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0 ciudata campania Ziaristică.*)
(Articulu finalii.)

Brașovtf, 22 Augusta v.
EarășI amu trebuită se între- 

rupemă pentru câteva cjil0 conti
nuarea acestui ciclu de articuli.

Dumineca trecută, 18 (30) Au
gustă a. c., s’a întrunită în Sibiiu, 
comitetulă partidei nbstre națio
nale, alesă de conferența din Oc- 
tomvre 1890, faptă, care, precum 
vedemă, a fostă anunțată prin te- 
legrafă și foiloră din Pesta și Viena 
de cătră corespondenții lor sibiienî.

Lucru firescu, că, după ce prin 
campania cjiaristică în cestiune 
a fostă alarmată tbtă românimea 
și străinătatea, lățindu-se faime 
urîte și tendențiose asupra comi
tetului, acesta s’a vec|ută înainte 
de tbte constrînsă de a lua posi- 
țiune față cu ele și cu urzitorii 
loră. Amă trebuită der se aștep- 
tămă mai întâiu resultatulă des- 
bateriloră în ședințele plenare ale 
comitetului spre a pute face con- 
clusiunile nbstre cu privire la acea 
ciudată și regretabilă campaniă.

înainte cu o lună s’a scrisă în 
așteptarea întrunirei comitetului 
nostru între altele:

„Noi sperămă, oă acesta întrunire 
va fi fatală d-lui V. Babeșă și oă con- 
vooarea sa va fi cea din urmă încercare, 
ce președintele comitetului națională 
română va fi făcută spre a-lu duce în e- 
rore și spre a-lu împinge spre o politică 
contrară intereselor^ românei („La Liberte 
UoumaiDe“ dela 13/25 Iulie a. c.)

Ei bine, acum după întrunirea 
comitetului suntemă în posițiune 
a constata, că cjdeiruilâ, care a 
scrisă acestea, nu numai că a fostă 
reu informată de cătră aceia cari 
l’au informată, der că a fostă es- 
pusă chiar a deveni ridiculă prin 
nisce afirmări ca aceste, fără de 
nici ună temeiu. t

Putemă constata, că acea în-

*) A se vede numerii 171, 172, 179, 180 
și 181 ai „Gaz. Trans.“

trunire a fostă în adeveră „fatală“ 
der nu pentru d-lu Babeșă, ci pen
tru „aceia“ cari, lovindă fără de 
nici o causă fundată în atitudinea 
politică a d-lui Babeșă, ca preșe
dinte ală comitetului, au crecțută 
pbte, că voră fi în stare a sparge 
solidaritatea, ce domnesce în sî
nulă partidei ndstre naționale, cu 
șCopă de-a pregăti astfelă prin 
.^divergențe”, ,,certe“ și „scisiunl” 
făleai acele politice, ce cu atâta 
îngâmfare voră să ni-o prescrie 
câțiva gazetari „paraponisiți”, cari 
dela noi de dincoce au trecută în 
Bucurescl.

întrunirea din urmă a comite
tului nostru a dată dovadă, mai 
pre susă de ori ce îndoiela, că 
acestă comitetă nu este o asocia- 
țiune de nătângi, cari potă fi „duși 
în erore și împinși chiar spre o 
politică contrară intereseloră ro- 
mâne“, ci se află întrînsulu omeni 
conscii de chiămarea loră, pă
trunși de seriositatea luptei nostre 
naționale; a dovedită în fine că 
d lă Babeșă, sciindă sS țină semă 
de acesta, nici că a voită, der 
nici că i-a putută veni în gândă 
măcară de a purta de nașă co
mitetulă.

S’a mai 4’să despre d-lu Ba
beșă într’una din gazetele, cari 
au purtată campania din cestiune, 
că „a putută se-și subjuge odată 
spiritele de peste munți; der ele 
s’au trezită și se revoltă!“

In adeveră s’au trezită și se 
revoltă spiritele la noi, der nu în 
contra d-lui V. Babeșiu, a căruia 
purtare, ca președinte ală comite
tului, nu le-a dată nici celă mai 
mică prilegiu de a se revolta, ci 
se revoltă în contra acelora, cari 
cu cea mai condamnabilă ușurință 
se silescă a împinge cestiunile 
ndstre cele mai seriose naționale 
de pe tăremulă principiară, pe 
acela ală personalitățiloră, ală în- 
sinuăriloră pătimașe și ală denun- 
țăriloră mârșave.

Se revoltă spiritele la noi, der 
nu pentru acusațiunile nemeritate, 
ce s’au aruncată în fața unora, nici 
pentru laudele și mai nemeritate, 
ce s’au adusă altora în decursulă 
acestei triste campanii cpscristice, 
ci se revoltă pentru că vede cum 
se uneltesce cu scopă de a intro
duce în sînulă nostru spiritulă ne- 
disciplinei, ală nesincerității și ală 
anarhiei, și cum unii bmeni fără 
de cea mai mică greutate, au cu- 
tezarea de a’șl aroga se fiă ei areo- 
pagulă politică pentru Ardeală și 
pentru Ardeleni.

Nu s’a împlinită așader nici 
dorința acelora, cari au voită, ca 
cu ori ce preță se devină fatală 
pentru președintele comitetului 
nostru întrunirea lui de acuma; 
der nu s’au împlinită nici aștep
tările adversariloră noștrii cari, 
în fața faimeloră răspândite, pre- 
cficeau cu bucuriă o scisiune în 
sînulă partidei nbstre naționale.

Nicl-odată nu s’a impusă mai 
puternică spiritulă solidarității și 
ală demnității naționale, ca acum 
cu ocasiunea ultimei ședințe a 
comitetului nostru.

Der scopulă nostru nu a fostă 
de a vorbi despre ședința comi
tetului, ci numai de a încheia a- 
cestă șiru de articuli, pe cari a-i 
scrie cu părere de reu ne-amu ve- 
c|ută constrînși.

După ce amă arătată fasele 
acestei campanie 4iar^sti°e nu 
vomă întâr4ia a ne ocupa la ren- 
dulă seu și cu cestiunile mari prin- 
cipiare, pe cari înzadară și-au 
dată silința de a le întuneca, pu- 
nendă înainte persbnele și perso
nalitățile.

înainte de a încheia trebue se 
ne împlinimă o datoriă, ce-o avemă 
față cu acei confrați ai noștri 
4iariștl ardeleni, bănățeni ori un
gureni așe4ați în Bucurescz, cari 
au fostă și suntă necontenită păr
tași de stima și de iubirea nbstră, 
a celoră de dincoce de Carpați.

In articululă nostru (IV), pu
blicată în numărul ă dela 15 (27) 
Augustă, amă fostă vorbită de ga
zetarii trecuți dela noi dincolo, ceva 
prea în generală, așa că acești 
stimați și iubiți confrați puteau 
se se simtă încâtva atinși prin a- 
cesta.

Indreptămă erbrea declarândă, 
că 4iariștib despre cari vorbimu 
suntă numai puțini la numeră și 
că lucreză sub firma Ioa/n Slavici 
și Compania.

Ce însemnă acestă firmă pen
tru noi Ardelenii pbtevede ori și 
cine, Română ori străină, din scri- 
sbrea, ce a adresat’o d-lă Ioană 
Slavici, cu mare reclamă, 4iaru^ui 
„Liberte Roumaine“ (nr. dela 9 Aug. 
a. c.) scrisbre, pe care nu ne iertă bu- 
nulă nostru semță și respectulă, 
cel datorimă reputațiunei nostre na
ționale de a-o reproduce.

Decă confrații noștri de din
colo și-au alesă astfelă de infor
matori, într’o cestiune atâtă de 
grav.ă și vitală pentru Români — 
nu e vina nostră.

CRONICA POLITICĂ.
— 22 Augustă (3 Sept).

— încă nici nu s’a terminată pe 
deplină afacerea Ugron-Uselao și foile 
uugurescl au și găsită pretextulă de a 
se plânge în contra unoră noue deinon- 
strațiuni antimagliiare, pe cari le atri- 
bue aoeluiașl regimentă croată Iellasich, 
despre care se susține, că a luată parte 
activă și la demonstrațiunile anti-ma- 
ghiare din Fiume. Intregă corpulă ofi- 
cerescă din acestă regimentă, aflându-se 
cjilele acestea la manevre în Samobor, 
au făcută o escursiune la castelulă dela 
Novidvor, unde au depusă pe mormen- 
tulă banului croată de odinidră, conte 
Iosifă Iellasich, ală căruia nume îlă portă 
regimentulă, o frumosă cunună cu pant- 
liol în coldre albă-verde, cari suntă 
oolorile regimentului. Cu ocasiunea acesta 
colonelulă Ivanovich a ținută o vorbire, 
în care aminti meritele răposatului „pen
tru ironii și pentru împăratAu. împrejura-

FOILETONUL „GAZ. TRANS." o cutiă mică de tinichea și căpăta dela 
fiă-care ospe în onorea miriloră câte o 
monedă sunătdre. Eu însă observai două 
lucruri: întâiu, că elă îșl aruncă privirea 
sa ohiorîșă la păreohea ce venise în 
urmă și apoi nu ceru pomană nici dela 
acesta nici dela mirele și mirâsa, ci se 
retrase cam la cjece pași într’ună colții 
alb cortului.

„Chefulă decurgea neturburată, a- 
decă bucate peste bucate dispăreau, ul- 
ciorele devină treceau din mână în mânăîn 
jurulii mesei, larma și strigătele de vese
lia răsunau din oe în ce mai tare și 
tot-odată luna plină lumina stâncile din 
apropiere, ca și când ar fi vrută să cu- 
noscă bucuria sărmaniloră locuitori ai 
pământului.

„In părțile neapolitane fie-care chefu 
trebue să se sfârșesoă ^ou jocă. Taran- 
tela este pentru acești copii ai naturei, e 
tot așa de necesară ca și macardnele 
și vinulă celă spumosă. La ună semnă 
ală mirelui scaunele și mesele fură dat9 
la o parte, ulciorele de vină și copii de
părtați, și ună momentă mai târdiu ră
sunau acele tonuri amețitore și sohim- 
băciose, pe cari noi toți le cunoscemă

și ohiar pe celă mai rece omă dela Nordă 
îlă face să sară de buouriă.

„Cea dintâi părechiă, care se puse 
pe jocă, fu mirele și miresa, 6r față în 
față cu ei jucau părechea frumosă îm
brăcată, ce venise cu cea din urmă lun
tre. Nicl-odată nu am vădută juoându-se 
Tarantella cu atâta grațiă, cu atâta vioi- 
oiune ca acum. Tinerii miri se dădură 
cu totulă la beția baccantică a jocului. 
Ei jucau ca fluturii sburătorl, ca o pă
rechiă de rendunele, cari suntă ocupate 
să-șl zidescă ouibulă sub ună aco- 
perișă.

„Cu totulă altcum juca părechea a 
doua. Ea juca mai bine, mai ușoră și ou 
mai multă tactă, decâtă părechea oea 
dintâi, însă în chipulă cum mergea îna
intea jucătorului, rece ca să nu dică bat- 
jocuritoră, ceva ce aduse cu sine că elă 
fără de veste dintr’o săritură părăsi cer- 
culă jocului, pentru ca să smulgă din 
mâna unuia din apropriere ghitara.

După tinerii miri se băgară în jocă 
și alte părechl, și în momentulă pe când 
se petrecea acesta, tinăra fată se apro
pia de cerșitorulă șchiopă și-i dădu ună 
darii, la ceea ce acesta îi mulțămi plecân-

du-se pănă la pămentă.
„Tînărulă nu observa acesta. Elă 

era ocupată cu acordarea ghitarei, și în- 
trândă în șirulă dintâi ală jucătoriloră, 
începu cu o voce limpede și sonoră o 
împrovisațiune, așa că pe încetulă pe în- 
oetulă amuțiră celelalte instrumente. Elă 
cânta fericirea unui amoră adevărată, 
care se nasce în inimă ourată, fără ca 
să se uite la petrii scumpe și mărgări
tare, apoi făcendă alusiune la tînăra 
miresa, o numi regina paseriloră de mare 
și lăuda și glorifica frumsețea și grația 
sborului ei. Improvisândă într’una, se 
totă apropia de însoțitdrea sa, oare pa
lidă și cu fața desperată se răcjimase de 
păretele unei stânci. De-odată făcu o 
săritură spre ea, desfăcu ca fulgerulă 
colierulă prețiosă dela gătulă ei și-lă în
cinse într’o clipită împrejurulă gâtului 
tinerei mirese, care roșindu-se, se retrase 
din mijloculă jucătoriloră.

„Acesta fu prea multă. Ca o ti- 
groioă se reped! tînăra fată, ca să-și ia 
îndărătă podoba smulsă dela gâtulă ei. 
Mirele se puse în calea ei, der în mo
mentulă acela căpătă o palmă sdravănă, 
care făcea ondre mânei fine, care o dă-

(4)
PILLONE.

Novelă, de G. Bergsoe, tradusă de Ucu Paolo.

„Vesela, societate se puse într’aceea 
la masă așa că străinulă bogată ședea 
de a drepta mesei lângă însoțitorea sa. 
Presupusemă că acesta e vre-ună negus
tor bogată de vinuri căruia ’i veni idea cu- 
riosă să ia parte la căsătoria unuia din
tre supușii săi; presupunerea mi-se întări 
încă când observai, că scdse o pungă 
grea, pe oare o dete miresei.

Ochii însoțitorei sale scânteiară, 
când făcu darulă acesta miresei. Repede 
se întorse ea oătră însoțitorulă și-i șopti 
câteva cuvinte la ureohiă, în urma că
reia acesta se sculă de la masă cu frun
tea încrețită și cu privirea fulgerătore. Spă- 
riată tresări ea, și când se soulâ puțină 
după aceea dela masă și se uită cu doră 
în spre mare, văcjui că-șl ștergea lacri- 
mele, ce-le stârnise vorbele însoțitoru
lui ei.

„In momentulă acesta cobora po
teca ună cerșitoră șchiopă și sdrănțosă. 
Elă umbla dela o părechiă la alta ținendă
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rea acesta li-a foștii de ajunsă foiloră 
ungurescl, și mai alesă foilorii kossuthiste, 
pentru a începe o nouă campaniă în 
contra memoratului regimentă. „Egye- 
tertes" în doi artioull de fonda îșl varsă 
foculă dela inimă atâtti asupra regimen
tului oroată, câta și asupra guvernului 
Szapary, dela care cere, ca acum fără 
nici o trăgănare să ia mijldcele de lipsă 
pentru pensionarea tuturora ofioerilora 
superiori din momoratula regimentă, der 
mai alesa pentru destituirea colonelului 
Ivanovich.

De însemnată e, că tocmai acum, 
când foile kossuthiste suntă atâta de 
înverșunate, archiducele Albrecht a dis
tinsă regimentulă croată printr'o laudă 
estra-ordinară din incidentulă manevre- 
loră, ală cărora resultată a făcută ondre 
braviloră oficerl dela acestă regimentă.

— Din incidentulă desvălirei mo
numentului lui Cacici, scrie cjiarulă „Slo- 
venski Narod" una articolă, care se în- 
cheiă cu următdrele: „In scurtă timpă 
se voră grăbi și Slovenii la Agram, pen
tru ca să arate, oă și pe noi ne-a ouprinsă 
consciința, că noi suntemă frații vecini- 
loră noștri din apropiere, că ceea ce des
parte în modă provisorică granițele admi- 
nistrațiunei politice, aceea o unesce consci
ința comunității naționale, ceea .ce deosi- 
besce simpla formalitate, iubirea sinceră 
a fratelui reunesce în fraternitate. Soli
daritatea sloveno-croată atunci se va în
tări, ca și cum s’a întărită idea la festi
vitatea Cacici, că tote partidele patriei 
croate să formeze numai ună corpă, care 
mai curendă seu mai târcjiu și de facto 
trebue să ajungă la adevără, după cum 
a esistată pănă acum după nume.

—„Times" primesce dela corespoden- 
tulă seu din Viena nisce scirl asupra 
unoră pretinse neînțelegeri și oonfliote 
ce s’ar fi ivită în sînulă ministerului 
bulgarii. Aceste scirl, — a căroră respun- 
dere o lăsămă firesce corespondentului 
diarului engleză, — spun oă s’ar fi for
mată între mai mulți miniștri bulgari o 
adevărată coalițiă împotriva lui Stambu- 
lof și a proceduriloră sale autoritare. D. 
Toncef ar fi indignată din causă, că Stam- 
bulof i-ar fi luată din mâni întreaga 
conducere a ministeriului dejustițiă, ală 
căriu titulară e d. Toncef. Ministrulă de 
răsboiă Savof și ministrulă de finance 
Naceviol ar fi luată partea d-lui Tonoef. 
Grecof, ministrulă de externe, are o ati
tudine neutrală, simpatiile sale însă suntă 
de partea acelora, cari nisuescă să mal 
înfrânese puterile lui Stambulof. Stam- 
bulof n’are în ministeră de câtă ună par- 
tisană, în persona lui Jifcov. Ast-felă 
asigură corespondentulă din Viena ală 
lui Times.

—țiiarul „Sloboda", ce apare înNiș (Ser
bia) anunță: Când ajunse trenulă accelerat, 

ce ciroulă între Sofia și Belgrad®, în sta- 
țirnea dela frontiera Zaribrod, deodată 
fu înconjurată de 25 de gendarml bul
gari sub conducerea șefului poliției cer- 
cuale și a unui comisară, și au fostă cer
cetată ou deamăruntulă în tdte părțile. 
T6te cupeurile, vagonulă de postă și 
pachete, ba chiar și locomotiva a fostă 
cercetată cu deamăruntulă. Poliția căuta 
pe ună anumită Nicola Panov, care se 
dice, că ar fi asasinulu lui Pelcev și des
pre care se cjice, că plecase cu trenulă 
acesta din Sofia. Mai mulți pasageri au 
declarată, că Panov a fostă în trenă, 
der probabilă aflândă despre ceroetarea 
acesta din partea poliției, a părăsită tre
nulă și s’a retrasă la timpă în sigu
ranță.

— Corespondentulă din Petersburg ală 
f6iei oficidse rusescl din Bruxelles „Nord") 
se esprimă în modulă următoră despre 
visita escadrei francese la Portsmouth. 
„Limbagiulă foiloră francese n’are ab
solută nimică de indicată, că din inciden
tulă acesta s’a sguduită încrederea nos- 
tră pusă în Francia, și cjiared6 englese, 
întocmai ca și noi vădă în evenimentulă 
acesta o nouă garanțiă pentru susține
rea păoei europene. Francia prin aceste 
și-a ridioată prestigiulă ei și și-a mărită 
influența ei internațională; der n’a ui
tată, că Rusia este aceea, căreia are a ’i 
mulțumi resultatulu acesta favorabilii. Cu 
viuă plăcere vedemă noi, cum dateză 
Francia, în modă sinceră, dela Kronstadt 
punotulă de aplicațiune ală nouei fase 
politice, în care a intrată. Unele foi din 
străinătate, cari totdeuna se pună pe te- 
renulu scorniturei politice, și-au închi
puită, că întâlnirile de flotă din Kron
stadt și Portsmouth potă fi privite ca 
ună evenimentă premergătoră pentru în
cheierea unei alianțe între Rusia, An
glia și Francia, o presupunere, care face 
să apară Francia ca mijlooitore între cele 
două puteri."

—Din Madrid se scrie : Agitațiunile 
Francesiloră în contra Gei’maniei și a 
guvernului au aflată terenă și aici în 
massa poporului. In prima liniă se aduce 
pe tapetă ideia uniunei latine în contra 
Germaniei și societatea, ce s’a organisată 
acum câțiva ani, pentru ca să servescă 
scopuriloră antigermane din Europa și 
Amerioa, desvdltă acum o mare activi
tate, pentru ca să esploateze disposițiu- 
nea actuală a spiriteloră poporațiunei. 
Se înțelege că anotimpulă de acum nu 
e favorabilă pentru o viuă propagandă, 
der îndată ce va sosi tomna, când toți 
âmenii politici se voră aduna în Ma
drid, ne vomă aștepta, că societatea 
acesta, la care aparține distinși bărbați 
de stată și membri marcanțl din sooie- 
tatea înaltă, va desfășura o viuă acti
vitate."

SOIRILE PILEI.
— 22 Augustă. (3 Sept.)

„Csardâs"-ul® din Herendescî prinșii 
de pSr®. Cu privire la soirea adusă de 
foia unguresoă „Egyetertes" din Pesta 
sub titlulă „Români cari jâcă rcsârdâsu- 
ulăa, reprodusă în Nr. 170 ală 
nostru, unde se cfioea, că tinerimea ro
mână din Herendescî s’a prinsă cu atâta 
„ferbințelă" în „frumosule" jocă națională 
maghiară „osărdâs", — feoiorii și fetele 
române din numitulă sată publică în 
„Luminătorulă" o declarațiune, în care 
se dice: „Subscrișii feoiorl jucători din 
Herendescî atâtă în numele nostru, câtă 
și în ală feteloră jucătore dela noi, de- 
clarămă, că n’am jucată la ruga nostră 
de S. Petru nosărdâs“-ulă unguresoă, 
precum s’a buciumată de cutări ospețl 
străini în f5ia ung. din Bpesta numită 
„Egyetertâs". Der s’a juoată „csârdâs"- 
ulă atunci, însă nu de noi, ci de econo- 
mulă (neromână) contelui Kinski cu un- 
guroica Mariska, fosta servitore la cont. 
Kinski, apoi de ună bireșă de ală lui 
Kinski cu o altă bogozdrânță. Respin- 
gemă deră cu indignațiune acâstă insi
nuare și o deolarămă de minciună, dâcă 
ni-se atribue nouă cunoscința „osârdâs"- 
ului și eseroitarea lui la joculă nostru... 
SubscrișI 14 feciori. — Ne pare bine, 
oă tinerimea ndstră din Herendescî s’a 
grăbită a da de golă pe „patrioțl". Nu 
trebue să le trecemă cu vederea nici o 
minciună de asemenea natură, ci trebue 
să-i dămă de golă ori de câte ori îșl 
voră permite a ridica astfelă de calumnii 
la adresa nâstră.

* $ A
Cestiunea primațială. piarulă „Poli- 

tische Correspondeuz" din Viena cj’06; 
că tote soirile privitore la strămutarea 
scaunului primațială și la numirea unui 
nou primate, suntă lipsite de ori oe 
temeiu. * 

* *
Atelier® pentru lucrul® de mână. Amă 

amintită înainte cu două luni despre 
esposițiunea de obiecte lucrate peste ană 
în „atelierulă evangelioă pentru luorulă 
de mână" din locă. Aoum se înoepă din 
nou cursurile în acestă atelieră, și reco- 
mandămă din nou tinerimei nostre ro
mâne cercetarea acestui atelieră. Scopulă 
acestei școle este oa să sternescă dili- 
gența în luorurile de mână, să desvdlte 
gustulă estetică și peste totă să dâe 
ocasiune școlarului, ca să folosescă tim- 
pulă său liberă cu lucrările aceste folo- 
sitore. Cercetarea acestei șoole e per
misă nu numai șoolariloră din școlile 
săsesc!, ci și eleviloră din alte școle. 
Onorarulă pentru instruoțiune este pe 
semestru 2 fl. Orele suntă întocmite 
după timpulă liberă, de care dispună 
elevii. îndată ce ună elevă s’a înscrisă, 
e îndatorită să cerceteze regulată orele, 

pe lângă aceea și părinții suntă mora- 
Licesce îndatorițl să trimâtă pe copii 
loră punctuală la oursurl. Lucrurile 
făcute de elevi aparțină școlei pănă la 
anulă școlară, er după aceea trecă în 
proprietatea celoră ce le-au făcută. La 
finea fiă-cărui ană școlară se face o es- 
posițiune a luoruriloră. Alte spese nu 
are să suporte elevulă, fiind-că în șc61ă 
îi stau la disposițiune instrumentele și 
materialulă de lipsă pentru lucru.

** *
Hârtia de țigare „Creangă." In urma 

analisei făcute de laboratoriulă de chimiă 
ală facultăței din Bucuresol s’a constatată, 
că dintre hârtiile de țigare puse în vân
zare pe pieța Bucuresciloră, cea mai bună 
e hârtia Creangă, neconțiindă nici o sub
stanță vătămătdre sănătății.

** *
Paveze în armată. „Figaro" anunță, 

că o comisiune specială, studieză ună 
proiectă în privința unei nouă paveze 
portative pentru infanteriă. Ea ar re
comanda pavăza de bronză, 90 părți 
alamă și 10 aluminium, de o densitate 
dela 16 pănă la 18 milimetri.

* * *
Tempestate mare. Din Turin se tele- 

grafeză cu data de 31 Augustă: O tem- 
pestate mare a fostă pe înălțimile de la 
Settimo, San-Marco, Castiglione, Gassino, 
pe când în văi a fostă o grindină mare, 
oare a nimioită totă recolta. Mai multe 
case au fostă stricate. Câteva persone 
au fostă rănite.

Românii din Ungaria.

Sub titlulu acesta „Kolnische 
Zeitung'' publică următorul® ar
ticula de fondd:

„Acum % de ană ună memoriu ală 
studențiloră din România, adresată stu- 
dențiloră tuturoră națiuniloră, privitoră 
la situațiunea Româniloră din Ungaria, 
a făcută multă sgomotă în Europa și 
multă sânge rău în Ungaria.

îndată după aoâsta, profesorulă uni
versitară din Clujă, Moldovân șl-a luată 
însărcinarea se „sdrobâscă" memoriulă, 
ear aoum iesă la ivelă și studenții ma
ghiari cu ună contra-memoriu, pe care 
l-au tradusă în limbile europene, după 
cum au făoută și studenții români cu 
memoriulă loră.

Acestă contra-memoriu portă titlulă 
„Românii maghiari și națiunea maghiară". 
Greșala pe care au comis-o studenții ma
ghiari în acestă titlu se întinde peste în
treaga broșură. Nu există Români ma
ghiari esistă însă Români unguri, adecă 
supuși unguri «de naționalitate românescă 
în înțelesă de limbă și de rasă, întoo- 
mai după cum esistă maghiari, germani 
și slavi ungureni, adecă cetățeni unguri 
de origine deși limbă maternă maghiară,

duse. Mai înainte însă de a începe certa, 
tinărulă improvisatoră trase pe însoți- 
țorea sa de mânecă, și strigându-i câ
teva ouvinte într’ună dialectă, pe care 
nu lă înțelegeamă, o puse lângă părete, 
unde începu ea să plângă, pe oând elă 
se duse la loculă său de mai înainte.

„Curendă după aceea ea se ridica. 
Era palidă ca mortea, pumnii erau în
cleștați și fața ei lua o astfelă de espre- 
siune, ce pentru prima dată mă făcu să 
înțelegă tradițiunea bătrâniloră despre 
oapulă Meduzei. Ură, furiă și turbare 
erau întrunite în privirile ei, cele arunca 
tineriloră miri și însoțitorului ei. Apoi, 
fără ca să o bage cineva în sămă, se re
trase în umbra, ce o forma o stâncă 
proeminentă și aici îi șopti iute câteva 
cuvinte cerșitorului, care și dispăru în
dată pe poteca, oe ducea înjosă oătră 
ruinele palatului reginei Ioana.

„Aoum îmi veni în minte, oă cerși- 
torulă acesta are intențiunl rele, fiindoă 
prea se strecura pe furișă cătră mare.

.Curiositatea mea avea să fiă satis
făcută în ourendă. Observai pe cerșitoră 
tâiendu-se pănă în vârful ă unei stânci, 
ncâtă putu să se uite peste mare. Aucjii 

apoi nisce șopte înăbușite, și acestora 
li-se răspunse printr’ună fluerată înceti- 
nelă. Audii sunetă de arme, strigăte de 
comandă înăbușite și în momentulă acela 
trecu o barcă mare pe lângă stâncile de 
lângă țărmure.

„Cu totă întunereoulO, văcjui destulă, 
pentru ca să înțelegă totulă.

„Era o luntre bine echipată a agen- 
țiloră vamali și înțelesei, că societatea 
meâ constă din nisce < ontrabandiștl, pe 
cari voia să-i surprindă. Insă cine era 
6re străinulă acesta misteriosă și bogata 
sa însoțitor© ? Fără să mă mai gândescă 
la urmări, alergai pe potecă în susă și 
dintr’o săritură fui în mijloculă juoători- 
loră. Nici o bombă n’ar fi produsă ună 
efeotă mai mare. Musica amuți, bărbați 
se strânseră în jurulă meu ou priviri a- 
menințătore, er femeile se retraseră spă- 
riate. Fără să mă mai uită la oineva mă 
repecjii la tînărulă străină și smânoin- 
du-i ghitara din mână îi strigai:

„Păzește-te, doganierii vină!"
La cuvintele aceste mi-se păru, că 

fulgerulă căcju împrejurulă meu. Fe
meile înoepură să strige îngrozite, er 
bărbații se uitau nedecisl unulă la al

tuia, numai străinulă îșl păstra totă sân
gele rece. Sodse ună revolveră din brîu 
și fixându-mă pătrundătoră, mă întrebă 
cu sânge rece :

— „Cine escl D-ta?
— „Un® artistă străină, pe care l’a 

atrasă musica și joculă aici," răspunsei 
privindu-lă dreptă în ochi. „Ești trădată 
și voiamă să te scapă."

— „Acâsta nu o voiu uita niol odată", 
(jise elă iute, trăgendă oocoșulă revol
verului. „Du-te repede de aid; glănțele 
potă isbi și pe ună străină!"

„Abia dise elă vorbele acestea când 
răsunară la țărmură strigăte de comandă. 
Acum apărură la marginea stâuciloră 
geandarml și agențl vamali ca nisce fan
tome din fundulă mărei. In curendă 
stinseră luminile și lampele, femeile și 
copii dispărură în interiorulă oolibeloră 
și la lumina lunei văduiună ofioeră de gen
darml înaltă și voinioă în fruutea ome- 
niloră săi strigândă :

— „Nu opuneți nici o resistență !„ 
„Contrabandiștii împresurați, se ui

tau descuragiațl unulă la altulă; peste 
totă văcjuiă pistole și pumnale lăsate 
în josă. Atunol resunâ aoelași signale de 

pe mare; în momentulă acela străinulă 
necunoscută se urcă pe o stâncă și făcu 
ună semnă spre mare".

— „E prea târcjiu, Pillone", striga 
oficerulă de gendarml, scoțendu-sl revol- 
verulă și țintindu lă spre elă. „Viu seu 
mortă, — așa sună porunca" !

— „Atunci ia-o pe cea dintâiu, Sig
nor Cavaletti", răspunse ou mândrie te- 
nerulă. „Până acum Pillone nu șl-a gre
șită niol-odată țînta" !

„Sângele ’ml îngheță în vine. Po
sibilitatea unei astfelă de schimbări sân
gerase niol nu’ml trecu prin minte. 
Răsunară două detunături: aucjii șuerân- 
du-ml ună glonță pe lângă urechia și 
apoi văcjuiă pe tenărulă oficeră căcjendă 
la pămentă. Pillone alerga în cortă 
unde dispăru prin intrările întuneodse 
dintra stânci. Turbați se luară gendar- 
mii după elă; mai înainte de a găsi ei 
prin întunerecă asouncjătorea, unde fugise 
Pillone, acesta se strecură printr’o des- 
chi4ătură și souturândă ou o putere 
uriașă parulă cortului, îlă scâse afară, 
îngropândă pe gendarml sub pânzele lui, 
er elă în oăteva momente ajunse la țer- 
mure.

î
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germană și slavă. De altă parte esistă 
unii stată ungară, a cărui poporațiune 
o formâză națiunile unite împreună cu 
Jidovii; der nu esistă o națiune maghia
ră, ci numai o națiune ungară și numai 
pe lângă cele-l’alte națiuni diferite ale 
Ungariei.

Plângerile naționalitățiloră maghiare 
din Ungaria în contra barbariei asiatice, 
ou care ele suntă prigonite în limba și în 
drepturile loră politice, nu se îndrepteză 
în contra statului ungară ci îrl contra națiunei 
maghiare, care, răpindă pentru sine în 
1866 totă puterea, a apăsată de atunci 
încooe ou legea și contra legei, pe tâte 
celelalte naționalități cu ună arbitrară 
brutală, pentru ca se maghiariseze sta- 
tulă ungară. Ticăloșiile arbitrarului oon- 
tra Slavilor și în contra Germanilor sunt 
încă în memoria tuturoră. Românii cari 
odinioră au adusă servioii de sateliți d-lui 
Coloman Tisza (?) în contra Sașiloră arde
leni au ajungă acum și ei la rândă și 
plângerile loră îngrijesoă în timpulă de 
față o parte a opiniunei publice. Plân
gerile loră suntă, că naționalitatea ma
ghiară, care deține puterea, tiraniseză 
în oontra literei olare a legei, naționali
tatea română, germană și slavă.

Intrega Europă scie, oât este de în
dreptățită acestă plângere. Răspunsulă 
studențiloră maghiari se mărginesce nu
mai a arăta, că legile ungare îndreptă- 
țescă în modă egalu pe tote naționali
tățile, — ca și când cineva s’ar fi plânsă 
în contra legiloru și anume în contra tiranilor 
și în contra călcătoriloră acestei legii

De alt-felă discuția, după pilda d lui 
Moldovân, deviază dela adevăratulă o- 
biectă și se pune pe terenulă istorică, 
care ri are nimicii a face cu cestiunea oe 
irită actualminte spiritele.

Câtă de puțină studenții maghiari, 
cari au mereu pe buze statulă maghiară, 
când voră se vorbâscă de naționalitatea 
maghiară, voră se fiă drepți cu naționa
litățile nemaghiare, o dovedesce pagina 
întâia a traducerei germane a broșurei 
loră, pe care suntă înșirați ca autori stu
denții școleloră superiâre din Kolozsvar, 
Pozson, Kassa, Nagy-Varad, Gyor, etc.,— 
tote nisce localități pe cari în Germa
nia nici ună sufletă de omă nu le cu- 
nosce, der cari la Germani și la majoritatea 
negermauiloră nu se numescă ab antiquo 
și nu se voră numi în viitoră, în tim
pulă ce se pâte prevedea, alt-felă de 
câtă Klausenburg, Pressburg, Kaschau, 
Grosswardein și Raab.

Nu-i pasă unui ală treilea stată de 
modulă cum Maghiarii tracteză cele-l’al- 
te naționalități. Acesta e treba Maghia- 
riloră. Der decă studenții voră se recu- 
noscă, că ei au luată argumentele loră 
din principiulă de naționalitate, din care 
și le-a luată pe ale sale Kossuth și a- 
derenții lui, atunci să respunflă ei înșiși

— Pentru a treia oră aucjiiu signa- 
lulă de pe mare; apoi văcjuiă pe Pilone 
cufundându-se în apă și mișcându-se, ca 
o fașiă de fosforă strălucitoră pe valu
rile marei. Câteva minute după aceea și 
îșl veniră gendarmii în fire. Fără să mă 
bage în semă, alergară la țermure și 
începură să pusce asupra lui Pillone, 
însă fără efeotă, pentru-că acesta înotând 
pe sub apă, apărea când într’ună punctă, 
când într’altulă. Barca lungă și îngustă 
erășl se arăta; audiiu ună pleșcăită, ună 
rîsă batjocoritoră și apoi dispăru ca o 
umbră cu iuțala unui delfinu în direcți
unea spre Sorrent........

„A doua 41 întrândă într’o cafenea, 
.cetiiu în „Giornale diNapoli“, că înzădară 
s’au înoercată să-lă prindă pe Pillone în 
mijlooulă unoră contrabandiști. Dinoon- 
tră, arestară pe cunosouta sa amantă 
Filomela, dela care poliția aștepta des
coperiri însemnate, pentru-că poseda ju- 
vaere de ună preță fabulosă.

„Acesta a fostă prima mea întâlni- 
.re cu Pillone".

(Va urma). 

la întrebarea, decă lucrâză înțelepțesce— 
cestiunea de dreptă nici n’o mai discu- 
tămă — persecutândă naționalitățile ne
maghiare din Ungaria. Formarea unul 
Stată românescă e adl celă puțină totă 
atâtă de posibilă, ca în 1865 formarea 
unul Stată maghiară independentă. Ma
ghiarii n’au ajunsă înoă așa departe, ca 
să-și facă dușmane pe tote cele-l’alte 
naționalități nemaghiare din Ungaria. 
Faptulu că ei au făcut’o nu schimbă si- 
tuațiunea. Tote încercările înse, de a 
desminți acestă faptă — inclusivă memo- 
riulă studențiloră maghiari — au cădută 
într’ună chipă miserabilă*1.

Raportd generală
ală comitetului Âsociațiuuei transilvane pen
tru literatura română și cultura poporului 
românii (lespro activitatea sa în decursulu 

anului 1890.
(Fine,)

Cu soopă de a preintîmpina oasurile 
de natura celui espusă, comitetulă a ho- 
tărîtă să intervină la onorata adunare 
generală, ca onorată aceea, în sfera com- 
petinței sale, constatândă lipsa de a se 
înlesni redactarea foii Asooiațiunii, spre 
care soopă pănă aoum s’a spesată ană 
de ană suma de 400 fi. v, a., să voteze 
pentru prim-secretarulă și redactorulă 
numitei foi pe viitoră o remunerațiune 
anuală mai mare, de cum e ce i de pre- 
sentă, din care să-i fiă posibilă a re
munera și colaboratori la fdiă, ceea ce 
prin aoesta și facemu. Spre orientarea 
onoratei adunări generale ne permitemă 
a însemna, că edarea organului Asocia- 
țiunii pentru anulă 1890 a costată, in
clusive remunerațiunea redactorului cu 
400 fi. v. a. și ajutorulă estraordinară 
cu 260 fi., suma de 1411 fi. 25 cr.

VII.
Despărțemintele Asociațiunii.

Cu privire la despărțămintale Aso
ciațiunii însemnămă cu plăcere, că a- 
prope în tote s’au desvoltată o activitate 
înbucurătore întru promovarea scopuriloră 
Asociațiunii. In deosebi dela întroduoerea 
nouei arondări, ceea ce amă pusă la 
cale imediată după adunarea generală 
din anulă trecută, se simte o nouă vieță 
în întregă organismulă Asociațiunii, ast- 
felu că nu ne-amă înșelată, când în rapor- 
tulă nostru din anulă trecută cjiS6r^mh 
din cuvântă în cuvântă, „și e îndrep 
tățită speranța, că interesarea (de sco
purile Asociațiunii) va cresce din ană în 
ană." Cele mai multe despărțăminte 
sunt deja organisate respect, reorganisate; 
în unele curgă tocmai lucrările pentru 
organisare. Despre organisarea indicată, 
Fiindă încă în curgere, vomă raporta 
la proxima adunare generală; cu atâtă 
mai vârtosă, căci întrega luorare apar
ține activității nostre din anulă curentă 
1891, despre care avemă a raporta proc- 
simei adunări generale.

VIII.
Pr opuneri.

Supunândă raportulă acesta apre- 
țiării onoratei adunări generale în le
gătură cu adusele :

1. rațiociniulă pro 1890 împreună 
ou raportulă cassarului;

2. bugetulă pro 1892 ;
3. Consemnarea membriloră nou in

sinuați ;
4. Consemnarea celoră răposați din

tre membrii Asociațiunii ;
5. Consemnarea stipendiștiloră și 

ajutorațiloră Asooiațiunii;
6. Programa a V-a a șcblei de fete 

a Asooiațiunii:
Onorata adunare generală să bine- 

voiâsoă:
a) a da comitetului absolutorulă 

pentru activitatea din 1890;
b) a deolara de membrii pe cei con

semnați în lista presentată;
c) a face amintirea obiolnuită pentru 

membrii răposați;
d) a lua la cunoscință raportulă co

mitetului ;
e) a lua o hotărîre cu privire la 

fâia „Transilvania" ;

f) a aproba budgetulă propusă pro 
1892;

g) a întregi comitetulă prin alegerea 
unui membru ordinară pe restulă perio
dului 1890-1893.

Din ședința comitetului Asooiațiunii 
transilvane pentru literatura română și 
cultura poporului română, ținută în Sibiiu 
la 3 Augustă 1881.
George Barițiu m. p., Dr. I. Crișiană m. p., 

președinte. secretară II.
[n Transilvania. “7

JManevrele francese de tdmnă,.
In Francia se facă mari pregătiri 

pentru manevrele de tdmnă, oe se voră 
face la granița ostică. Oficerii străini, 
cari voră lua parte la aoeste manevre 
voră sosi în 10 Septemvrie la detașa- 
mentulă de ostă. Efectivulă trupeloră 
concentrate în timpulă acesta va fi 
126,000 soldați, și adecă numărulă acesta 
forte enormă în timpă de pace, nu va 
fi împrăsciată, ci strânsă unită la ună 
locă va opera în contra „dușmanului în
chipuită", care se presupune că vine din 
Germania asupra Franciei.

Din disposițiunile pentru manevre 
ale generalului Saussier estragemă urmă- 
torele: Esercițiiloră de nâpte trebue să 
li-se dee mare importanță. Serviciulă de 
siguranță in timpulă nopții în diferite 
localități trebue să fiă esactă îndeplinită 
și trupele să se esercite câtă de multă 
atâtă în atacurile nocturne, câtă și în 
apărarea nocturnă.

îndată ce s’a dată ordinea de marșă, 
comandanții trupeloră au să-șl observe 
întinderea coldneloră, celeritatea marșu
lui, și să-și însemne bine obosâla trupe
loră, și aceste observațiunl mai tândiu 
să se compareze una ou alta. Ca forma
țiune pentru pregătirea la luptă suntă 
de recomandată colone dese de asaltă 
(formațiuni de bataliâne și colone duple 
cu diferite distanțe).

In deoursulă mișcărei să se dee câtă 
mai puține signale ou trâmbița, în linia 
tirailoriloră și în timpulă retragerei suntă 
absolută interzise.

In fine li se pune la inimă soldați- 
loră de ori ce armă, ca să fiă camaradl 
buni unulă cu altulă: „Pentru-că cama
rada e garanța, că în cjiua periculului vom 
merge mână în mână". — Ministrulă de 
răsboiu aoum de curândă a luată dispo- 
sițiunl în privința lungimei mersuriloră 
în timpulă cj^eLră căidurâse pentru sol- 
dații Francesl. In urma acestoră dispo- 
sițiunl, nu e permisă să facă infanteria 
marșuri între 9 ore dimineța și 3 ore 
după arniac}! și adecă la corpurile 1—12 
de armată dela 15 Iunie pănă la 1 Sep- 
temvre, pentru corpurile 14 — 18 dela 1 
Mai pănă la 15 Septemvre. De sine se 
înțele că în decursulă manevreloră mari 
se face escepțiune.

Literatură.
A apărută;
„Minerva", di ară literară beletristică 

și de distracția. Proprietară, editoră și 
redactoră responsabilă; George Curteanu. 
Anulă I, Nr. 1. Cuprinsulă: La mârtea 
lui Mihailă Cogălniceanu, poesiă de G. 
Simu. — Scrisori literari de preotulă Ma- 
oaveiu. — Destinulă, novelă originală de 
Paulina C. Z, Rovinară. — Răsbunarea 
Țarului, novelă de M. Moravanszky.—Doi
ne din Banată, oulese de Al. Munteanu a 
lui Vasiliu. — Din caracterele lui la Bru- 
yere, comun, de I. Barițiu. — Cores
pondență. — Diverse. — Ghicituri de 
șacă. — Anunciurl.

„Savitri", povestire indioă din Ma- 
habarata. Traducere de G. JB. Duică. 
Ou o prefață de 1. Slavici. Ediția edi
torului. Sibiiu tioarulă institutului tipo
grafică, societate pe acții. 1891. Formată 
8° mioă 46 pagini.

Dare de semă și mulțămită publică.
Turda, Augustă 1891.

La petrecerea de vâră, ce s’a aran- 
giată în Turda la 8 Augustă n. o., cu 
ocasiunea adunării generale a despărță
mântului XXIV ală „Asociațiunii trans." 
au incursă 119 fi. 70 cr. Spesele aran- 
giărei au fostă 105 fl. 22 cr. Venitulă 

curată este așa-deră de 14 fi. 48 orucerl. 
Acestă sumă, conformă menirei sale, s’a 
transpusă la despărțământulă amintită 
ală „Asociațiunii" ca să servesoă de 
fondă disponibilă.

SuprasolvirI au incursă dela urmă
torii : Gregoriu Popă, not. cero. în Cia- 
nulă-mare 2 fi., Ioană Stană din Turda 
20 cr., Ioană Petrioașiu, adv. în Turda 
50 cr., Aurelă Popă not. cerc. în S.- 
Craiulă-deșertă 2 fi., Ioană Văsînoă, pro
prietară în Bedeleu 50 cr., Dumitru Ro- 
gozană din Turda 50 cr., Ioană Berciană 
căp. pens, din , Ghirișă 1 fi., Andreiu 
Munteană din S.-Mihaiu 1 fi., Petru Ia- 
oobescu parochă în Vereșmortă 1 fi., 
D. Holitska comercianta în Turda 1 fi., 
văd. Aurelia Maioră din Chimitelnică 
50 cr. dod. Eug. Solomonă din M.-Lu- 
doșă 50 cr., luliu Vlăduță din Turda 
50 cr.

Prin postă au inoursă dela; luliu 
Popă parochă în Urca, Alesandru Mazei 
parochă în Beiu, Basiliu Masca parochă 
în Tritiulă sup. și Petru Pașca din Săl- 
civa inf. câte 1 fi.

Toți acești domni suntă rugați a 
primi pe acestă cale mulțămitele nostre 
pentru ofertele loră benevole.

In numele comitetului:
Silvestru Moldovanu Engeuiu Pătăcânu 

președ. v -preș, pentru cas.
Simeonu Nicoră

controlorii.

DIVERSE.
Entusiasmulu unui copilit Ca ultimă 

ecou ală visitei esoadrei francesa la 
Kronstadt, 4iar®l® rusescl vestescă, că 
admiralulă Gervais, pe când se afla la 
Moscva a primită dela ună băiată de 
14 ani locuindă în orașulă Rylsk (gu- 
vernamântulă Kursk), o telegramă ast- 
felă conoepută: „Escelență, din adân- 
oulă, inimei mele de oopilă, vă felicită 
pentru sosirea vdstră la Moscva. încân
tată de aflarea Esoelentei vdstre în Ru
sia precum și a marinariloră voștri, 
strigă: „Trăescă Franța!" Admiralulă 
răspunse astfelă ; „Aoeste bune urări din 
partea unui copilă mă atingă profundă. 
Ii mulțumescă să fiă fericită și să ser- 
vâscă cu credință nobila sa țâră."

Locomotive monstre. Se construescă 
acum la Zurich, pentru Gothard, nisce 
locomotive enorme numite „Compound" 
cu piedică, avândă două mecanisme și 
prin urmare patru cilindre, lungi de 8 
m. 13 și cântărindă, deșerte, 77000 chlo, 
ear ou apă și cărbuni 85,000 chlo. Aoeste 
locomotive care au două-spre-dece roți 
motrice, suntă mai mari decâtă tote 
câte s’au construită până acuma.

V. Bologa, m. p. N. P. Petrescu m. p. 
dirigentă. adjunctă.

losifu Oncioiu, m. p.
comptabilă.

„ALBIMA“ institute de credits și de economii.
Filiala Brașovu.

Conspectulă operațiuniloru do cassâ în luna
Augustă 1891.

Intrate:
Cassa cu 31 Iulie 1891. fl. 5,352.04
Depuneri spre fructificare . 
Cambii răscumpărate. . .
Conturi curente ....

187,092.61
83,873.84
41,246.21

împrumuturi pe efecte și alte
împrumuturi..................... 4,250.—

împrumuturi pe producte . 1,861.—
Monetă............................... 3,860.20
Interese și provisiunl . . 5,040.30
ComissiunI.......................... 12,742.40
Diverse............................... 5,997.35

fl. 351,315.95
Eșite:

Depuneri spre fructificare fl. 
Cambii escomptate . . .
Conturi curente....................

77,057.15
73,986.43

141,217.74
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi.................... 24,555.—
împrumuturi pe producte . 300.—
Monetă............................... 6,528.24
ComissiunI.......................... 6.731.05
Interese și provisiunl . . 494.68
Diverse............................... 13,776.21
Spese și salare..................... 1,064.44
Numerară cu 31 August 1891 5,605.01

fl. 351,315.95

Proprietară :
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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€ursulii pSeței Brașovib»

Cursulu Ia bursa din Viena.
din 2 Septemvre a. c. 189Î

din 3 Septemvre st. n.
Bancnote românescl Cump. 9.28 Vând.. 9 32
Argintă romănescă • „ 9 22 n 9.27
Sapoleon-d’orI - • „ 9.28 n 9.32
Lire turcescl • n 10.48 M 10 53
Imperiali - - . . „ 9.46 n 9 51
IJalbinl - - - - „ 54L n 5.45
Scris, fonc. „Albina" 6°/0 1C2 —

n n n 5U/o n 99.50 n 100.—
Ruble rusescl • • “ n 116.— n 117.-
Mărci germane - • 57.30 n 57.60
Discontulă 6— 8°/o pe ană.

ABONAMENTE
„GAZETA TKAHSILVAinEI“

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

luni. . .
luni. . ,
anu . . .

M

Pe
Pe
Pe

3
6

12

Santa de aurii 4°/0 .... 103,—
Renta de hârtiă 5% .... 100.40
Imprnmutulă căiloră ferate ungare

aurii - -- -•--»■ 115.75
dto argintă - - - • 98.—

A.mortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostii ungare [1-ma emisiune] - - — 

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostii ungare [2-a emisiune] —.

Amort isarea datoriei căilortt ferate de 
ostii ungare (8-a emisiune) 112 50

Bonuri rurale ungare ..... 00.35
Bonuri croato-slavone .... 104.70
Imprumutulii cu premiulă ungurescă 139.75 
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ....... —,—
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului 13030
Renta de argintă austriacă - - . - 90.10
Renta de hârtiă austriacă .... 90 35

I

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni ............................................
unfi. anii.................................................

fi. 

fi.

fi.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

X
g

Abonamente la numerele cu data

■o-o-e-oo

Pentru o mare între- O 
2 prindere industrială din 
$ România, se caută $ 

§ Un contabil harnici 
x cu cunoștință de limba x 
Ș română și germană. fi 
$ Ofertele, însoțite de câte Q 
x o copie după certificatele, 
fi ce reflectanții voru fi po- fi 
$ sedândU, suntu a se a- O 
x dresa la:
fi Admvnistwațiiinea fi

Pe
Pe
Pe

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria:

anu...........................................................2
șese luni........................ , . . . . 1
trei luni............................................

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

X

11. -
11. —

50 cr.
9•b. >
A w

Renta de aură austriacă............... 109 75
LosurI din 1860 ......................... 186 75
Acțiunile bănceiaustro-ungare 1010.—
Acțiunile băncei de credită ungar. 825.—
Acțiunile băncei de credită austr 275.25
Galbeni împărătesei- - - • - 5.57
Napoleon-d’orI .................... 9.331/,
Mărci luO împ. germane - - 57 67
Londra 10 Livres sterlings ■ 117 35

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai repede prin

mandate poștale.

Domnii, cari se vortî abona din nou, se binevoiescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Âdmmistrațiunea „Gazetei Transilvaniei/4

franci, 
franci 
franci. a

X
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)<«9

4 6 copii
potfi afla îngrijire (cuartiru și mân
care) dela 1 Septemvre n. c. la 
A. Schmidt, Strada negrâ de susii 
No. 3 nou, în apropierea școlelorfi.

Șupraveghiare consciențibsă și 
mâncare bună pentru prețuri fdrte 
moderate. 654,8 - 3

iZCersulu trexxij.rilor’ci.
pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. n. valabilii din 20 Iulie 1891.

Budapesta—Pr edealu Predealii—Budap esta I B.-Pesta-Aradii-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-micâ—Sibiiu
Trena 

de 
persân.

Trenu 
accele

rații
Trena 

de 
persân.

Trenu 
accele

rații
Trenu 
aocole- 

ratu
Trena 

de 
persân.

Trenu 
accele

rata

Trend 
de 

persân.
Trenu 

de 
persân.

Tren-Q 
accele

rata
Trena 

de 
persân.

Trena 
de 

persân.

Trena 
accele

rata

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny
Oradea-mare

Mezd-Telegd 
Rev 
Bratca
Bucia
Oiucia 
Huedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nădășel

Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uidra 
Vințul de 
Aiudă

J 
I

sus

Teiușu

Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa

10.50
8.30

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

10.12 
10 37 
10.56 
11.04 
11.28 
11.45
12.13' 
12.44 
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3 46 
4.04
5.26

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Copșa mică j

Mediașă 
Elisebatopole
Sighișdra 
HașfalSu
Homorodă
Augustină 
Apața
Eeldiora

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
303
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39
6.56
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

BucurescI 
Predeală 
Timișă

Brașovfi

Feldidra 
Ap ața 
Augustinh 
Homorodh 
Hașfaleu 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediaști

Copșa mică <

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă

8.22
8.38
8.43

9.14

I I

Brașovu

Timișă 
Predealii 
BucurescI

6.10
6.41
7.17
8.-

Tron de 
persâne

, 12.20
1.41
2.26
8.50

7.23
8.09
8.43
9.18

10.05

9 48
9.50

10.06
10 28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Teiușft

Aiudă•
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida

Clușiu

Nădășeld 
Ghîrbău 
Aghireșft 
Stana 
B. Huiedin 
Oiucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 

' Mezo-Telegd
I

• Oradea mare]

sus

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

JTffureșu-Audoșu—Bistrița

Murâștt-Ludoșă . 
Țagu-Budatelică . 
Bistrița .

4.—
6.481
9.59

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

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.-07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6.11

Viena
Budapesta 
Szolnok

Aradu

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Trena 
de 

persân.

Cucerdea- Oșorheiu - R.-săs.

Copșa mică
Șeica-mare

3.- 10.47 7.10
3.31 11.27 7.43

Loamneș 4.15 12.08 8.27
Ocna 4.46 12.38 8.59
Sibiiu 5.10 1.- 9.23
------ -----

Sibiiu- Hwpșa-mica

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8 02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

10.50
8.15

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

10.16
10.36
11.-
11.26
11.53

1.39
2.19
2 36
3.03
3.30
417
4.33
4.55
5 17
5.28
5 53Î

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20|

“6D5

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25 Teiușu
9.50 Alba Iulia
1.05Pint- de josă

Șiboth
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamfi 
SoborșinQ 
Berzava 
Conopă 
RadnaLipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovații

Aradă •

5.24
5.46
557

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29.
12.06i
12.371
12.53 i

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

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47 Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda

Glogovații 
Gyorok 
Paulișh 
Rado a Lipo 
Oonop 
Berzava 
Soborșinh 
Zamă 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
O răsti a 
Șibotă 
Vinț. de jost 
Alba-Iulia 
Teiușu

'va

6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9 53

10 19
10.50
11.16|
11.441 
12.06 
12.38

5.14
6 01
6.20
6.49

Szolnok
Budapesta

Viena

8.24
11.51

1 55
7.20

6.24
7.02
7.17 =
7.46 i
7.57'
8 08
8 30'
8.40 ’
9.05.
2.21
5.50;
1.4Q:

Cucerdea
Ludoș 

(
Oșorheiu 

Regh.-săs.

2.50 8.20 2.41
3 34 9.11 3.27
5.20 11.17 5.14
5.35 5.36
7.10 7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Simeria, (Piski) Petroșeni ||Petroseni-Siimeria (Piski)

Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50 6.20
Streiu 6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
Hațegă 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
Pui 8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
Crivadia 8.47 2.23 7.24 Hațegă 8.36 1.54 8.25
Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
Petroșeni 9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

Aradft--Tiniișdru Tiiuisora—Aradu
Aradft 6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11 5.05
Vinga 7.32 12.47 8.04 Vin ga 7.21 2.46 6.40
Timiș ora 8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50 7.50

Giiirișin—Turda Turda—Ghirișft

Regh.-săs. 
Oșorheiu 
Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

8.40
6.05

Turda 8.08 10.55 4.- 10.44 Ghirișfi
9.30 2.30 8.50
9.50 2.50 9.10 Brașov—Zernesci

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.16
Ceraa 11.13 5.03 9.34
Hunedora 11.48 5.38 9.58

Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3 - 7.50
Simeria 5 28 3.20 8.10

Bistrița —WEureșifc-Îjudoșu

Bistrița . . . .
Țagu-Budctelicu . 
Murășfl-LudoșG .

1.16
4.15

Sigbîsora—©dorlaeiu || Odorlieiu—Sighisora
ZdrnescISighișdra. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 815 3.15

Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișdra. . . 10.52 6.10

5.45
7.26

4.55
6.36

Stârnesc!—Brașov

JVotR.: Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

!•]!•

Careii-marI .... 5.50| Zelău.......................... 1.56 Zernes ci 8.-
Zelău.......................... 11.— Careii-marI .... 6.48|Bra§ov 8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


