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Brașovd, 23 Augusto v.
Cu câtă ne apropiămfl mai 

multă de tâmnă, devine mai mare 
neliniscea seu mai bine (jisu nervo- 
sitatea în sferele politice din lă- 
untru și din afară.

O grămadă de cestiunl de totu 
felulu se ridică din tote părțile, 
pare că amu fi în ajunulă unoră 
mari evenimente.

Politicii unguri abia au scă
pată de disputele cele vehemente 
și obositore din dietă, abia s’au 
mai liniștită puțină asupra aface- 
rei Ugron-Uzelac și acum, când 
ar trebui se se recreeze și ei de 
atâtea agitațiuni torturătore, etă 
că se ridică din gropă spiritulă 
cu fața încruntată ală lui Iel- 
lacici, banulă de odinioră alu. 
Croației, care în anii revoluției 
băgase atâta spaimă între Kos- 
suthiștl.

Același regimentu, căruia îi 
aparține ca oficeru căpitanulă Uze- 
lac, a severșitu în cjilele aceste, la 
inițiativa comandantului său, co
lonelă IvanossicI, ună actă de pie
tate față cu memoria lui Iella- 
cicî, ală căruia nume îlu portă. 
In dimineța cjilei de 30 Augustă, 
numitulu colonelă s’a dusă cu o 
deputațiune de oficeri la castelulu 
Novidvori, spre a depune o cu
nună pe mormentulă răposatului 
proprietară ală acestui regimentă, 
Iellacicî. Avendu eserciții în apro
piere, regimentulă s’a simțită da
toră — cțice colonelulă — a aduce 
acestu omagiu lui Iellacicî, a că
rui virtuți militare le scie prețui 
așa de multă.

A fostă de ajunsă atâta spre 
a face ca 48 de 6re mai târejiu, 
t<5tă maghiarimea se fiă .alarmată 
de cătră foile din Pesta, că nația 
maghiară a fostu lovită în față 
prin serbarea acesta demonstra
tivă la mormentulă lui Iellacicî; că 
regimentulă amintită s’a declarată 
ca dușmană ală Ungariei, deștep- 

tândă amintirea celei mai triste 
pagini din revoluțiunea croată. 
Chiar una din foile guvernamen
tale, „Pester Lloyd“, se silesce a 
înfățișa acestă manifestațiă de pie
tate a regimentului croată ca o 
demonstrațiă politică, care se pote 
pune alăturea cu afacerea Iansky.

Se înțelege, că foile kossuthis- 
te nu se mulțămescă numai cu 
protestarea, ci pretindă se se dea 
din partea conducerei armatei sa- 
tisfacțiune deplină „națiunei ofen
sate “. Respunsulă ce l’au dată 
oficioșii și însusi colonelulă. regi
mentului pănă acumă, se mărgi- 
nesce a nega esistența unei de- 
monstrațiunl politice, der chiar 
fdia oficidsă din Viena observă cu 
acesta ocasiune, sub pressiunea 
sgomotului, că fapta colonelului 
IvanossicI „a fostă p6te ceva ne- 
oportună“.

Suntemă curioși se vedemă ce 
desvoltare va lua și acesta nouă 
cestiune Jellacicî. La îmbunătățirea 
raportorilor dintre armatăși popora- 
•țiunea maghiară, de sigură că nu va 
contribui. Din contră se p6te îm
plini vorba acelei foi vienese, care 
într’ună tonă de dojană amicabilă 
le (țice patrioțiloră unguri: „Cu ra- 
bulistica vosfră violentă, care în 
ori ce pantlică, ce nu este ver- 
de-albă-roșiă, vede ună atentată în 
contra constituției și a națiunei ma
ghiare, care se tem e mereu de reacțiu- 
ne și de trădare, nu numai că se sub- 
mineză spre bucuria oposiției e- 
dificiulă de dreptă publică ală 
dualismului, ci mai multă Unga
ria agiteză în contra ei însăși11.

Cea mai nimerită observare li-o 
face înse Unguriloră aceeași fdiă 
când le c|ice, se-șl arunce privirile 
peste granița resăritenă, ca să vedă 
câtă de rău și-au alesă timpulă 
pentru asemeni plângeri în contra 
armatei; să vedă că pdte în cu- 
rendă atențiunea, ce se dă în Un
garia armatei comune, va trebui 

să se îndrepteze asupra unoră lu
cruri cu multă mai seriăse, decâtă 
suntă cununile, ce se depună pe 
mormintele unoră generali de mult 
răposați.

Dela Comitetului centralu electoralii 
alu partidului naționalii românii 

di/H Transilvania .și Ungaria.
Onorată Redacțiune,

Comitetulă centrală electorală 
ală partidului națională română 
din Transilvania și Ungaria, avend 
în vedere soirile și faimele răspân
dite prin unele foi relativă la ati
tudinea sa și a președintelui seu, 
în ședința sa din 31 Augustă a. c. 
a enunciată ca condusă următă- 
rele :

„I. Pre câtă de viuă satisf’acțiune 
simte de o parte comitetulă, ved.endu 
interesarea pressei de peste Carpați 
pentru lupta nostră națională, așa de 
altă parte nu pote a nu da espresiune 
regreteloră sale pentru aparițiunea, că 
unele foi din București induse în erore 
prin informațiuni neesacte păru a se fi 
pusă în serviciulă unei agitațiuni de 
natură mai multă a strica decâtă a 
folosi causei nostre naționale;

„întru câta unulă seu altulă dintre 
membrii comitetului, fiă și cu cele mai 
bune intențiuni, fără a fi autorisată 
din partea comitetului și scăpându pen
tru unu momentu din vedere regulele 
impuse de disciplina de partidă, ar fi 
provocata întrunii modă seu altulu, di
rectă ori indirectă, acestă disensiune 
Ziaristică, comitetulă regretă și desa- 
probă atitudinea aceluia.

„II. Comitetulă declară, că atitu
dinea președintelui seu a fostă corectă 
și conformă cu însărcinarea sa și cu 
pragrama națională și că și astăzi po
sede totă încrederea comitetului.

„III. Comitetulă în fine declară 
susă și tare, că în direcțiunea sa po
litică nu a suferită și nu va suferi 
niciodată vr'o ingerință streină, ci s'a 
condusă și se conduce totdeuna numai 

de postulatele, dorințele și aspirațiunile 
poporului românău.

Din însărcinarea comitetului 
centrală electorală Ve rugămă cu 
totă stima, să binevoiți a dalocă 
acestoră enunciațium în colonele 
(jiarului D-vostră.

Sibiiu, în 31 Augustă 1891.
Nic. Oncu, Dr. C. Diaconovich,

președinte ad hoc. secretară.

CRONICA POLITICĂ,
— 23 Augustă (4 Sept).

— Foile francese, între oarl și „Le 
Memorial diplomatique14 aducă următorea 
scire sensațională: „Ministerul^ de es- 
terne din Viena, a trimisă guverneloră 
din România și Bulgaria copia unui pre
tinsă raportă, pe care biroulă informa- 
țiuniloră dela ministerulă de resbelă 
austriacă l’ar fi primită din Rusia și 
care s’ar referi la preparativele Rușilorîi 
pentru operațiunile dela Dunărea de 
josfl. Comunicarea acestui raportă are 
de scopă, ca România și Bulgaria să 
potă lua din vreme măsuri pentru nimi- 
oirea acestei opere. Cercurile militare 
din Viena suntă fârte preocupate de o 
posibilă invasiune a Rușiloru în Transil
vania.

„S’au întrebată prin guvernulă un- 
gurescă autoritățile locale din Transil
vania, care ar fi numărulă forțeloră, pe 
cari acestea i-ar pute aprovisiona (afară 
de garnisonele esistente) în casă de mo- 
bilisare. Autoritatea din Clușiu au și răs
punsă, că orașulă și împrejurimea ar 
pute aprovisiona încă 20,000 de omeni 
peste garnisona care o are elă.“

— piarulă „Narodni List“ se plân
ge într’ună artioulă întitulată „O esposi- 
țiune mută", că deinonstrațiunile din 
Praga de pănă acum au încetată. „Po- 
porulă cehioă, care a crescută în ideia 
dreptului publică și care privesce co
rona sf. Venceslav — întemple-se orl-ce 
— ca simbolulă independenței sale de 
stată, nu va îngădui ca (jitia acesta me
morabilă (6 Sapt.} să trecă ca o cji o- 
biclnuită. Esposițiunea s’a arangiată pen-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

(5)
PILLONE.

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

Turminoff să ridica și aruncă peste 
galeriă capătulă țigarei sale oare arun- 
cândă mii de scântei, dispăru în adânci
me ca și o stea, oare cade. După aceia 
’și aprinse alta și bendă apoi ună păhară 
de vină, continuă astelă :

„Am fostă în vera aceia în Pompeji, 
Amalfi și Salerno, fără ca se audă era 
despre Pillone. Elă dispăruse fără urmă, 
ca totă deuna, după o întâmplare mo- 
mentosă. Abia cătră tomnă sosindă în 
Sorrent, se lățî vestea, că l’ar fi vădută, 
când aici, când colea, er când fu jefu
ita ună francesă bogată în o esoursiune 
pe muntele San - Angelo, se scia că 
Pillone ’șl adunase din nou o bandă, 
și carabinerii se puseră iar în mișoare, 
pe când cei mai mulțl străini bogațl, cari 
locuiau în vilele din apropiere, curendă 
’și strânseră bagajele și se retraseră la 
Neapole.

„Roșa magra, obicinuita ospătăriă 
a artiștiloră din Sorrent, era la sosirea 
mea plină de dspețl. Mă vătjuiă deci 

silită să-mi iau cuartiră într’ună subur- 
biu ală orașului, și deorece nu aveamă 
atâtea mijlâoe oa se stau la ună hotelă 
mare, ’mi aleseiă o cârciumă curată ita
liană, care era aprope de marginea 
mărei.

„In curendă văcjuiă, că am alesă 
forte bine. La Cocumella — așa se nu
mea modesta mea locuință,— era una din 
acele ospătării de rangulă ală doilea, 
unde puteai se trăescl o viață amicală cu 
câroiumarulă și cu familia sa, decă erai 
atâtă de fericită să le câștigi încrederea 
și astfelă erai considerată mai multă ca 
ună amică vechiă decâtă ca ună ospe, 
care plătesce.

„Birtulă și grădina ’ml era deschise; 
eu domneamă nețărmurită peste tdte o- 
dăile, cari nu erau ocupate: puteamă 
să-mi așeejă atelierulă meu ori unde îmi 
convenea și în fiă-care seră ne istori- 
seamă unulă altuia seu povești lângă 
focă, deoă ploa, er dăcă timpulă era fru- 
mosă jucamă tarantella în pavilionulă 
înconjurată de verdeță. Au fostă cjile 
fericite pline de o liniște comodă și de 
o veseliă nevinovată, înoâtă nici nu vi
sai că prin locurile acestea să fiă ban
diți, ca să te păzeșcl de ei.

„La Cooumella era forte vastă. In 
vechime fusese o mănăstire de IesuițI, care 
se dărâmase cu totulă în urma unui cu
tremură de pămentă, treou apoi în mâni 
private și apoi în fine fu rezidită ca ho
telă.

„Intr’adevără nu avea o grădină 
deosebită, ci ună șiră de viță de viă, 
care din causa posițiunei în formă de 
terasă, nu era ună locă plăcută de pe
trecere.

„In schimbă îmi dădu buna mea 
gazdă, Nicolo, cheia dela o vilă miste- 
ridsă, oare sta în legătură printr’ună 
gangă de verdâță, cu vițele de viă.

„Acestă vilă era a contelui de Sy- 
racusa, ună nobilă sioiliană, care mu
rise acum dece ani, er moștenitorii lui 
portă ună procesă lungă, care pdte 
dura încă 40c® ani- Locuitorii numeau 
vila acâsta „la villa mortau. Și în ade- 
vără merita acestă nume. Căci nu pu
teai găsi în împrejurimea acesta plină 
de viă, ună locă mai lipsită de vieță ca 
loculă acesta. De câte ori trecendă prin 
gangulă acesta întunecosă, fără să vrâu 
mă gândeamă la poveștile, despre spiri
tele, cari dormitau în palatele ferme- 
oate; flori și plante cățărătdre se întinse

ră ca nisce șerpi pe poteca acoperită de 
muschiu. Statuele erau acoperite de ie
deră, ăr din fântânile săritdre, acumă lip
site de apă, cresceau trandafiri săsbaticl 
și felă de felă de buruieni, pe oând pi
nii, ciparoșii cresceau unii printre alții. 
In amurgulă serei întâlneai brosce de o 
așa mărime, încâtă trebueai să te 
dai din calea loră.

Iătr’ună colță ală grădinei se afla 
vila, ună edificiu impunătoră cu două 
etage, cu ună turnă în patru colțuri, der 
mai pustiu și mai misteriosă decâtă gră
dina. Totulă era încuiată și închisă cu 
zăbrele, dela ferestrele pivniței pănă la 
urloiele casei. Intregă edifioiulă era 
acoperită de plante aoățătdre, palămidă 
și de alte buruieni. Da, atâtă de mare 
era puterea vegetațiunei, încâtă nu 
puteai descoperi uude e pdrta casei, 
decă o statuă răsturnată nu ar fi adusă 
în disordine verdeța, oferindă astfeliu pri- 
vitoriului ună vestibulă ruinată din in- 
tenorulă căruia, eșiau și intrau vrăbiile, 
ca să-și hrănăscă puii.

Din dosulă vilei, de unde puteai să 
vetjl golfulă și împrejurimea lui, duoea 
în josă nisce trepte late de petră la 
așa numitele galerii, cari suntă atâtă de 
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tru cjiua încoronării lui Leopold II, nu 
se află unii looii mai bună pentru o ma- 
nifestațiune a poporului, ca loculă es- 
posițiunei. Acolo își va da întelnire in 6 
Septemvve poporulu cehică.

— Diu inoidentulă presenței amba
sadorului rusescii br. Mohrenheim în 
Ganterets s’a dată ună banchetă, la care 
au luată parte inai multe persons, între 
cari și primarulă, prefectulă și membrii 
consiliului generală. Cunosoutulă depu
tată, marchisulă de Bretenil, ținu ună 
toastă, în oare c}ise că 0lă întotdâuna a 
fostă de părere, că nimenea nu trebue 
să privescă o apropiare intimă între 
Francia și Rusia ca agressivă, nici să 
nu o privescă ca o soire în raporturile 
bune între Francia și Anglia. După aceea 
4ise, că primirea splendidă a escadrei 
francese în Kronstadt însemnă finea iso- 
lăret Franciei. Apoi vorbitorulă beu ună 
păhară în sănătatea Țarului Rusiei și a 
familiei sale. Ambasadorulă br. Mohren
heim mulțămi printr’ună lungă toastă, 
în care acoentuâ simpatia reciprocă ce 
s’a ivită în Francia și Rusia. Oratorulă 
dise, că elă se ia după simpatiile inimei 
nu după minte. Apoi beu ună pahară 
în sănătatea președintelui Carnot și a 
guvernului, cari conducă paclnioă desti
nele Franciei. Vorbirea acesta fu pri
mită cu strigăte de „Trăiescă Francia!“ 
„Trăiescă Rusia? Orchertra întonâ im- 
nulă rusesoă și marseillaisa.

SOIRILE PILEI.
— 23 Augustă. (4 Sept.)

Congresulu ordinarii naționalfi-biseri- 
cescQ. ală provinciei metropolitane române 
gr. or. din Transilvania și Ungaria, prin 
ceroularulă înaltă P. S. Sale ală metro- 
politului Nr. 125 dela 15/27 Augustă c., 
este convocată și declarată de convo
cată la biserica parochială din cetatea 
Sibiiu, pe Marția ce cade în 1 (13) Oc- 
tomvre a. c. la 9 ore înainte de ame^I.

* * *
Despre Regina României. Se telegra- 

fâză, că a sosită la ea în Veneția prin- 
oipesa de Wied, sora reginei. Regina 
însă refusâ ori oe îngrijiri, afară de cele 
date de d-șora Văcăresou. Se 4i°e> c& 
afară de paralisiă, Regina sufere de o 
b61ă nervosă, oare-i atacă creerii. Regina 
a avută două atacuri de nervi violente, 
Marți și Joi.

** *
Demisionați!. D-lu Gr. Al. Urechiă, 

după cum comunică 4’are^e de dincolo, 
șl-a dată demisiunea din postulă de pro- 
fesoră de istoria română dela universi
tatea din BucurescI, și a cerută lichida
rea pensiunei sale.

* * *
Pisculu Cânelui. Este vorba, de a se 

transforma muntele Pisculă-Cânelui, care 
domină gara dela Sinaia, într’ună parcă 
mare. Ministrulă domeniiloră din Româ
nia a și numită o comisiune pentru stu- 
diarea lucrăriloră.

*.* *
Nostimii. Cetimă în foile ungurescl 

din Pesta următorea ispravă „patriotică11: 
La minele de cărbuni dela Dorog, unde 
pănă acuma limba maghiară era abso- 
tamente esilată, de când e inspectoră Karl 
Radik, ea (limba maghiară) face pe di ce 
merge mari cuceriri intre muncitorii de 
naționalitate germană. Inspectorulă, oare 
nu e omă de origine maghiară, der ca să 
arate esemplu bună muneitoriloră ger
mani, elă însu-șl s’a pusă să învețe nn- 
guresoe și pe toți copiii săi i-au dată să 
învețe limba patriei nostre“.

** *
Două-sute-șesedeci înecați. Posta din 

Japonia aduce soiri despre o nenorocire 
îngrozitore. Nenorooirea s’a întâmplată 
în golfulă Shirakmi, unde aprdpe de ma- 
lulă Yezo, s’au oloonită două va- 
pore: vaporulă Tamaye cu Miyoski. 
Oelă dintâiu numai deoâtă începu 
să se cufunde. Dintre pasageri 60 de 
inși cari se aflau în momentulă clocni- 
rei pe bordulă vaporului au scăpată, 
traoendă pe vaporulă Myosky, er oei- 
lalțl 260 de înșl, cari se aflau înlăun- 
tru, Tamaye i-a dusă cu sine în fundulă 
mării.

* * *
Mari serbări se prepară în ondrea 

escadrei francese, care va sosi în cu- 
rândă în Atena. Ele voră ave caracte- 
rulă unei adevărate demonstrațiunl.

* * *
Esperiențele cu arma cu repetiția și 

ou pulberea fără fumă, cari au fostă în
trerupte câteva dile, voră reîncepe erășl 
pe platoulă dela CotrocenI, în Ro
mânia.

** *
Spionă. Ună ofioeră italiană a fostă 

arestată la Parisă pentru spionagiu. La 
perohisițiunea făcută la domioiliulă in
dividului s’a aflată o sumă de dooumente, 
croquiurl și planuri militare. Elă se nu- 
meșce Rochinetti și a fostă arestată pe 
când voia să între în parculă artileriei 
din Vincennes, unde erau așezate car
tușele cu pulbere fără fumă destinate 
forturiloră din Nogent și Romainville.

** *
MușcațI de unii lupă turbată, fia

rele din România aducă soirea, că în 
pădurea Văoăreniloră, distriotulă Tuloea, 
ună lupă turbată a mușcată mai multe 
persâne, doi boi, ună cală și o capră. 
Personele mușcate au fostă transportate 
în institutulă d. Dr. Babeșă.

D. Moldovăn Gergely
ți

ZESe-volvitiet d.in. 4=S_7
Sinaia, 19 (31) Augustă 1891.

„Oelebrulău profesoră diu Clușiu 
numită Moldovân Gergely, în răspunsulă 
ce-lă adreseză Memoriului studențiloră 
din România, spune — între altele multe 
și multe enormități — că revoluțiunea 
Româniloră din Ardeală și Ungaria în 
1848 a fostă produsă prin agitațiunea 
oeloră venițl dela noi din prinoipate.

Despre spusele lui, Românii din Ar
deală și Ungaria s’au declarată pe față 
partisanl ai Maghiariloră. „Șaguna și ou 
elă clasele dirigente românesol susțineau 
ideile maghiare? Imediată însă oe a ve
nită Eliade și ou alțl câțiva prietini ai 
săi din Muntenia „Dumnezeu soie ce s’a 
întâmplată14 și s’au pomenită Maghiarii, 
că Românii se ridică într’o bună dimi- 
nâță și înoepu lupta în contra Unguriloră, 
„cari îi dăruise cu tete bunătățile pă- 
mentului" (Vorbele lui Moldovân).

Sărmană istoriă! Profesorulă Mol
dovân uită ună luoru. Esilații din Muntenia 
nu puteau veni în Transilvania decâtă 
la finele lui Septemvrie — oăcl expul- 
sarea s’a făcută în urma arestăriloră din 
13 Septemvre 1848 — și la acestă dată 
linia de purtare a Româniloră era ho- 
tărîtă. Adunarea din 3 (15) Maiu decla
rase solemnă; Nu primimă unirea cu 
Ungaria și pretindemă deplina egală în
dreptățire politioă și națională a națiunei 
române. Cum ar fi putută Eliade său 
orl-cine altulă să mai faoă pe Români a 
deveni adversarii Unguriloră ? Și oe 
sensă mai are exolamațiunea d-lui Mol
dovân, când ne <Țoe nouă celoră din 
principate: „Da! ;Ne-ațI trimisă pe E- 
liade și elă ne a întorșii din drumulu celii 
bunuu ?

Nu Eliade a făcută ruvoluțiaRomâ
niloră, oi purtarea despotioă a Uuguri- 
loră în acele mome ite, a căroră cea mai 
înaltă espresiune era: unio vagy haldl!

Der, trebue să reounoscă, profeso
rulă Moldovân are meritulă originalității. 
Pănă acum s’a (jisb de cătră Unguri: 
Românii au fostă plătiți de împărată, 
ca să se scole, Românii au fostă ațîțațl 
de Sași, Românii au fostă ridioațl de 
Muscali — felă de felă de acusațiunl, 
oare de care mai mincinâsă și mai mi- 
șelescă. Aoum G. Moldovăn vine cu o 
ideiă nouă în serviciulă aoelora, cari îlă 
țină de sgardă.

Și apoi adaugă: Da, așa a făcută 
Eliade, der oei mai mulțl dintre emi
grații dela voi au venită aci și au cău
tată în tote chipurile ca să se unescă 
Românii cu Maghiarii și celă mai mare 
stăruitoră pentru acesta a fostă ^țunda- 
torulii independenței româneu C. A. Ro- 
setti.

Faptul s’a petreoută într’adevăr așa: 
Mai mulțl dintre emigrați, mari patrioțl ai 
noștri, au lucrată pentru împăcarea Ro
mâniloră cu Ungurii în speranța că a- 
câsta s’ar pute realisa, și oelă mai zelosă, 
agentulu însărcinată cu tractativele, a fostă 
Nicolae Bălcescu (er nu Rosetti, cum 
are aerulă a (Ț06 d. Moldovân). Era, 
cum s’a dovedită în curendă, o politioă 
greșită, o neounoscință a împrejurăriloră 
din Transilvania și Ungaria; der este 
6re permisă a judeca așa cum faoe d. 
Moldovân ? D-sa ne întrebă pe noi stu
denții, cari au publioată Memoriulu: Ați 
cetită Amintirile din pribegia ale d-lui I. 
Ghica? El! decă le-ați fi cetită nu vor
beați așa. Der dumneta le-ai cetită tăte, 
domnule Moldovân, său numai ce țl-a 
venită la socotâlă ? Văcjut’ai d-ta acolo 
scrisorile lui Băloescu cătră d. I. Ghica, 
în oarl suntă povestite tote încercările 
lui de a face pe Unguri să acorde Ro
mâniloră dreoarl concesiuni (Bălcescu s’ar 
fi mulțămită și ou conoesiunl, pe când 
Românii au drepturi) și în cari se plânge, 
că nu pote ajunge la nici ună resultată? 
Cetit’ai d-ta frasa care 4*ce: Noi sun- 
temă împăcațl în oonsoiință, că ne-amă 
făoută datoria, Ungurii înse nu potu 
(Jice ac6sta ?... Așa crede profesorulă 
Moldovan, că se face istoriă oitândă 
câteva esclamărl ale lui Rosetti, făoute 
cătră ună prietină în momente, oând 
era înflăcărată de ideia republicană?....

Am ținută să releveză acestea pen
tru aceia din frații noștri din Ardelă și 
Ungaria, cari nu voră fi ounosoendă 
AminfanZe d-lui Ghica, spre a nu crede 
că la 48 cei dela noi au fostă orbi pănă 
în sferșită. La începută au încercată, der 
la urmă s'au convinsă ce tendințe urmă- 
rescă Ungurii, în serviciulă cărora este 
a4l profesorulă Moldovân, oare vorbesoe 
în numele „tuturorîi Româniloră din Un
garia^ Gheorglie Adamescu.

Corespondența „Gaz. Trans-“
Din coinitatulu Ternayei mici, Aug. 1891.

Știm. D ie Redactorii / Ați amintită 
Dumineca trecută despre ordinațiunea 
guvernului ungurescă din 1888, prin 
oare se dispune, ca în fiă-oare comună 
să se organiseze reuniuni de pom
pieri.

In acâstă ordinațiune se recomandă 
în deosebi reuniunile pompieriloră v o- 
luntarl, 4i°endu-se apriată, că muni
cipiile și protopretorii au misiunea su
blimă, ca atâtă pe oale oficiâsă, câtă și 
pe cea socială să nisuescă, ca aceste reu
niuni să se înființeze în totă loculă unde 
numai se pâte.

De aci urmeză, oă organele admi
nistrative, între cari și primarulă comu
nală și notarulă cercuală, aveau stricta

originale la câstele stâncose de lângă 
Sorrent. Suntă nisce ganguri înalte și 
boltite, cari suntă săpate în stânoă, și 
cari suntă provă4ute în partea despre 
mare cu nisce deschidăturl pentru ca să 
intre lumină. Ele ’șl tragă originea din 
timpurile cele mai vechi ale Româniloră 
și esistă totă atâtea păreri câți archeo- 
logl. Unii 4io0j că oonduceau la nym- 
faele, cari aparțineau vileloră romane; 
alții 4i°a oă au fostă nisce întăriturl 
contra Saraceniloră ; alții er credă, că 
suntă nisce cataoombe seu locuri de în
gropare. Nu voescă să mă estindă înhi- 
potesele acestea, ci atâtă voiu aminti, că 
gangurile acestea oferă o răcdre plăcută 
pe timpulă arșiței mari a sorelui.

„Nu trebue să te miri, că eu ca 
pictoră am avută o deosebită atracțiune 
fața de ele și aprâpe 4Jnică ședeamă în
tr’o răspântiă a loră, de unde puteamă 
privi marea și totă ținutulă din apro
piere.

„Era într’o dupăprânza din luna lui 
Ootombre. Primele furtuni începură a se 
ivi și spuma mărei stropea țărmurii stân- 
coșl, cari oa ună zidă de apărare, păreau 
oă se opună de mii de ani oroaneloră. 
Tocmai voiamă să isprăvesoă ună ta

blou, la care luorasemă de multă vreme 
și nu băgamă în semă împrejurimea, 
pănă când o detunătură de pușcă îmi 
atrase atențiunea. Mă uitaiu pe mare și 
văduiu două luntri apropiindu-se de țăr- 
mure. Cea dintâi era o luntre mare, pe 
care în Sorrtmt o numescă Lancia, oea 
de a doua era o luntre a agențiloră va
mali. Amândouă aveau după moda neapo- 
litană pânze, cari le mânau cu o iuțâlă 
mare.

„Era ce e dreptă o priveliște de 
tote dilele, că o luntre a agențiloră va
mali să urmărescă o luntre de contra
bandă. Insă nicl-odată nu am vă4ută 
luntri neapolitane să plutescă pe o fur
tună atâtă de mare, și să se persecute 
cu atâta furiă. Mi-se părea că au inten- 
țiunea să se isbâscă de stânci, așa veneau 
de repede.

„Fără de veste se întârse luntrea 
oea dintâi, pânza oă4u și ună bărbată 
sărind ă în apă dispăru sub valuri. 
Se au4iră oâteva detunături de armă 
dela luntrea a doua, der în fine trebui 
și acâsta să-și întindă pânzele și apoi 
dispăru după stânol, așa înoâtă îmi curma 
ori ce privire.

„Mă ridioaiu și priviiu afară. Totulă 

însă era liniștită — numai valurile spu- 
megătâre se isbeau de păreții stânoiloră. 
Care înotătoră putea să scape pe ună 
astfelă de timpă, fără ca să nu fiă arun- 
oată de valuri și sdrobită de păreții 
stânoiloră? încă odată mă uitaiu spre 
limba de pământă apoi mă puseiu josă 
oa să desemneză mai departe, gândin- 
du mă că erășl meseria de oontrabandă 
a jertfită unu omă.

„Abia lucrasemă două minute, când 
mi-se păru, că au4iiu cevalovindu-se de 
stânci, câteva petrii se rostogoliră în 
josă și în momentulă aoela se avâstă 
ună pescară aprope golă cu atâta pu
tere prin deschi4ătura de lumină, încâtă 
p’aci era să mă dea josă și pe mine.

„Fără să fi voit îmi soăpâ ună strigătă 
de surprindere și de mâniă. Căci golă 
cum era, în săritura sa îmi stropi ta- 
bloulă cu apă și noroiu.

„SousațI, Esoelenza!“ 4i°ea elă abia 
respirândă; „însă trebue să-mi dai man
taua D-tale.“

„„Mantaua mea!u“ strigaiu eu nă
căjită și puseiu mâna pe bastonulă meu. 

„„Da, și pălăria și oohelarii D-tale44“ 
4ise elă liniștită.

„„Ești nebună, dobitooule!UM strigaiu 

eu, când vă4uiu oă vrea să pună mâna 
pe tablou „„îmi strici desemnulă! 44 44

„„Fii fără grijă, Escelenza44 44 , șopti 
elă jumătate rugându-se, jumătate ame- 
nințândă; „„nu-țl voiu fura nici măoară 
o pensulă; însă trebue să am mantaua 
D-tale, nu e timpă de perdută.44

„Elă făcu o mișcare, să-mi ia man
taua de pe umeri, âr eu credeam într’a- 
devără că e vorba de ună atacă, mă 
puseiu deci în apărare cu bastonulă meu, 
der elă cu dibăcia unei pantere se stre
cura pe sub brațulă meu ridioată, și 
smâoindu-ml bastonulă din mâni, 4ise:

„„Nu mă mai cunosol, Escelenza? 
Ne-amă mai întâlnită odată. Adu-țl 
aminte de nunta dela Rivera di Po- 
silippo?

„„Pillone !uu strigaiu eu lăsândă 
brațulă în josă.

„„Gâcită, Escelenza! totă în acelă 
pericolă oa și atunci! Nu mă întreba, 
nu mă opri, fiă-care momenta îmi costă 
vieța. Imprumută-ml aceea ce-țl ceră și 
sunt mântuită!““

„Cum ași fi și putută cundsoe în 
pesoarulă acesta tînără înaltă și fără 
barbă, pe oăpitanulă îmbrăoată oa de 
nuntă. F6rte puțină semăna acestă figură 



Nr. 187—1891. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

datoriă, ca acestă ordinațiune ministe
rială nu numai s’o publice în tote comu
nele, oi chiar să îmbărbăteze și să îndu
plece pe locuitori, ca să înființeze reu
niuni de pompieri voluntari.

Nu așa însă ;s’a întâmplată în co
muna Sâncelii, unde despre ordinațiunea 
amintită nu s’a făcută pănă în acestă 
ană nici o amintire și numai în primă- 
vera treoută s’a publioată acea ordina
țiune, dâr atunci, cu desconsiderarea 
recomandărei privitdre la înființarea de 
reuniuni de pompieri voluntari, în modă 
absolutistică s’a poruncită a se înființa 
reuniune de pompieri obligați, fără însă 
să se fi elaborată stătută în acestă pri
vință, precum prescriă memorata ordi
națiune ministerială. Și statutulă, deși de 
atunci au trecută mai bine de 4 luni, 
ni ol pănă acjl nu s’a elaborată, și dăcă 
nu va fi silită spre acesta, notarulă un- 
gură din acestă comună, Albert Elek, 
nu va luora la stătută nici când, pen- 
tru-că densului îi convine mai bine, oa 
cu desconsiderarea tuturoră legiloră și 
ordinațiuniloră esistente, să cârmuescă 
comuna în modă despotică, după cum 
îlă taie capulă.

Astfelă instituțiunea de pompieri a 
organisat’o întru tote după pofta sa. 
Totă locuitorulă din comună, în etatea 
dela 20—40 ani, a fostă chiămată în 
curtea notarului și i-s’a spusă, că decă 
nu vre să plătescă 10 fi. pe ană, trebue 
să fiă pompieră comunală obligată.

Totă atunci li-s’au publicată locui- 
toriloră convooațl în curte și funcționarii 
de oarl trebue să asculte și cărora au a 
se supune. De comandantă supremă, fi- 
reșce, s'a numită notarulă elă pe elă, 
care cu considerare la etatea sa înaintată 
și la talia sa voluminâsă, de locă nu 
este potrivită, și nu corăspunde postului, 
pe care și l’a alesă, și ocupată. Totă 
densulă, din propria autoritate, a nu
mită și pe celalalțl funcționari, ca ună 
pașă în pașaliculă său.

Cam la o săptămână mai târdiu, 
după ce li-s’au procurată chipie de pom
pieri, cari suntă provătjute cu literile ini
țiate ungurești K. T. (Kozsegi tuzolto), 
și unele din ele suntă căptușite cu trico
lora naționalii ungureștii, s’au conchiămată 
din nou, și — spre scandalulă poporului și 
spre rușinea comunei Sâncelă, care epură 
românescă, — au începută a li propune 
esercițiulă în limba maghiară.

E revoltătoră, D le Redactoră, oând 
vecjî, oă ună singură Maghiară într’o co
mună curată românăscă de peste 300 fa
milii, a avută cutezanța drbă, ca, cu 
disprețuirea limbei locuitoriloră, din su
darea cărora trăeșce, să impună oa limbă 
a comandei limba sa, pe oare afară de 
dânsulă și vr’o 2, 3 ovrei, nimenea al- 
tulă nu o înțelege. Vă puteți închipui 

golă și plină de apă cu Pillone. Și cu 
tdte acestea nu puteam să mă îndoiescă: 
era vocea sa, ochii și înfățișarea sa im- 
posantă trădau chiar în momentulă a- 
cesta plină de pericole, pe Pillone.

„„Ține căciula mea cea roșieuu, 
șopti elă aruncându-șl în grabă mantaua 
mea pe umeri și punendu-șl pălăria mea 
cea lată pe capă, „„arunoă-o pe ferestra 
a treia afară, oa să rămână la marginea 
esternă a stânoiloră. Ascunde-te apoi în 
gangulă laterală unde se află atârnată 
icdna Maicei Domnului, și nu eși afară, 
pănă nu se va liniști totulă. Grăbeșoete, 
viâța mea e în pericolă.

„Era în porunca acesta laconică 
ceva așa de ponderosă și de provocătoră, 
încâtă la momenta și ascultaiu. Căoiula 
sburâ afară pe ferestră și mânată de 
vântă se acățâ de ună colță de stânoă. 
Căutaiu gangulă laterală și pe când vo
iam să îutru în elă, văcjuiu pe Pillone 
ședândă lângă tabloulă meu, stricându-lă 
cu pensula, pe care o purta ou ăre-care 
desteritate. Decă n’așl fi fotă martoră 
ală acestei schimbări, ași fi crecjută, că 
eu suntă acela, care stau cu ochelarii pe 
nașă și desemneză.

„Abia făcuiu în gangă vreo 20 de 

impresiunea durerdsă, de oare a fostă 
cuprinsă întregă poporulă la aucjulă co
mandei ungurescl!

Durerea lui înse a ajunsă la culme 
atunci, cândă, la porunca notarului, w- 
nulă dintre inteligența sei, fără de cea 
mai mică împotrivire, oa o slugă pleca
tă, a începută a comanda și elă ungu- 
resce. Astfelă bietulă poporă, pătrunsă 
de cea mai profundă amărăciune și in- 
dignațiune, de frica furiei comandantu
lui și notarului seu, a trebuită în fine 
să se supună acelei comande!! ?

Dâr nu numai atâtă, oi precumă din 
isvoră sigură suntă informată, D-lă Ioană 
Marele, căci despre elă este vorba, face 
chiară paradă de limba maghiară. Elă 
nu se îndestulesce, oa pe pompierii dațl 
sub comanda lui se-i instrueze într’ună 
locă mai retrasă, ci în modă ostentativă 
îi conduce pe drumulă de țâră, oa ast
felă rușinea încărcată pe limba română 
să apară mai evidentă.

Nu se pdte soi, de ce interese pote 
se fiă condusă acestă domnă, dâr ori 
oarl ar fi interesele lui, decă luămă în 
considerare, oă D-Sa a fostă învățătoră, 
er de presentă e îngrijitorii ală bunului 
seminarială din Sâncelă, procederea lui 
rămâne pentru tot-deuna necualificabilă 
și demnă de totă disprețuia. Se spe- 
rămă însă, oă pe viitoră se va îndrepta 
și densulă, și va dovedi o conduită mai 
românescă.

Astfelă sa înființată în comuna Sân
celă reuniunea de pompieri obligați ou 
limba de comandă ungur tică........

Bunulă nostru poporă, avândă cu- 
noscință de perseoutarea limbei sale, la 
propunerea D-lui Ioană Rusanu și a D-lui 
învățătoră Teodoră Pănăcțanu, de a se 
organisa într’o reuniune de pompieri vo
luntari, s’au și înscrisă 120 de inși, nu
mai și numai să-și potă aucji comanda 
românesce.

Cu ooasia întrunirei acestora însă, 
primarulă comunală, Diomidă Truța, care 
la tdtă ocasiunea ia posițiă ostilă față 
de căușele românescl, ’i-a desmântată 
în totă chipulă și șl-a dată silința a-i 
abate dela propusulădea înființa reuni
une de pompieri voluntari. Ba ce e mai 
multă și mai regretabilă, la o cerere a 
D-lui Ioană Rusană, n’amaivoitu se per
mită o nouă întrunire a acelora cari s’au 
inscrisă pentru înființarea reuniunei de 
pompieri voluntari.

Să speră înse, că la casă, dâcă re- 
presentanța comunală nu va isbuti să 
înlocuesoă limba maghiară cu cea româ
nă, atunci totuși se va înființa celă pu
țină reuniunea de pompieri voluntari.

Pote am abusată D-le Redactoră, 
prea multă de ospitalitate, dâr credă, că 
nu mi-se va lua în nume de rău, de o 
parte, pentruoă cestiunea limbei la ori 

pași, când autjii ună sgomotă de voci, 
strigăte de comandă și sunetă de arme. 
Căutaiu se pătrundă câtă mai adâncă în 
gangulă celă întunecosă; căol eram si
gură, că de mă voră găsi, va fi amară 
de mine. Curândă după aceea văduiă a- 
fară venindă. o patrulă și doi omeni fură 
trimiși se cerceteze gangulă, unde mă 
aflamă ascunsă. Orbiți de întunerecă, 
intrară în gangă și se împedecau de bo
lovanii, cari se aflau în gangă. Eu mă 
trăgeamă totă mai adâncă în gangă ți- 
nândumă totă pe lângă zidă, și acumă 
înțeleseiă, de ce Pillone mi-a arătată 
toomai acesta galeriă. Stânca avea o 
orepătură atâtă de largă, încâtă putea 
ună omă să se strecore dincolo și în 
dărătulă acesteia se afla o boltitură pli
nă cu firicji, cari aveau drecare asămă- 
nare cu columbarele oeloră din antiqui- 
tate. In acestea mă ascunseiă și îndată 
audii răsunândă pași.

„Dracu se mai caute în gaura acâs- 
ta de vulpe, Giovanni 1“ autjiiă eu stri- 
gândă o vooe. „Decă s’a ascunsă aici, 
apoi pdte să ne ție pistululă sub nașă, 
fără ca noi se putemă vedea țeva lui“.

„Se mă bată D-c}eu, decă e ascunsă 
elă aicl!“ răspunse celalaltă. „Marcello 

ce poporă este și trebue se fiă de oelă 
mai mare interesă, er de altă parte, 
pentrucă speramă, că fiindă acum tim- 
pulă, în care conformă ordinațiunei dela 
guvernă mai susă amintite, în tote co
munele trebue să se înființeze reuniuni 
de pompieri, prin descrierea nelegiuirilor 
oomise in comuna Sâncelă, voiă pută 
contribui și eu, ca atari ilegalități să nu 
se mai întâmple.

La urmă, D-le Redaotoră, ou de
plină satisfacțiă îmi iau voiă a Vă in
forma, oă precumă am audită, represen- 
tanța comunală din Sâncelă, șl-a pro
pusă cu totă hotărîrea, oa, tandem ali- 
quando, să pună capetă tendințeloră 
perverse ale acestoră funcționari comu
nali și anomaliei ivite în mersulă aface- 
riloră din comuna Sâncelă. — Dumnedeu 
să li ajute ! Scaevola.

Insciiiitare.
La școlele medii rom. gr. or. din 

Brașovă (gimnasiu, școla reală inferioră 
și școla comercială) anulă școl. 1891—92 
se va începe cu 2 Septemvre v. 1891. E- 
samenele de emendari și de primire 
pentru clasa I. gimnas'ală și clasa I. rea
lă se voră face în 30—31 Augustă st. v. 
eră înscrierea școlariloră va urma în 
2—4 Septemvre st. v. pe lângă condi- 
țiunile următdre:

1. Pentru a fi primiți în I. clasă 
gimnasială sau reală, școlarii trebue se 
fiă trecuțl de 9 ani și se presenteze tes
timoniu despre 4 clase primare absolva- 
te cu succesă și certificată de vaccinare 
seu revacoinare adecă, că suntă altoițl 
odată sau și de a doua dră. Cei-ce nu 
potă produce testimoniu școl. despre 4 
clase primare voră ave să dovedâscă 
prin esamenă, că poședă cunoscințele, 
ce să potă câștiga în acele 4 clase: er 
aceia, oarl voră produce testimoniulă 
recerută, se voră esamina numai din gra
matica limbei române și din Aritmetică. 
Dela acestă esamenă suntă dispensați 
aceia, oarl au absolvată anulă precedentă 
la școlele centrale rom. gr. or. de aici.

Școlarii, cari voră să fiă primiți în 
clasa I comercială trebue se fiă absol
vată cu sucoesă patru clase gimnasiale, 
reale sau civile. La casă, că nu ar pu
te produce testimoniu, că au absolvată 
aoeste clase, voră ave se dovedesoă 
prin esamenă cunoscințele recerute,

2. Școlarii, cari vină dela alte institute, 
pentru a fi inmatrioulațl în alte clase, 
au să presents testimoniu de olasa ab
solvată în anulă scol. 1890—91, testi
moniu de boteză și cei ce n’au împlinită 
14 ani certificată de revaccinare. Școla
rii, cari au absolvată anulă școl. prece
dentă la șoolele nostre, nu trebue să 
producă aceste documente.

3) Didactrulă (taxa școlară) să plă- 
tesce la înmatriculare seu întregă seu 
celă puțină jumătate și anume: pentru 
școlarii români de confesiune gr. or. seu 
gr. cat. din gimnasiulă inferioră și din 
șcdla reală inferidră 7 fi. 30 cr. v. a. pe 
ană. Școlarii de altă confesiune au să 
plătescă didactru de patru ori mai mare. 
Școlarii din gimnasiulă superioră și șcdla 

’i găsi oăciula pe o stâncă și chcea> 
era plină de sânge. Niol dracu, neoumă 
Pillone pote se scape pe o așa furtună. 
L’ai vădută sărindă ? Era tocmai lâDgă 
stânca numită „degetulă regelui măriloru. 
Lasă-te pe elă, acela ’lă ține strânsă pe 
ori cine, oare vine pe domeniulă său; 
aoolo unde arată elă nici ună cloțană nu 
pdte se scape,

„țficândă acestea bravii carabinerl 
dădură dosulă și căutară se ajungă la 
lumina (jil®!- Lin timpă în timpă aucjiiă 
răsunândă pașii loră pe sub boltitură 
înaltă de petră — apoi totulă se liniști 
ca în mormântă.

„Mai stătuiu ca la o dră ascultândă 
șueratulă vântului și sgomotulă mărei, 
apoi eșiiă afară uitându-mă dealungulă 
galeriei principale. Era golă. Mai ascul- 
taiă încă puțină, apoi mă apropiaiă în
cetă de loculă unde șecjusemă. Totulă 
era în oea mai complectă ordine. Man
taua mea zăcea pe soaună dimpreună cu 
pălăria și cu ochelarii; nu lipsea nici o 
pensulă din gianta mea și în ceea oe 
grivea tabloulă, era totă în starea în 
care’lă părăsisemă. Numai într’ună colță 
sta scrisă cu litere negre: Pillone fecit.

(Va urma,). 

comercială 11 fl. 50 cr. Cei oe să inma- 
triculeză de prima-dră la aoeste școli 
plătescă odată pentru totdeuna 2 fl. v. 
a. ca taxă de primire.

4) De didactru se potă dispensa 
numai acei școlari, cari voră cere acesta 
în sorisă și voră dovedi, oă ei seu pă
rinții, loră suntă cu totulă lipsiți de mij- 
loce materiale și că au absolvată anulă 
precedentă cu calculă generală celă pu
țină „bine“ și cu purtare morală „bună“. 
Cererile pentru dispensare împreună cu 
atestatele necesare să voră înainta sub- 
sorisei direcțiuni pănă în 15 Septemvre 
st. v.

Pentru semestrulă primă nu se dis- 
pensdză de didactru acei școlari, cari 
suntă obligați a plăti taxa de primire.

Brașovă, 16 Augustă st. v. 1891. 
Direcțiunea școleloră medii rom. gr. or.

Cununii. D-lă teologă absolută Petru 
Gora din Milășelulă de Câmpiă s’a cu
nunată la 30 Augustă n. c. cu d-ra Cor
nelia Vodă din Fărăgău.

— D-lă Vasile Nițescu din R.-Sărată 
s’a cununată Dumineca treoută cu d-ra 
Aneta 1. Popa din Satulungulă Săoe- 
leloră.

Dorimă fericire tinereloră păreohl!

DIVERSE.
Unii curioșii giuvaerO pentru dame. Da

mele din America au începută să Intro
ducă ună giuvaeră curiosă. Acesta e 
ună mică gândacă, care lucesce atâtă 
de tare, încâtă lucorea lui întreoe pe cea 
a electricității. Numele acestui licuriciu 
e cu cui o (Pyrophorus noctilucus L.) 
și probabilă că Indienii l’au botezată 
astfelă, cari îi prindă pe unde numai 
potă da de ei, înșelându-i cu ună căr
bune roșu, la care tragă licurioii, ca la 
soțulă loră și-i prindă. După ce i-au 
prinsă astfelă, îi bagă într’o coliviă de 
sârme, unde îl nutresce cu trestiă de za- 
hară și îi scaldă de două ori pe di, ca 
să nu-șl perdă lucorea. Modulă cum îlă 
pdrtă damele acestă juvaeră e dintre 
cele mai curiose: săra ia dintre gândaci 
atâtea esemplare câte giuvaere îi trebue, 
îlă îmbracă pe fiă-care într’un voală (dui;, 
țăsutu fină și astfelă îlă întărescă de ves- 
mântă ori îlă acață în pără. Gândacii 
osândiți astfelă la înch’sdre staă nemiș- 
cațl în voală și radiază splendidă o lu
mină, care sera dă dameloră aspectulă 
unul ceriu împodobită cu stele. Re- 
întornândă dela plimbare acasă, îi 
desbracă de voală și-i aședă drășl la lo
culă loră în coliviă. In statele unite se 
vîndă astfell de gândacl-licuricl cu câte 
20 de dolari esemplarulă. Avisă dame
loră europene!

Căsătoria și cariera. Medicula nu- 
mesce căsătoria nisce friguri, oarl se în
cep ă cu ferbințelă și se fârșescu ou ră- 
câlă. Chemistulă cjice că e o simplă com- 
binațiune. Farmacistulă ; ună prafă su- 
părăciosă. Matematioulă o ecuaoiune, 
unde la două mărimi date, lesne se pote 
afla a treia. Juristulă: ună contractă. 
Comerciantulă: o speculațiune, oare totă 
așa de bine pdte să bancroteze, sâu să 
reușescă. Poetulă : ună romană, care de 
multeorl iese în mai multe edițiunl. Di- 
reotorulă teatrului: ună abonamentă, in
fidelitate a în căsătoriă este ună abona
mentă suspendă. Musioantulă: ună con
certă în care amorul ă cânta cu flautulă, 
copii ou fluerulă, veoinii cu trâmbița și 
bărbatulă din când în când cu buoiu- 
mulă. Soldatulă : o oampaniă , care se 
transformă aci în răsboiulă de 7 ani, 
aoi în răsboiulă de 30 de ani.

Unu edificiu cu 26 de caturi. Charles 
W. Dayton, mare proprietară în New- 
York, voesce se construeze ună edificiu, 
cu patru milione de dolari, oare se în- 
trecă pe tote edificiile de până acumă. 
Acestă edificiu va fi construită din oțelă, 
va ave 26 caturi, și va conține mai 
multă de 1000 de birouri. Pe coperi- 
șulă acestui edifioiu se va întocmi o 
grădină de vâră.

Proprietară: 
Dr. Aurei Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală: 
Gregoriu Maiorii.
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(LurstsSii pieței Brașovik.
din 4 Septemvre st. n. 1891.

Bancnote românescl Cump. 9.28 Vend. 9.32
Argintă romănescă ■ „ 9 22 n 9.27
Fapoleon-d’ori - - „ 9.28 n 9.32
Lire turcescl - - „ 10.48 n 10 53
Imperiali - - . . „ 9.46 n 9 51
GalbinI .... n 5 41 n 5.45
Scris, fonc. „Albina" 6o/0 1C2.—

n r> >■> » 99.50 100.—
Ruble rusescl 116.— 117.—
Mărci germane „ 57.30 57.60
Discontulă 6- 8% pe anti.

Cursulă la bursa din Viena.
din 3 Septemvre a, c. 1891

Banta de aură 4°/0 .......
Banta de hârtiă5% ... - - »
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 

aură
dto argintă - - . • -

Amortisarea datoriei căiloră ferate de

103.—
100.40

116.—
97.50

GAZETA TRANSILVAN) EI.

ostii ungare [1-ma emisiune] - - 
Amortisarea datoriei căiloi-ă ferate de 

ostii ungare [2-a emisiune] - -
Amorf isarea datoriei căiloră ferate de 

ostii ungare (3-a emisiune) - •
Bonuri rurale ungare.....................
Bonuri croato-slavone....................
Imprumutulă cu premiulii ungurescă 
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

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

ghe dinului
Benta de argintii austriacă ... 
Benta de bârtiă austriacă - - -
Renta de aură austriacă .... 
Losuri din 1860 ... ■ -
Acțiunile bănceiaustro-ungare 
Acțiunile băncei de credită ungar. 
Acțiunile băncei de credită austr. 
Galbeni împărătesei- - - - -
Napoleon-d'ori ....................
Mărci luO împ. germane ■ -
Londra 10 Livres sterlings

112 50
90.35

104.70
139.75

130 35
- 90.25
- 9035

109.25
136 75 

■ 1008.- 
. 824.75 
. 274.75

5.57
9.33

57.65
117 30

AvisH d-lorU abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulfi mandatului postaid și numerii de 
pe fășia sub care au primită (țiarulă nostru până acuma.

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

Totodată facemu cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
.Gazetei", precum și câteva întregi colecțium, pentru cari se potd 
adresa la subsemnata Administrațiune în casîî de trebuință.

Âdministraț. „Gaz. Trans

ABONAMENTE
„GAZETA THAHSILVAHIEr1

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni
ană

«

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate
trei luni.................................................
șese luni............................................
unii anii.................................................

■

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 ir.
40 fr.

X

Abonamente la numerele cu data

Pe
Pe
Pe

2
1

11. -
11. —

50 cr,

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria

ană.
șese luni.
trei luni .

Pentru România și străinătate
ană......................................................................8 franci,
șese luni.............................  4 franci,
trei luni....................................... .2 franci.

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

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, să binevoiescă 

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

Trenu 
accele-

pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilii din 20 Iulie 1891.

Budapesta—Predcalii Predeal u —Budapesta B.-Pesta-Aradu-TTeius Teius-Aradii-B.-Pesta9 ? €opșa-ihică—Sibiiu
Trenu 
aocele- 

ratu
Trenu 

de 
persdn.

Trenii 
de 

persân.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rații.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de Trenu 

accele
rații

Trenu 
de

Trenii 
do 

persdn.

I

Trenu 
accele

rată persdn.

Trenu 
de 

persdn. rată
Trenă 
accele

rată persân.

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare.

Mezo-Telegd 
Rev 
Bratca
Buci a
Oiucia 
Huedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nădășel

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uidra 
Vințul de 
Aiuda

J 
I

sus

Teiușu

Crăciunelîî 
Blașiu 
Mioăsasa
Copșa mică j 

Mediașfl 
Elisa batopole 
Sighișdra 
HașfalSu 
HomorodQ 
Augustinii 
Apața 
Feldidra

Brașovu

Timișă 
Predeală 
Bu cures ol

I
1

10.50
8.30

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

10.12
10.37
10.56
11.04
11.28
11.45
12.13
12.44
12.59

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

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

3.25

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de 
persdne

12.20
1.41
2.26
8.50

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
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05

BucurescI
9,15 Predealu

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

Timișă
Brașovfl j 

Feldidra
Apața 
Augustinii 
HomorodG 
HașfalSu 
Sigili șora ., 
Elisabetopole 
Mediașfl

Copșa mică

Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO

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

8.22
8.38
8.43

9.14

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

Teiușfl

Aiudă
Viuțul de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida

Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșfl
Stana
B. Huiedin
Ciucia

i Buci a
Bratca

, Rev
’ Mezo-Telegd
’ , I> Oradea mare
I I

8.-
8.07
8.24

sus

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

JtKureșu-Dudoșu—Bistrița
4.-
6.48
9.59

8.50
5.16
5.57
6.58

Viena
Budapesta 
Szolnok

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52

Aradfl I 
i

Glogovații
Gyorok
PaulișQ
Radna Lipova
CoDOp
Berzava
SoborșinG 
Zamfl
Gurasada
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotfl
Vinț. de josfi 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

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

10.16
10.36
11.-
11.26
11.53

8.-
1.50
3.57
6.52 

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25
9.50
1.05
5.24
5 46'
5.57 1
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
ll.iq
11.44
12.061
12.38

Teiușu
Alba-Iulia
Vinț. de josu 
Șibotă 
Orăștia
Simeria (Piști) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
ZamG
Soborșină
Berzava
Conopă 
Radna Lipova 
Paulișă
Gyorok 
Glogovații

Aradfl j

Szolnok
Budapesta

Viena

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20

“6D5

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1 55 
"Y20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
4.17
4.33
4.55
517
5.28
5.53
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.401

Copșamică
Șeica-mare 
Loamneș
Ocna ,
Sibiiu

3.- 10.47 7.10
3.31 11.27 7.43
4.15 12.08 8.27
4.46 12.38 8.59
5.10 1.- 9.23

Sibiiu— Co jașa-aaiieă

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare 
Copșa mică

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

7.35 4.34
8.02 4.58
8.30 5.25
9 05 5.55
9.34 6.20

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea
Ludoș 
Oșorlieiu £ 

Regli.-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

Siauea’ia (Piski) S*eti,oșeni||Peti,oșeni-SiiMea,ia (Piști;

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

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

6 11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Simeria
7.40 Streiu 

Hațegii 
Pui
Crivadia 
Banița
Petroșeni

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
8.40
6.05

Bistrița—M tir eșii-JLwdoșft

Bistrița.....................
Țagu-Budctelicft . .
Murdști-Ludoșii . .

Murășă-Ludoșă . .
Țagu-Budatelicfl . .
Bistrița.....................

IVotn : Numerii încuadrațl cu linii grdse însemn6ză orele de nopte.

!•» tiflei

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

Regh.-săs.
Oșorlieiu ’
Ludoș 
Cucerdea

5.21
6L8
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.26

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

1*1 1’1

Cavesi-mari—5EeIă,w || SKel&u—Careii-inari

Aradfl
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Aradfl

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Ghirîșu—Turda | Turda—Ghirișii
Ghirișu 7.48> 10.35
Turda 8.08 10.55

3.40
4.-

O

10.20
10.44

Turda 1 4.50
Ghirișfl | 5.10

9.30
9.50

2.30
2.50

8.50
9.10

Sighișoara—Odoa’heiu || Odorheiu—Sighișoara
Sighișdra. . .
Odorheiu . . .

4.30
7.21

11.25
2.11

Odorheiu. . .
Sighișdra. . .

815
10.52

3.15
6.10

Brașov
Z ernes ci

Brasov—Sei'iiesci

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 
Cern a
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
jCerna 5 11 3 - 7.50
Simeria 5 28 3.20 8.10

5.45
7.26

4.55
6.36

Sernesci—Ba’asov9

Careii-marI .
Zelău. .

5.5o| Zelău . . . 
Careii-marI .11.—

1.56
6.48

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


