă, care celă puțină suntă îd ajună 
să se rupă de cătră imperiulă dualistă. 
Noi când vedemă asemenea stări de lu
cruri, mărturisimă, că situațiunea ne pare 
seriosăși ne îngrijimă de ea atâtă pen- 
tru-că suntă nisce frați ai noștri, cari su
feră, câtă și fiind-că noi snntemă vecini 
c’ună imperiu, cu care avemă interesă 
să fimă în bune relațiunl!. .

Pe când se manifestau ase
meni opiniuni în (fiarele române 
de dincoce și de dincolo, pressa 
ungurescă și guvernul fi ungurescă 
declaraseră rSsboiu în totă forma 
Româniloră din Transilvania și 
Ungaria și în prima liniă orga- 
neloră loră de publicitate. Refre- 
nulă tuturoră atacuriloră loră era: 
acum s’a apropiată și România de 
noi și vrea să ne fiă amică, ni- 
s’au dată promisiuni obligătbre 
din partea guvernului română, n’a- 
veți prin urmare să mai nădăj- 
duiți nimică din nici o parte, ci 
trebue se vă supuneți necondițio
nată.

încă pe la 1880 c|iarele ma
ghiare, temendu-se de ună resboiu 
cu Rusia, cereau dela guvernă ca 
să caute a se înțelege cu Româ
nia, câștigându-o ca aliată, der 

£ob-odcvfc& oct Romanii 

de dincolo se dea garanții despre 
lealitatea loră și să renunțe cu 
totulă de a se mai interesa de 
sortea frațiloră loră din Transil
vania și Ungaria, ba să-i sfătu- 
iescă chiar de a se supune ne
condiționată dictatului partidei 
maghiare dela guvernă.

Ne aducemă aminte, că foile 
din România au dată atunci foi- 
loru nemaghiare sfatulă, că gu- 
vernulă ungară se împace mai 
întâiu pe Românii din regatulă 
s-lui Ștefană decă voiesce să do- 

bendescă amiciția României și au 
adausă, că chiar să voiescă, Ro
mânia n’ar putea împedeca pe 
Românii de dincăce de Carpațî 
ca se nu aibă și ei dorințe, necum 
se le potă impune să’șl năbușescă 
sentimentele loră.

Cu tote astea la 1883, când se 
asigura din tote părțile, că apro- 
piarea României de alianța mari- 
loru puteri occidentale este ună 
faptă împlinită, guvernulă ungară, 
în locă să se arate mai conciliantă 
față cu Românii de sub o cârmu
irea lui, înaugurâ o nouă campa- 
niă de prigonire în potriva loră și 
se semțea încuragiată la acesta — 
după declarările foiloră maghiare 
— tocmai prin faptulă apropiării 
României de monarchia nostră.

Curendă după întrevederea d-lui 
Ioană Brătianu cu d lu Tisza la 
Viena, acesta din urmă ceru în 
dieta ungară să se restrîngă liber
tatea pressei, (ficendă între altele: 
„decă se voră continua agitați
unile în contra Ungariei în unele 
foi române și slave, atunci voiu 
cere, ca parlamentulă să dea pen
tru înfrenarea agitațiuniloră în 
contra rasseloră și a confesiuni- 
loră o putere mare pentr’ună timpă 
scurtă în mânile guvernului. “

Organulă guvernului ungurescă 
K amanm^a rlirAnbii AII

deosebire foia nostră, că i-se va 
suci gâtulă și celelalte foi șovi- 
niste o felicitau pentru acestă ideiă 
„măreță."

Pecatulă „Gazetei Transilva
niei “ era, că susținea cu tăriă 
mișcarea legală și îndreptățită a 
Româniloră de dincăce pentru apă
rarea limbei și a naționalității loră 
și combătea faptele rele ale gu
vernului ungurescă și ale unel- 
teloră sale de totă categoria.

Erau fărte înverșunați cei dela 
putere în contra nostră în deosebi

FOILETONUL# „GAZ. TRANS."

Pescăriile din Scarf
de D. Wiener.

(Urmare.)
Contele . Baldovin începu a se 

cugeta, pescarulă se părea a rămâne 
statornica pe lângă propusulă de a-lă 
transporta în Boulogne; de altă parte 
însă pentru neaședarea tînărului conte 
de Flandria de nici o jertfă nu s’a în
grozita, — pentru aceea în curendu și 
primi sfătuia pescarului. Margareta de 
Flandria a rămasa în societatea drăgă
lașei Evelina, — a ocupata asilulă ofe
rita, și cugetula acela, că a scăpata de 
atari primejdii, în care a fosta, nu o 
lăsa a fi cuprinsă de gândurile isolării 
și ale singurătății sale. Sufletulă i-s’a cu
fundată în acelea suveniri triste, pe cari 
le-au produsă mortea tatălui și pericu- 
lulă, în care a fostă fratele său: șl-a 
adusă aminte de amiculă fidelă ală casei, 
care prin jertfirea de sine șl-a câștigată 
atâția inimici.

Contele Varrini, după ce vă^u petra 
pusă erășl la loculă său, care servia 
contesei de pază, și după ce o credu 
destulă de ascunsă, celă puțină pănă va 
pute să se reîntorcă cu ajutorulă de 
lipsă, se decise a pleca cu pescarulu, 

care ’lă aștepta cu doi tovarăși de ai 
săi pe țărmură și așețlendu-se în luntre 
au plecată pe marea viforosă.

In diua următore cerulă cu încetulă 
s’a înseninată, ventulu a. încetată, și 
valurile mării s’au liniștită. Contesa Mar
gareta a petrecută totă noptea în ne
liniște, durerosele suvenirl și gândurile 
triste lăsară numai târdiu să se așecje 
somnulă pe ochii ei, der imaginea viuă 
a evenimenteloră din diua precedentă o 
făcură să tresară mai de multe-orl. Deș- 
teptându-se privi în jură prin odaia, în 
care se afla, și scrutătorul!! atentă ar fi 
observată jucândă umbra unui surîsă 
amară împrejurulă buzeloră ei. Câtă de 
puțină sămena aceea cu locuința-i din 
castelulă tatălui său, — în primele mo
mente -îșl recunoscu starea, în care se 
afla, deși nici o urmă a miseriei seu a 
delăsării nu a putută observa.

Păreții erau ocoperițl cu covore bo
gate, mesa învălită cu pânzătură forte 
fină și curată, în dulapuri se aflau dife
rite vase de argintă; ferestrile lungi și 
ângustă tăiate în păreții cei groși, per
delele patului ei de catifea cu colore 
deschisă, unele rămășițe de auriturl bo
gate o încredințară, că se află în odaia 
vre-unui castelă vechiu, care proba

bilă a vădută și individ! de tagma ei.
S’a sculată, — a eșită pe balconă și 

de aici îșl aruncă privirea pe marea in
finită, îșl aduse aminte de nobilulă Var
rini și de periculele cărora s’a espusă, 
medita despre pescară, de fiica lui cea 
plăcută, soția lui leală și despre tînă- 
rulă sveltă, frumosă, cu ochii negri. Pe 
cându stetea contemplândă asupra aces
tora, la ușă se audi o slabă bătaiă. Mar
gareta se cutremura, căci periculele, cu 
cari s’a luptată în diua precedentă, au 
făcut’o forte nervosă, der îngrabă se în- 
curagiâ, deschise ușa și pe pragă apăru 
fața veselă și surîdătore a Evelinei.

Margareta fiindă singură, părăsită, 
într’ună locă pustiu, ei cu totulă necu
noscută, cuprinsă de gânduri grele și 
încunjurată de primejdii necunoscute, îi 
plăcea de orl-și-cine, care numai vorbia 
amicabilu cu densa; der Evelina, deși 
era o fată demnă de iubire, totuși era 
cu multă mai tînără și avea o crescere 
cu totulă deosebită de a ei, decâtă ca 
să o potă primi de cameradă și cu care 
să simpatiseze în tote. Cerulă însă i-a 
dată și o altă ființă, căreia nu i-a pu
tută denega amiciția sa, deși cu jertfi
rea păcii sale. Adalbertă, fiulă sveltă, 
frumosă ală pescarului, pe care tatălă 
său l’a lăsată de apărătoră ală casei, cer

ceta în totă dimineța și sera pe dama 
astfelă devenită prisonieră ; și aoeste vi- 
site pentru Margareta deveniau din ce 
în ce mai plăcute și mai primejdidse.

Pescarulă însă nu s’a mai reîntorsă. 
Trecură dile după dile, sorele șl-a răsfă
țată raclele sale aurii pe orizonă, sârele 
cădu în mare, der luntrița în care părăsi 
pescarulu din Scarf țărmurii, nu s’a mai 
reîntorsă.

Agneta, soția pescarului, de multe- 
orl privia pe luciulu mârii sperândă, că 
dâră îșl va vede soțulă reîntorcendu-se, 
seu vre-ună compatriots, dela care ar 
pute sci ceva despre elă. Adalbertă încă 
în neliniștea sa adese-orl călătoria pe 
mare, ca să sciricescă despre tatălă său, 
der înzadară : cei doi vâslași, cari au ur
mărită luntrea, au fostă necăsătoriți, ai 
loră au și abdisă de speranța de a’lă 
mai vede; rudeniile loră au și rugată pe 
preotulă din Blankenberg, ca să facă 
slujbe pentru ei; preotulă cu lacrimile 
în ochi le-a promisă, că le va împlini 
dorința.

Margareta, a cărei sorte era strînsă le
gată de familia pescarului din Scarf, șl-a 
perdută tâtă speranța și lacrimele ei 
adese-orl se uniau cu ale Evelinei. Der 
mai tare se întrista, vădendă pe Adal
bertă întristată. Nu arare-orl s’a nisu- 
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pentru-ca susținusem^ cu energiă 
mișcarea legală de protestare a 
alegătoriloru români în potriva 
magliiarisării școleloru ndstre.

Din causa acesta eramu „agi
tatori periculoși** și „trădători de 
patria** și nu puținu oleiu a tur
nată pe focu și împrejurarea, că 
amu atrasu atențiunea frațiloru 
noștri din România asupra prigo
nirilor u, la cari este espusu ele- 
mentulă românu în statulu ungarii, 
esprimându speranța, că bărbații 
de statu români voru ține contu 
de acesta stare de lucruri în ra
porturile lord cu monarchia năstră.

Der fost’a numai întâmplare 
ori că a foștii unu reflexii alu 
ominoseloru „promisiuni obligă- 
tore“, de cari ne vorbeau mereu 
foile maghiare, ne pomenirămupe 
neașteptate, la finele anului 1883, 
combătuți și din partea unui or
gans. alu ministrului președinte 
românu (Telegrafulu), care ne im
puta, că „ne amestecăm ii în con
ducerea politicei esteriore a Ro
mâniei” și că „voimu se înve- 
țămu pe bărbații de stătu români, 
ce trebue să facă.“

Noi amu protestată contra a- 
cestei împutări, arătândă, că 
ne-amă împlinită numai o datoriă 
ca organu independentă românu. 
Ni s’a și dată din partea acelei 
foi satisfacțiunea cuvenită, der 
reaua impresiune ce ne-a făcut’o 
acea înfruntare nu a putută se 
dispară cu totulă.

Acesta nu s’a putută cu atâtă 
mai vertosă, cu câtă foile dușmane 
nouă se folosiră de ocasiune spre 
a ne provoca ironică ca se depu- 
nemă arma, căci ne-amă afla între 
două focuri și că o ploie de glănțe 
s’ar îndrepta asupră-ne nu numai 
dela Budapesta, ci acum și dela 
Bucuresci.

„Intre dozie focuri!“ Aceste pu
ține cuvinte caracteriseză mai mult 
seu mai puținu situațiunea poli
tică a Româniloră din Ardeală și 
Țera ungurescă, dela 1883 în- 
coce!

Crisa ministerialii în Serbia.
Lui „Times“ i-se telegrafiază din 

Belgrade cu data de 30 Augustă n., că, 
ministrulă sârbescă GruicI a împărtășită 
regentului RisticI, că membri cabinetului, 
în urma neînțelegeriloru întâmplate în 
partida radicală, află de bine a’șz da de- 
misiunea. Ristici, vrendă să se înțelâgă 

cu coregenții, a amânată răspunsulă pe 
a doua (fi, 31 Augustă, când a decla
rată lui GruicI, că elă și ceilalți regenți 
sfătuescă membrii oră cabinetului, să aș
tepte resultatulă alegeriloră pentru Scup- 
cină, fiind-că numai atunci se va vede, 
decă neînțelegerile din partidulă radi
cală suntă de natură de a trage după 
sine o schimbare în ministeriu.

Resultatulă întelnirei împerațiloril.
Corespoudentulă berlinesă ală foiei 

„Pol. Corr.“ scrie, că cercurile bine in
formate din Berlină suntă pe deplină 
mulțămite cu resultatulă întrevederei 
împăraților^ în Peterhof. întrevederea 
n’a avută scopă politică, der însemnă
tatea ei este mare, decă înțelegemă că 
prin ea s’au strînsă și mai puternică le
găturile de pretiniă între Rusia și Ger
mania. Declarațiile pressei rusescl, că 
Rusia numai atunci va trăi în pace cu 
Germania, dâcă acesta va rupe-o cu 
aliații săi, are două tendințe. Una, care 
voesce cu orl-ce preță să micșoreze în
semnătatea celoră petrecute la Narva, 
cu scopă ca să lingușescă pe Francia, 
er alta ca să presenteze Austro-Ungariei 
acestă întrevedere în colorile cele mai 
negre.

Fraueesii și Italienii.

O telegramă din Roma spune, că 
diarele se ocupă cu casulă, că regele 
italiană nu va fi de față în Spezzia când 
vaporulă „Sardegna“ se va pune în cir- 
culațiă, flind-că e forte probabilă, că la 
sărbătorea acesta nu va fi de față nici 
măcară o escadră din armata francesă. 
In cercurile guvernului se vorbesce, că 
însuși Crispi ar fi sfătuită regelui să ab
senteze, fiind-că în casulă când într’ade- 
vărulă nu s’ar presenta escadra francesă, 
ar face o fârte rea impresiuue, decă ar 
fi de față regele. „Dritto“ provâcă pe 
guvernulă italiană, să publice căușele 
fundamentale ale alacerei, ca nu cumva 
să se dea cursă liberă comentareloră 
fantastice, cari ară amărî și mai multă 
raporturile dintre Francia și Italia.

Situația europeuă.
.roia engiesa „standard" vorbindtt 

despre situația europenă (fice, c& ori 
cine esamineză cu atențiune situația ge
nerală trebue să fiă cuprinsă de îngrijiri 
seriose și să se întrebe, că ce se va în
tâmpla în cei 20 ani, cari urmeză? Ori- 
sontulă e acoperită de nori grei și negri 
și decă nu se va desvolta o precauțiune 
estraordinară, în timpulă acesta va tre
bui să se întâmple o radicală schimbare 
în echilibrulă europenă.

Confederația balcanică.
Nu numai în Parisă, ci și în Pe

tersburg se ocupă mereu lumea cu des

tăinuiri asupra pretinseloră resultate ale 
întelnirei monarchiloră la Narva. Cea 
mai nouă destăinuire e, că Anglia ar fi 
propusă guvernului rusescă și celui ger
mană formarea unei confederațiunl bal
canice, care să cuprindă pe România, 
Serbia, Bulgaria, Muntenegru și Albania, 
și a cărei neutralitate să fiă recunoscută 
de t6te puterile europene. In legătură 
cu acesta se pune ’n perspectivă o în
țelegere anglo-rusă asupra cestiunei bul
gare. Aceste faime ară ave intențiunea, 
dice-se, să facă să se credă, că întâlnirea 
dela Narva ar fi stată în nemijlocită 
legătură cu visita împăratului germană 
la Londra, și că Anglia ar fi luată ini
țiativa, pe care împăratulă Wilhelm, cu 
considerare la aliații săi, nu o putea 
lua.

Reforme în Rusia.
Țarulă Rusiei a dată ordină, ca să 

se formeze o comisiune pentru elabora
rea unui proiectă de reforme, ce se voră 
introduce în țerile tran caucasice. Se plă- 
nuesce de-a se da guvernatorului gene
rală ală prvoinciei acesteia atâta putere 
câtă are guvernatorulă generală ală Var
șoviei. Prin reformele proiectate se va 
înlesni populațiunei musulumane primirea 
în funcțiunile inferiore ale statului. Pro- 
ieotulă de reforme se va ocupa și cu 
crearea unora importante colonii ruse. 
S’au mai luată și măsuri pentru forma
rea de nouă corpuri compuse din mili
ții locale, cari ar ave de scopă să țină 
frontă unoră invasiunl chineze, afgane, 
perse și chiar turcesc!, pănă când pote 
să vină în ajutoră armata regulată.

Bismarck despre Elveția.
O foiă elvețiană din Zurich comu

nică scrisorea a doi elvețieni primiți de 
principele Bismarck la Kissingen. Bis
marck vorbindă despre neutralitatea El
veției a disă, că Germania va respecta 
neutralitatea ei, der a adaugată, că nu 
este sigură decă și Francia va respeota-o. 
In casă când Francia nu va respecta 
neutralitatea Elveției, Germania va lua 
pe Elveția cu ea în contra Franciei.

Mesuri militare în Franța.
fiarele francese au publicată o scri- 

sore a ministrului președinte francesă 
Freycinet, în care acesta, la o întrebare 
făcută în astă privință de deputatulă 
Bartissol, declară, că desființarea ori 
împuținarea garnisoneloră din locurile 
întărite mai mici ale Pireneiloră ostiei e 
adusă de necesitatea, d’a spori puterile 
combatante la granițele mai espuse și 
d’a pută instrui trupele mai bine.

Dela manevrele ruseșci.
piarele vienese, ce ne sosescă, re

producă o ouridsă istorisire a corespon

dentului rusescă ală diarulni „Standard1*, 
despre ună incidență întâmplată cu ocasia 
manevreloră dela Narva.

Lupta era înflăcărată între corpulă 
de răsărită, care se întărise ou trupe 
prospete, și între corpulă dela apusă, care 
era redusă la defensivă. La 9 <5re înce
puse lupta, cu o canonadă, ce ținu pănă 
la 1 după amedl. Corpulă de apusă să
vârși mai multe atacuri strălucite de ca
valeria. La unulă dintre aceste atacuri 
luară parte și husarii roșii, regimentulă 
Țareviciului. După-ce corpulă de răsă
rită se apropiase destulă, cavaleria lui 
începu mai multe atacuri, der fu primită 
cu salve de infanteria stabilită în sată 
și prin prejură.

Atunci se întâmplă incidentulă dra
matică ală (filei:

împăratulă germană era în fruntea 
regimentului său de infanteria Viborg, 
și când se vădu în fața unui regimentă 
de husari și a două,baterii de artileriă 
călare, plănui să’și facă dramă prin acestă 
posițiă a dușmanului. Deși ataculă fu 
neașteptată și se făcu cu celă mai mare 
avântă, avu ună sfârșită nenorocosă și 
împăratulă fu făcută prisonieră. După 
ordinulă Țarului elă fu pusă imediată 
în libertate și se reîntorse la suita sa. 
Indrăsneala estraordinară a încercărei 
și nereușita ei au făcută o împresiă a- 
dâncă.

Atâtă din punctă de vedere mili
tară privită, câtă și din acela ală lu- 
minei ce aruncă acestă incidență neaș
teptată asupra caracterului împăratului, 
forma acestă întâmplare obiectulă tutu- 
roră convorbiriloră din acea cji.

Peste câte-va dre, corespondentulă 
lui „Standard11 vădu pe cei doi împă
rați cu suitele loră în grădina dela stația 
Moloskovitsy. împăratulă germană se 
plimba agitată și vorbi numai oâte-va 
cuvinte în franțuzesce ou o damă. Ța- 
rulă și Țarevna, marii duci Nicolae și 
Michailă și alții convorbiau cu vioiciune, 
împăratulă germană nu lua pa/te la 
acea convorbire. „Era supărată din pri
cină că avusese nenorocirea d’a fi fă
cută prisonieră?11 se întrebă cu psiho
logică curiositate corespondentulă dia- 
rului englesă.

Tacticianii germani discută acum 
acestă casă, și suntă de părere, că îm- 

| păratulă nu putea fi făcută prisonieră, 
după dreptate, deore-ce de regulă ună re
gimentă de infanteriă compusă din trei- 
patru batalidne și înarmată cu arme cu 
repetiția, când se află în fața unui re
gimentă de cavaleriă și.a două baterii, nu 
pote fi socotită biruită, decă nu există 
alte împrejurări hotărîtdre, ca de pildă 
posiția infanteriei pe ună terenă liberă,

uită a’lă mângâia; odată’lă prinse de mână 
și îi dise:

— „Eu în adevără sunt o ființă nefe
ricită, așa-i Adalbertă ? Și aici în acestă 
locuință paclnică încă am adusă cu mine 
durere și periculă.u #

— „Nu te neliniști pentru aceea“, (fise 
Adalbertă, „noi numai datoria nl-amă 
împlinit’o, și în veci nu ne va păre râu 
pentru ceea ce amă făcută ; noi credemă 
că voră veni și timpuri mai bune. Pănă 
atunci dta ești aici în siguranță, și eu te voiu 
apăra pănă la ultima picătură de sânge.“

Abia au crepată cjorile, când pre- 
otulă și sosi și umbla din casă ’n casă, 
din colibă în colibă, vărsândă în inimile 
tuturora bucuriă și speranță.

— „Am visată“, (fise bătrânulă preotă, 
„că amvăcfiită pe pescariulă întregă și 
sănătosă avândă în mână mreja plină de 
pești. “

Pe acelea vremi ună atare visă era 
destulă, ca să alunge întristarea și să 
verse în inimi speranță.

Adalbertă fugi îndată la Margareta, ca 
să-i spună visul preotului cu tîlcul îmbucu- 
rătoră și ambii se legănau în speranța dulce 
a unui viitoră mai frumosă. Din acestă 
minută Adalbertă cerceta mai adese-orl 
pe contesa și-și comunicau întristările, 
nisuindu-se a se mângâia împrumutată. 

Tînărulă a observată, că contesei nu’i 
ohiar displacă visitele, căci Margareta 
mai bucurosă îlă asculta pe elă deoâtă 
pe Evelina, căci elăe s vedea a cunosce 
nu numai lumea, ci și familiele cele mai 
renumite din acelă timpă, și totdeuna 
scia să câștige plăcere și distragare ti
nerei contese.

Astfelă Adalbertă de multe-orl o 
ruga să părăsescă odaia, și în serile line 
o petrecea în luntrea sa pe luciulă mării, 
ori făceau o preumblare prin locurile ro
mantice.

Era o sără lină; ambii s’au pusă să 
ședă pe o petră a castelului ruinată. 
Adalbertă enarâ istoria fermecătore a 
seculiloră trecuțl, i-a vorbită despre cas- 
telă, ai cărui păreți de ună stângenă de 
groși frânseră de atâtea ori puterea ini
mică și a cărui chiliă adeseori au răsu
nată de toastele ținute pentru vitejii și 
frumsețea femeescă; i-a enarată faptele 
cruciațiloră în Palestina, prinsorea mul
tora eroi renumițl, cari s’au luptată pen
tru eliberarea S-tului mormântă.

Intre astfelă de vorbiri timpulă tre
cea cu repejune; tinăra contesă ’lă 
asculta cu plăcere, — mai intona câte o 
doină melancolică, în care se amesteca 
și vocea sonoră a contesei.

Margareta simția, că inima i-se to-

pesce din di în di mai multă de iubire 
pentru ună tinără, care e în o distanță 
nemăsurată de dânsa, — îi peri liniștea, 
pe care nu scia cum ar pute s’o recâș
tige?.... Pentru ea Adalbertă a fostă nu
numai celă mai frumosă, mai nobilă și 
mai plăcută tinără dintre câți a vădută 
când-va, dâră elă a fostă uniculă, la care 
în periculă putea să afle apărare și aju
toră și care îi putea procura bucuriă și 
speranță; sortea lui Adalbertă asemenea 
a fostă în potestatea contesei....

Ei să iubiau......... — Margareta
adeseori se cugeta, că ore va ave tînă
rulă cutezanța a o iubi, nu ’șl va înă
duși în sine simțămintele iubirei ce ar 
avea pentru dânsa ? deși s’a putută con
vinge pe deplină despre iubirea lui din 
vocea-i tremurătore, strângerea manei 
ș. a.

In fine sburâ de pe buzele ei cuven- 
tulă, pe care nu l’a mai putută revoca, 
și Margareta mărturisi, că de va trebui 
să-și piardă chiar și moștenirea părintescă, 
ea bucurosă va da uitării mărirea ei de 
odinidră și va fi soția fericită a lui Adal
bertă, fiulă peseariului din Scarf.

Trecură (file, săptămâni, ba luni în
tregi și Walsau totil nu s’a mai reîn- 
torsu. Acum începură a trage la îndo
ială adevărulă visiunei preotului, căruia 

i-a dată atâta oredământă familia pes- 
cariului, pentru-că li-se părea infalibilă 
presimțulă preotului. Acesta și acum cer
ceta adeseori sătulă și familia plăcută, 
aducândă și vești despre starea politică 
a ținutului. De astă-dată surprinse pe 
ascultători cu scirea, că regele Franciei 
a strînsă o armată pentru a pedepsi pe 
rebelii din Flandria, și a reaședaîn moș
tenirea sa pe tînărulă conte. Elă, anume, 
din supușii săi fideli a compusă două 
armate, le concredu conducătoriloră es- 
perțl, și cu arma în mână a năvălită 
asupra cuibului rebeliloră. De vre-o o- 
posițiă mare nu a dată, der totuși o ar
mată a lui a suferită multe, fundă ata
cată pe neașteptate de rebeli. Regele se 
jură în mânia sa, oă dintre capii rebe
liloră nici unulă nu va scăpa de morte, 
că mortea lui Carolă de Flandria și a 
amiciloră lui, cu sângele loră o voră 
plăti.

Acestea îi spuse bătrânulă preotă 
lui Adalbertă și elă erășl fugi la Mar
gareta, care pe ună momenta simți în 
sine fala, sperândă, că tatălă său va fi 
răsbunata, er fratele său reașezată în 
moștenirea sa, der îndată îi veni în 
minte, că între astfelă de împrejurări va 
trebui să se despartă de acela pe care 
îlă iubesce, și deci se întrista.

(Va urma). 
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neacoperită, pa când artileria dușmană 
ar ocupa înălțimile și cavaleria ar tăia 
drumulă de retragere. Seu unii altă 
casă, când infanteria ar putea fi socotită 
învinsă, ar fi când ea și-ar fi epuisată 
totă muniția.

In tote cașurile, facerea de priso- 
nierl se pronunță la manevre de cătră 
jurii, și de sigură acesta nu s’a în
tâmplată față de împăratulă germană, 
decă nu din altă pricină, cela puțină 
din politeță pentru ospele Țarului.

(,,Timpulîi“)

Cestiunea esportului porciforu 
din Serbia.

D îpă cum comunică o telegramă 
din Belgradă, acolo se asigură, că Au- 
stro-Ungaria ar fi pusă următorele con- 
dițiunl în cestiunea esportului porciloră 
sârbescl:

1) Guvernulă sârbescă ia angaja- 
mentulă să nu elibereze certificate de să- 
nătate decâtă în urma unei observațiunl 
de 8 4il® într’ună locă hotărîtă.

2) Pentru fiă-care transportă de 
porci exportatorii sârbi trebuescă să’șl 
procure o foiă de permisiă dela minis- 
terulă ungurescă, obținută prin mijlo- 
oirea consulatului sârbescă dela Buda
pesta, seu a consulatului austro-ungară la 
Belgradă.

3) Guvernulă sârbescă ia angaja- 
mentulă să dea garanții, că frontiera Ser
biei va fi cu desăvârșire închisă porci
loră din România și ca guvernulă ungară 
să aibă dreptulă să supravegheze esecu- 
tarea acestei măsuri în limitele conven- 
țiunei veterinare.

Guvernulă din Belgradă ar ave de 
gândă să convoce pe comercianții cei 
mai însemnați din țâră spre a’i con
sulta, ce ar fi de făcută, când guver
nulă austro-ungară ar menține aceste con- 
dițiunl.

CetimH în „Adevărulu“ de ac|I:;
Primimă durerosa scire, că Vasile 

Alexandri, dulcele poetu ală Români- 
loră, a încetată din vieță astă-nopte la ■ 
Mir cești.

Țera pierde pe unulă din cei mai 
iluștri fii ai săi, care a foștii fala Ro
mânismului și una din stelele lucitore 
ale Latinităței.

Guvermdă a luată Iwtărîrea ca în
mormântarea lui Vasile Alexandri să 
fiă făcută pe cheltuiala Statului.

Ministrulu culteloru și alu instmc- 
țiunei publice-, d-lu Tlieodoră Rosetti, 
va representa guvernulă.

Academia română va trimite o de- 
legațiune spre a asista la înmormânta
rea ilustrului poetă Vasile Alexandri.

SUIRILE țllLEL
Premii pentru dou§ disertațiunl. Sub- 

comitetulă despărțământului I ală „Asso- 
oiațiunei transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului română“ va 
premia, conformă decisiunei ultimei adu- 
năr generale a despărțământului, cu suma 
de câte 10 fi. v. a. două disertațiunl 
menite a se oeti la adunarea generală 
din tomna acesta. Subiectele acestoră 
disertațiunl voră fi următorel: 1) Care 
■au fostă căușele decădinței economiei de 
de vite la Românii din Săcele și cum s'ar 
pute ridica din nou acesta ramă, de econo- 
nomiă ? și 2) Prin ce mijloce s'ar pute, des- 
volta și perfecționa industria de casă la 
Românii din Săcele? Amândouă aoeste 
disertațiunl voră avâ a fi scrise în stila 
poporală și în privința estensiunei voră 
fi astlelă întocmite, încâtă să se potă 
ceti amândouă într’o ședință. Manuscrip
tele voră fi înaintate pănă în 1J Oc- 
tomvre st. v. directorului despărțământu
lui, părintelui protopopă Ionu Petricu în 
Brașovă.

DouS toaste. Sub acestă titlu sorie 
diarulă „Budap. Tagbl.“ următorele : In 
regiunea cea plăcută a băiloră dela Geoa- 
giulă de josă, la care petrecă în cea mai 
bună concordia membrii inteligenții ma
ghiare. române și săsescl din Ardâlă s’a 
serbătorită <Țua nascerei regelui precum 
și cpua Ștefană cu mare însuflețire. 
La banchetulă dată din incidentulă 4fi®i 
nascerei regelui a sărbătorită protopres- 
biterulă gr. or. din Dobra Romulă de 
Crainică înaltele virtuți de domnitoră ale 
regelui și în vorbirea sa cu patos no
bilă îmbărbăta pe naționalități la con
cordia. După ce numita foiă estrage din 
vorbirea unui jude de tablă rostită la 
banchetulă din 4>ua sfi Ștefană încheiă 
astlelă : Vorbirea patriotică întâmpină în 
tote părțile cea mai căldurosă primire și 
membrii inteligenții române căutau oca- 
siune, prin vorbiri dințce în ce mai în- 
suflețitore a întona, că soirile răspândite- 
despre nepatriotica atitudine a Români- 
loră ardeleni suntă neadevărate șiseba- 
seză pe informați uni meschine. Tote na
ționalitățile trebue să fiă unite în iubirea 
și credința nostră cătră tronă și gata a’șl 
da vieța pentru elă.

* 
♦ *

0 comori în Ilfovti. „Timpulă“ e in
formată, că în comuna Radovană, plasa 
Oltenița, județulă Ilfovă, în România, 
s’ar fi găsită o comâră, care se bănuesce 
a fi îngropată dela 1853 îd timpulă luptei 
între Turci și Ruși. Ajutorulă de sub- 
prefectă Napoleonă Popescu mergândă 
în localitate a descoperită monete la 
câțl-va locuitori, adecă sfanți, ruble și 
galbeni austriacl vechi. Comora a fostă 
găsită în pădurea Groșovă pe proprie
tatea sooietăței Dacia - România. Aran- 
dașulă actuală este d. Popa Luca. Pân- 
darulă Gligore Șiușmană, care îșl avea 
coliba aprâpe de comără, a dispărută, 
trecândă în Transilvania de unde este.

** *
Din istoria reg. 31 de inf. Sub tit- 

lulă: „Gedenkblăter fur das k. u. k. In
fanterie - Regiment Friedrich Wilhelm 
Grossherzog v. Mecklenburg-Strebtz Nr. 
31“ a apărută o broșură de 31 pagine 
octavă mare, compusă de locotenentulă 
Karl Lutsch, cuprin4©ndă istoria fapte- 
loră acestui bravă regimentă românescă, 
care de 150 de ani de când esistă, a 
luată parte la 179 lupte în răsboiele pur
tate de monarchia nostră în Europa și 
a decisă în cele mai multe victoria și 
ordinulă Măriei Teresiei la șese coman
danți ai săi.

*
Inundările din Austria, u telegramă 

din Praga spune, că în noptea de 3 spre 
4 Augustă inundarea a pricinuită pa
gube și stricăciuni enorme, țflarulă „Bo- 
hemia“ n’a putută apărea fiind-că tipo
grafia stă sub apă. In redacțiunea dia_ 
rului „Prager Zeitnng“ nu pote întră per- 
sonalulă decâtă numai pe ferestră, fiind
că tipografia și espediția e sub apă.

* *
Schimbare de tergu. Ministrul ă de 

oomerță a concesă comunei Gheorghio- 
Sân-Miclăușă din comit. Ciucului, catâr- 
gulă anuală, ce se ține la 7 Septemvre 
n., de rândulă acesta să se țină escep- 
țională la 6 Septemvre n.

* ♦ *
Victime ale focului. Cu ocasiunea 

focului din comuna Codă au arsă și 
doi omeni, precum și mai multe vite.

** *
Focii. In Fizeșă, comit. Solnocă-Do- 

beca, au arsă 45 case împreună cu edi
ficiile eoonomice și cu provisiunile de 
cereale. A arsă și ună copilă. Foculă a 
luată nascere din joculă copiiloră ou 
chibrite (aprinjore).

Podulii peste Dunăre.
Cetimii în „Românulua de 

Marți:
ErI s’a începută punerea pilei (pi

ciorului) dela podulă de peste Dunăre și 
în partea despre Fetescl. Piciorulă este 
de peste 50 metri, din cari 14 întră în 

pământă; lățimea lui în tote părțile e 
aprope de 12 metri.

Modulă cum se pună aceste pioiore 
e vrednică d’a fi cunoscută de cetitorii 
noștri. Se ficseză două corăbii mari, 
peste care se face o punte. După acea 
punte se lasă ună tubă în grosime ce-va 
mai mare decâtă a piciorului și printr’o 
presiune de aeră împinge apa în tote 
părțile, astfelă, că atunci când ajunge 
la pământă nu mai e nici o picătură de 
apă. După ficsarea acelui tubă, se pună 
scări și lucrătorii întră ca să lucreze. 
Ună omă însă nu pote sta în fun- 
dulă apei decâtă 20, seu celă multă 
30 minute. Când ese, elă este freoată 
puțină pe corpă, îlă lasă să se odih- 
nescă și să ddrmă cât-va timpă și apoi 
erășl întră. Lucrătorulă se plătesce ou 
minutulă.

Stabilirea tubului odată făcută, in
ginerii Flachet și Herman, represen- 
tanții întreprin4ătoriloră au strânsă pe 
lucrători și le-au împărțită de beutură. 
După aceea s’a servită ună banchetă la 
cari au luată parte inginerulă de con- 
trolă ală statului și mai mulțl ingineri 
într’adinsă venițl din Bucurescl.

Nu s’au ridicată toaste, decâtă in
time, căci nu era ună banchetă ofi
cială.

Literatură.
Geografă pentru școlele medii lu

crată pe basa planului ministeria1 mai 
nou după D. Laky de D. Făgâră ană și 
A. Bârseanu, profesori. Tomulă III. 
Asia, Africa, Australia și America. Pre- 
țulă 1 fl. broș. Brașovă, editura lui H. 
Zeidner 1890. — Cu acestă volumă se 
încheie manualulă de geografiă prelu
crată de d-nii D. Făgărășană, Silv. Mol- 
dovană și A. Bârseanu, care manuală, 
aflându-se corăspun4&toră, s’a introdusă 
în mai multe din școlele nostre. Volu- 
mulă III are 202 pagine și cuprinde, 
afară de descrierea continenteloră numite 
în titulă, descrierea ținuturiloru polare, 
precum și o privire asupra istoriei desco- 
peririloru geografice.

TELEGRAMELE .GAZ. TRANS.“
(Serviciulu biroului de coresp. din Pesta.

Praga, 5 Septemvre. Miseria 
inundațilorîî e mare. Locuitoriloru 
din stradele închise li-se ducu mij- 
ldcele de luntri. Apa cresce. Pe 
la meȚulii nopții împușcături de 
alarmă anunțară o nouă crescere 
a apei și prin urmare mărirea pe- 
riculului.

Strigoniu, 5 Septemvre. Intre 
primatele și între ministrulâ de 
culte s’a obținută deplină înțele
gere : cestiunea botezuriloru din 
căsătorii mixte s’a regulată.

DIVERSE.
Codonofihonulu e numele unui nou 

instrumentă, care va face sensațiune. 
Elă representă sub forma unui dulapă 
efectulă sonoră a două-4eci și cinci de 
clopote mari. Două-deci și cinci de tu
buri de metală, puse în vibrațiune prin 
oiocane, corespun4endă cu clapele unui 
claviră, alcătuescă acestă instrumentă 
totă atâtă de puternică ca și nișce clo
pote mari închise în turla unei biserici. 
Tubulă celă. mai lungă e de ună metru 
40, celă mai scurtă de 60 centimetri și 
ună tubă greu de două chilograme pro
duce sunetulu unui clopotă de 80 chilo
grame. Codonophonulă va sluji când se 
va representa din nou „Le Râve“ la 
Opera din Paris.

Clubuld fetelorfl de măritatu. La Lon
dra s’a constituită acum de curândă ună 
clubă ală feteloră de măritată. Membre 
ale acestui clubă potă să fiâ fete în vâr
stă de 17—30 ani. Fiă-care dintre fete 
capătă o listă, în care este însemnată 
numele flăcăiloră de însurată, și scurte 
note despre caracterulă loră, er pe o 
listă suntă înșirați șarlatanii, cari caută 
a faoe matrapazlîcurl cu însurătorea, și 
bărbații cari au mania de a se căsători 
de mai multe ori, seu a ține mai multe 
femei.

Definiția ciudată a pianului. Japonesii, 
cari au cercetată ântâia dată Europa, au 
trimisă în patria loră o definiții de totă 
ciudată a pianului. — „Europenii“ , 
scriau ei în raportele loră, „sciu să storcă 
dela ună animală mare, cu patru piciore, 
nisce sunete de totă melodios3. Ună 
bărbată, der mai de multe-orl o femeiă, 
să așeză înaintea animalului și călcândă 
pe coda mirăzăniei și lovindu-i dinții 
albi cu degetele, îlă silescă să cânte cu 
voce forte plăcută.“

Mama prevedetore. Nu de multă sosi 
în Orei, pentru a petrece câtă-va timpă, 
soția unui comerciantă rusă cu fiica sa 
și trase într’ună hotelă. Rugate să 
se înscrie în registrulă străiniloră, mama 
scrise după numele de familiă următo- 
rele: „soția unui comerciantă din Dmi- 
trowsk cu fiica sa nemăritată Sașa 119 
ani de etate,) 10,000 ruble 4estreJ p^ră 
blondă deschisă, năsuță tâmpită și grop- 
șidre în cei doi obraji; defecte corpo
rale, ori alte semne caracteristice n’are.

Unii procesă ciudată. Procesulă piș- 
cătoră pentru violarea făgăduelei de că
sătorie, intentată de miss Gladys Know- 
lel d-lui Duncau Leslie, directoră ală 
diarului „Matrimonial News“ din Londra 
preocupă actualmente lumea din capitala 
regatului unită. Pare astă4i, oă satisfac
țiile obținute de miss Gladys — 10000 
livre, pagube interese — riscă de a ră
mâne cu totulă platonice. Pentru a scăpa 
de obligația platei, d. Duncan Leslie a 
pusă persona sa și tote bunurile în si
guranță în Franța. Miss Gladys face de
mersuri pentru a obține ună exequator, 
ca să facă esecutoriă în Franța judecata 
curții din Lewes. Der nu e sigură, că 
cererea ei va ajunge la vre-ună resul- 
tată de ore-ce legea francesă nu a ad
misă pănă adl, că violarea unei făgă- 
duell de căsătoria să fiă o crimă, ce se 
pote pedepsi, seu că pagube interese să 
fiă ună pansamentă convenabilă de apli
cată inimei rănite a unei tinere fete tră
date de logodniculă, seu amantulă ei!

Voci din publici!.*)
Onorată Redacțiune! In Nr. 284 

ală „Gazetei Transilvaniei din 21 De- 
cemvre 1889 ați binevoită a aduce între 
varietăți o notiță despre crima săvârșită 
de frații noștri George și Toma Iliescu 
din Brașovă față de soția lui Toma Ili
escu. N’amă ave nimică de observată 
decă în notița citată nu ar fi atinsă și 
acea împrejurare, că părinții noștri ar 
fi Țigani din Săcele. Fiă că s’a făcută 
aoesta din erore, fiă din nesciință, te 
rugămă d-le Redactoră, să binevoescl a 
publica următorea adeverință oficiosă es- 
tradată din partea organeloră competente, 
pentru de a se rectifica acea părere 
greșită.

Brașovă, în Augustă 1890. 
Maria Lebu născ. Ilie 

Reveica Morarii născ. Ilie.
Adeverință oficiosă!

Din partea subscrisului s’a consta
tată, precum Thoma Ilea născută în pa- 
rochia Turoheșului din părinți români de 
religia gr. or., căsătorită totă aci, luândă 
în legiuită căsătoria pe Ana, fica lui 
Vasilie Constantină din Turcheșă, toți 
Români de religia gr. răsărit., cari au 
locuită în comuna Turcheșiului, ca omeni 
muncitori, pănă la adânci bătrânețe: 
avendă copii, familiă numărâsă, premen- 
ționatulă Toma Ilea amăsurată conscrieri 

I generale se vede a fi născută la anulă 
j 1805. Er legiuita lui soțiă Ana Ilea năs- 
; cută Vasilie Constantină năsontă la an. 
I 1813 cunoscuțl în comună de Români cu- 
! rațl gr. or. și și de 6menl onești ca mun- 
; citorl fără de nici ună nume rău. Care 
adeverință pentru deplina-i valore se în- 
târesce cu propria mea subscriere și 
apăsarea sigilului bisericescă.

Turcheșă, în 25 Iulie 1890.
loantf Odord, 

par. sup.

Vidi: Primăria comunală.
Rusu Ionu, Veres B. Istvan,

notară. jude.

*) Pentru cele publicate sub acestă rubrică 
redacțiunea nu ia răspundere. Red,

| Editoră și redactoră responsabilă:
■ Dr. Aurel Mureșianu.
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Vursultâ SBlețeS
din 5 Septemvre st. u ;b»0.

Bancnote romfnoscl Cump. 8 80 ; and 8 84
Argintă românescă - 8 75 * 8 80
Kapoleon-d’orI - - - 8 81 * 8 85
Lire turcesc! - - - n 10.15 R 10.20
Imperial! .... 0 9.12 rt 9.17
GalbinI n 5.25 r f> 30
Boris. fonc.„Albinau6°/tl h 101.- n

5°/0 n n u /0 n 99.50 w
Ruble rusesc! - - • t! 135.— ’! 136.—
Măre! germane - - „
Discontulă 6— 8"/0 Pa Bnă.

11

Curaală ta bursa de Vieaa
din 4 Septemvre at. n. 1890.

Banta do aurii 4u/0.............................1C0.85
Bonta de hârti&&°/0.............................. 99.30
Imprumutulă căiloră ferata ungare -

aurii................................................. 110.—
dto argintă......................... 97.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (l-mu emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate do 
ostii ungare (2-a emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră terete de 
ostii ungare (3-a emisiune) • - 107.50

Bonuri rurale ungare.................... 8910
Bonuri croato-slavone ----- 104.25
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă .............................. —••
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 137.. 
Losurile pentru regularea Tisei și 8c-

ghedinului - - 127.25
Bonta de hârtiă austriacă .... 88,15
Bonta de argintă austriacă .... 89.45
Stenta de aură austriacă....................... ÎOBR^
LosurI din I860  138.25
Aoțiunile băncei austro-ungar* - - 976.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 352.75 
Acțiunile băncei do credită austr. • 308.75
feaibeni împărătesei.................................... 5.32
Kapoleon-d’orI.........................................Si-'d'/j
Mărci HO împ. germane • • 54.52*/j
londra 1U Livrta sterling® - - 11149

In alien Trafiken und Galanterie - Gescliâtten.

OTTO KANITZ & CO., WIEN.
332,26—14

Mersult trenurilorâ
pe Hulele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă, din 1 Iunie 1890.

Budapesta—Credeai* Fyeâeali—Budapesta SS.-JPesta.-Aradu-Teiuș Teiuș-Ai’adia-SS.-T’estaj Ctopșa-Knieft—Sibiiu

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Trenă Trenă Tren de Tron de 
accele-

ratu.
accole- 

rații
per- 
sdne

per- 
sâno

Trenă 
KGoele- 
satu

Trena 
de 

pers.

Trenă ’jȚron(ie 
accele
rată. por

ts 6 no

Tronu 
accele- 
ratu.

Tronu 
do 

pers.

Trenă 
de 

rers.

Trenti 
accele

rata.

Tronti
de

pers. pers-

Tronu 
de

Oradea-mare

Jjezd-Telegd 
B6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Euiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Sădășo)

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 ) 
i

Ipahida
Ghiriș
Cncerdea
Uibra
Vințulă de susă
Aiud

Teiușu

Orăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașu 
Slisabetopole 
Sighișdra
Hașfalău 
Homorodă 
Augustină 
kpața 
Peldidra

Brașovil

rimișă
PredeaBu

BucurescI

4.26
4.58

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47
9.30

I

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

BucurescI 
^redeaEăi 
Timișă

Srașovd j

Feldidra
Apața
Augustină
Homorodă

T renu 
de pers 

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

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
12.04
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

11 36

6.10
9.28

11.58
1.51
2.06
2.46
3.40
4.03
4 25 Hașfalău
4.51
5.32
5.49
6.11
6.28
6.44
7.04
8.30
8.55

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

Sigliișdra 
Elisabetopole
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă

Teiușă

Aiudă
Vințulă de susă 
Uidra
Cncerdea
Ghirișu
Apahida

<
I

I

Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia 
Bratca

Mezo-Telegd

Oradea-mare

11.23
12.08

P. Ladâny 
Szolnok

52«adape8tu

Viena

I

JIureșia-Bjudoșis-SSistrița i

Murășu-Ludoșă
Țagă-Budatelecă
Bistrița

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
6.48
6.48

7.22

7.51
7.58
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

1.10
1.36
2.01
2.08
3.31
5 11
7.15
8.40
1.40

4. —|
4.44
5.20
5.47
6.35
8.12
8.4?
9.29

10.10
10.32
10.42
11.01
11.37
11.52
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
11.06

1.19
3.31
6.35
6.50
3.—

4.10
4.50
5.50

11.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.64
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

4.45
9.iz
9.41

10.17
10.32
11.04 
11 30 
11,51
12.27

7.ZU

1.35
1.59
2.32
2.59
3.13
3.18
3.33
4.03
4.14
4.36
5.06
5.24
5.45
5.51 

~6Î)8
6.42
7.52
8.10
8.30
8.5C
9.05
9.19
9.43

10.02
10.41
10.56
11.13
11.32 
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15

10.40
6.05

BBistrița-JSKuresu-Jliudâs^s
ÎT. omn.ll

4. — | Bistrița
Țagă-Budatelecă6.48,

g gg | Murășă-Ludoșă

Nota: Numerii îucuadrațl cu linii grose însemnezi 6rele de nopte.

Viena
KBsscSapeKfta
Szolnok

Aradd

Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
Badna-Lipova 
Oonop 
Berzava 
Sobor șină 
Zamă 
Gurasad^ 
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia
Șibotă 
Vințulă de josă 
Alba-Iulia 
Teiușu

8.—
2.-
4.20
8.10

^2.20
i.2.34
§3.05
5=:3.23
"3.39

i

Teiușă10.50 3.25
8.15 9.40 Alba-Iulia

11.18 1.02 Vințulă de josă
3.50 5.27 Șibotă
4.10 5.50 Orăștia
4.22 6.02 Simeria (Piski)
4.46 6.23 Deva
4.58 6.34 Branicica
6.16 6.52 Ilia
5.38 7.17 Gurasada
5.53 7.33 Zamă
6.15 8.20 Soborșină
6.58 8.49 Berzava
7.22 9.16 Oonopă
7.38 9.32 Radna-Lipova
7.54 9.51 Paulișu
8.14 10.18 Gyorok
8.43 10.44 Glogovaț
9.12 11.14 Aradd <
9.34 11.39
9.56 12.05 Szolnok

10.17 12.26 Ksadtnjpesta
10.44 12.58 Viena

I

_b,49
-6.06 
=■6.24
56.53
F7.06
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
616
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
11.031
11.271 
11.38 
12.10
4.47
7.45

1.40

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmneșă 
Ocna
Sibiiu

Tr. de p.

4.05
4.35
5.16
5.47
6. io

T. ■!« p.

10.47
11.17
11.58
12.29
12.52

l.r. om

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

SiMiu-€tog»șa-mic&

6.05

Simeria (Piski)-K®etr0șem (Piski)
|T7a. p. T, omn. T. omn. T. omu. T. omn.

Simeria 7.17 11.28 3.50 Petroșenl 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23
Hațegă 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 Hațegă 8.51 1.19
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09
Petroșenl 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47

Aradu—Timășora

T. umn |
4.031
4.49
0.24 

~6Ă)4
6.43
7.28
8.—

Timișm*a—Aradd
T. omn. T. omn. ■£■ omn. T. omn-

Aradă 6.18 4.18 Timișdra 6.30 1.10
Aradulă nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
NAmeth-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 Nemeth-Sâgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Aradulă nou 9.09 3.41
Timișdra 9.04 6.50 Aradn 9.25 3.55

O hirișu—Turda Turda—Gliirișu

ShirlșO
Turda

7.40 10.50 3.56 9.30 Turda
8.- 11,10 4 10 9.50 fihiriși 3.- 8.40

T. omir

1.16
4.50
7.21

SigJhișora—Odorheiu O dorheiu—® igltei șor a

Sibiiu
Ocna
Ldmneșă 
Șeica mare 
Copșa-mică

Tr. oinn,

7.35
8.02
8.30
9.05
9.34

Tr. de p.

4.34
4.58
5.25
5.55

Tr. do p

9.50
10.14
10.40
11.10
11.356.20

Cncerdea - Oșorheiu
Beghinufâ s&sescd

Cncerdea 
Oheța 
Ludoșă 
M.-Bogata 
Iernută 
Sânpaulă 
Mirașteu

Oșorheiu ]

Reghinul-săs.

Tr. do p. Tr. de p.

8.20
8.50
9.11
9.20
9.57

10.12
10.35
10.54
4.58

Tr. omn.

2.56
3.29
4.06
4.15
4.54
5.10
5.34
5.35

2.55
3.25
3.46
3.56
4.33
4.48
5.11
5.30
5.50
7.25 7.-

Beghinulti s&sescu-
Oșorheiu-Cucerdea

Reghinul-săs.

Oșorheiu j 

Mirașteu 
Sânpaulă 
Iernută 
M. Bogata 
Ludoșă 
Oheța 
Cncerdea

Tr. omn.

7.24
7.44
8.07
8.29
9.02
9.35
9.51

10.23

Tr. de p.

8.25
10.-
5.54

Tr. de p.

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53 
12.06 
12.22 
12.50

6.14
6.37
6.58
7.28
7.41
7.57
8.25

Simeria (Piski)-îJnled.

Simeria (Piski) 
Cerna
Uniedăra

Tr. omn.

4.-
4.21
4.50

Unied.-Simeria (Piski).

Sighișdra 
Odorheiu

11.25 Odorheiu
7.49 1.50 Sighișâră

Tipografia A. MURESIANU Brașov

8.40 2.45
10.52 5.28

0 ni edora
verna
Simeria

9.25
9.51

10.10

i
5.—


