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A doua fasâ.a campaniei Ziaristice, 
i.

Brașovii, 5 Septemvre v.
Ceremă scuse cititoriloră noș

tri decă u’amu satisfăcută destulă 
de în grabă justei loră curiosi- 
tățl de a afla în ce consistă pro- 
cederea necualificabilă a aceloră 
doue, trei persbne din sînulă nos
tru, despre cari amă cjisu, că îm
preună cu fbia, de care dispună, 
se resvrătiră împotriva princi
piului solidarității nostre naționale 
și declară resboiu votului comi
tetului.

Stimabilii noștri cetitori sciu, 
că organulă nostru n’a cultivată 
niciodată nici răspândirea de faime 
sensaționale, nici scandalulă pu
blică, riscândă chiar de a de
veni astfelă mai puțină interesantă 
înaintea lumei curiose și poftitbre 
de totă felulă de noutăți estrava- 
gante; sciu mai departe, că de 
câte ori s’a ivită în sînulă nos
tru vre-o neînțelegere seu cum 4ice 
poporulă vr’ună lucru slabă, noi 
nu ne-amă grăbită ală esploata în 
contulă amintitei curiosități vul
gare, ci l’amă 'cumpănită în tot- 
deuna cu seriositate și numai după 
o matură cugetare ne-am ridicată 
vocea spre combaterea lui, așa 
precum ne împunea datoria de pu
bliciști.

Amă trebuită se fimă cu sânge 
rece mai alesă în casulă de față, 
când vedem Q, că campania cjia.- 
ristică, ce s’a înscenată în așa nu
mita „afacere Babeșă44, a intrată 
după declarațiunile făcute de co- 
mitetulu nostru centrală electorală, 
într’o lasă nouă, și din ciudată 
ce a fostă mai înainte, a devenită 
chiar violentă; amă trebuită și 
trebue se ne păstrămă sângele 
rece, când vedemă, că se continuă 
sistematică scandalulă cu bănuie
lile, Insinuările și învinuirile perso
nale, în contra prestigiului parti
dului nostru națională, fără de a 
se aduce nici o dovadă reală și 

neresturnabilă pentru susținerea 
aceloră bănuieli, insinuări și în
vinuiri.

Noi nu vomă păși nici-decum 
pe cărarea, pe care a pășită „Tri- 
buna“ din Sibiiu, care cultivă 
scandalulă, fiindă și mai departe 
sprijinită de aceleași elemente de 
dincolo, cu cari Fa înscenate îm
preună, ci vomă remâne strînsă 
pe lângă logica fapteloru, față cu 
care nu va pute se resiste nici 
ună felă de vorbăriă tendențiosă.

Ce fapte s’au petrecută așaderă 
dela ședința comitetului din 30 și 
31 Augustă a. c înebee și care 
este logica loră ?

Cetitorii noștri cunoscă reso- 
luțiunea ce a luat’o comitetulă și 
care s’a publicată și în 4iarulh 
nostru.

Ce 4i°e comitetulă în acestă 
resoluțiune ?

Pice, la punctă I, că informa- 
țiunile, pe temeiulă cărora s’a fostă 
pornită regretabila campaniă 4ia- 
ristică în contra comitetului și a 
președintelui seu. suntu neesacte și 
declară în consecență, la punctă II, 
că președintele seu n’a comisă nici 
o necorectitate față cu programulă 
națională și că prin urmare comi
tetulă nici nu are causă de a’i re
trage încrederea sa.

OrI-cine va ceti cu atențiune 
conclusulă comitetului, cunoscendă 
și antecedențele, va trebui se re- 
cunoscă, că acesta este adeveratulu 
seu înțelesă.

Ună punctă se ține strînsă de 
celălaltă. Seu erau esacte seu nu 
informațiunile 4iarel°ra din ces- 
tiune; în casulă d’intâiu președintele 
trebuia se apară înaintea comite
tului în lumina acusațiuniloră, ce 
erau îndreptate în contra-i, ca 
unulă care trădeza interesele na
ționale, servindă interese străine 
„kossuthiste13 14, „rusofile14 etc. și 
atunci în punctulă I comitetulă 
trebuia se mulțămescă aceloră foi, 
cari iau deschisă ochii și în punctă 
II se esprime neîncrederea în pre

(13)
PILLONE.

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

— „„Vetjl d-ta44 44 , dise Pillone trium- 
fătoră, „„lucrulă nu a fostă așa de greu 
de ghicită, după cum se vedea în pri
mula momenta. Nu mi-a fostă atâtă de 
multă de mărturisirea d-tale—ci ceea ce 
mă chinuise , este altceva, la oare 
creijă, că-mi vei răspunde totă așa 
de cinstită, ca și întâiu. Spune-mi 
ce căutai în vila mdrtă și ce te îndu- 
pleoă să intri într’ună locă, oare e te
mută de toți?1444

„Mărturisii cu cinste și sinoeritate 
causa visitei mele nocturne. Povestii că 
disparițiunea sa fără de urmă prin pes- 
cerile din stânci ’ml ațâțase curiositatea) 
îi împărtășii, cum descoperisemă intra
rea seoretă și-i spusei cu inimă deâchisă, 
ce impresiune mi-a făcută vila aprope 
în ruine.

„Elă mă ascultă în liniște și cu in
teresă. La fine însă, când îi istorisii des
pre figura femeesoă voalată, și despre

ședintele seu; în casulă ală doi
lea, convingendu-se adecă comite
tulă despre neesactitatea faime- 
loră și a acusațiuniloră răspândite, 
trebuia sS se pronunțe în sensulă 
acela, în care s’a pronunțată.

Nu putemă trece cu vederea 
aici o împrejurare importantă. 
Gazetele cele cu pricina, deși în
fățișau de-o parte lucrulă așa ca 
și când d-lă Babeș ar purta pe 
membrii comitetului înebee și în 
colo ca pe nisce orbi, totuși aștep
tau toți dela acești membri, ca să 
esecute sentința, ce au pronunța- 
t’o d-nii Slavici și Companiă în 
potriva d-lui Babeș.

Decă comitetulă nostru nu s’a 
grăbită a iace pe voiă celoră de
la agenția amintită și și-a atrasă 
din causa acesta mănia loră, vina 
o pbrtă îăra îndoelă nu „încăpă- 
ținarea‘4 sa, nici „terorismulă44 
președintelui seu, ci împrejurarea 
că s’a v§4ută în fața unei agita
țiuni pornite pe temeiulă unoră 
informațiuni neesacte.

Der s’au aflată și s’au pusă cu 
multă sgomotă și cu multă în
gâmfare în evidența publicului 
nostru câțiva membri din comitetă, 
cari au votată cu întregă comite
tulă punctulă întâiu privitoră la 
constatarea faptului, că unele foi 
din Bucuresci au fostă induse 
în erore prin informațiunl neesacte, 
der n’au votată și punctulă ală 
Il-lea, care nu este, în casulă de 
față și în împrejurările date, de- 
câtă o conclusiune logică a punc
tului I, și au refusată astfeliu 
de a da președintelui satisfacțiu- 
nea, ca se constate și ei cu vo- 
tulă loră, că fiindă acele înfor- 
mațiunl neesacte, ceea ce au re
cunoscută — prin urmare președin
tele a fostu pe nedreptă acusată, 
că n’a procedată corectă, prin ur
mare nici nu ’i se pbte retrage în
crederea comitetului.

N’au vrută să-i dea satisfac- 
țiune președintelui, der nici n’au 
esprimată neîncrederea fața de elă, 

ci s’au mărginită a publica în 
„Tribuna44, că ei nu i-au votată 
încrederea, ca să pbtă scrie Sla
vici și Compăniă prin gazetele, ce 
le stau la disposițiă, că cestiunea 
„în locă de a se lumina se încurcă 
totă mai rău44.

Dovedindă acesta într’unu vi- 
itoră articulă, vomă esamina și 
vomă caracterisa procederea ace
loră membri, după cum merită.

CRONICA POLITICĂ,
— 5 (17) Septemvrie.

— Ministrulă sârbă de finanțe Vuici, 
care se află actualminte în Parish se 
esprimâ în următorulă modă față de ună 
redactorii ală cJiarulOi „Eclair.u „Manifes- 
tațiunile din Kronstadt au făcută o adân
că împresiune în Serbia, căci noi ținemu 
dor cu voi (mais nos en sommes). — „N’ațI 
urmată până acum în Serbia o politică 
germană și austriacă? întrebă redacto- 
rulă. — „Nu noi, ci regele Milanf res- 
punse Vuici, „care este amică personală 
ală împăratului Germaniei.“ — „OredI, 
D-ta în reoundscerea prinoipelui Bulga
riei ?u— Vuici respunse: „A fostă vor
bă în modă formală despre acâsta. Pe
trecerea îndelungată a principelui Fer
dinand în Viena, n’a avută altă motivă, 
dâr evenimentele dela Kronstadt au 
calmată ori ce nerăbdare. Acumă nu e 
momentulă de a provoca pe Rusia14.

— Din incidentulă serbârei cente
narului unirei oomitatului Venaissin cu 
Francia, ținu ministrulă Constans în 
Carpentras o vorbire, în care con
stată deplina regenerare a J&ranciei. 
Oratorulă aminti politica guvernului 
pentru regenerarea Franciei și asi
gură ; că guvernulă și pe viitoră va 
urma acâsta politică. Noi învitămă — 
ejise elă — pe toți oetățenii, pe toți pa- 
trioții, sâ se dedice dimpreună cu noi 
acestei politice, ca se întărâscă acesta 
prin conoursulă loră, oa noi Francesii 
se ne unimă în 6ra, când Francia pri- 
mesce din afară dovezile cele mai mari de 
amicițiă.

— Ună reporteră ală diarului „Gau-

FOILETONUL „GAZ. TRANS." impresiunea, ce făcuseră asupra fanta
siei mele escursiunile nocturne, păru sur
prinsă și o espresiune de neliniște se 
ivi pe fața sa.

— „„ Ești sigură, că ai văcjută 
bine?44 44 întrebă elă încetă „„scii de 
sigură, că femeia acesta a pătrunsă în 
vilu ?“44

— „„Amă văcjut’o prea de multe- 
orl, pentru oa să nu potă a mă înșela,44 
răspunsei. „„Cea din urmă radă de lu
mină a lampei de ndpte dispărea tot- 
dăuna în ambitulă, care ducea la vilă. 
Der că a intrată în interiorulă vilei, nu 
o potă spune: căci nu am putută să o 
urmăresoă atâtă de bine de departe.44

„Pilone se ridicase. Fața sa era pa
lidă ca mdrtea, respira greu și repede, 
și ună focă sinistru lucea în ochii săi.

— ,,,,Ea trebue să fiă! 44 44 șopti elă 
scârșnindă din dinți și cu pumnii strânși: 
„„Ce vre eră dela mine ? O, Dumnedeule 
decă ași cuteza să mă încredă în ea 1 44 44

„Se părea, că numai bagă în semă 
presența mea, ci se preumbla de colo 
păuă colo cu pași neliniștiți, ca ună ti 

gru închisă într’o coliviă. In fine se o- 
pri și 4*ae aprope rugându-se:

— „„Trebue să-mi faci ună serviciu, 
numai acesta singură și apoi nu te voiu 
mai ruga cu nimioă. D-ta nu scii ceea 
oe se petrece, și pote nu vei afla nici
odată; însă pentru mine e mai scumpă 
decâtă vieța. Trebue se fi spionulă meu, 
n’am afară de d-ta pe nimenea, căruia 
să-i încredințeză acestă afacere. D-ta 
ești cuminte, violeană și curagiosă ; ești 
ună omă cinstită, și se pare că te inte
rese^ de mine ; așaderă nu mă părăsi, 
ci fă aceea, te rogă ! Urmăresce figura 
aceea, când va mai umbla noptea prin 
vița de viă și nu-i perde urma nici ună 
momenta ! Decă întră în vilă — totă 
una este ori pe ce drumă — urmărește-o, 
însă cu precauțiune și fără să te zărescă. 
Cercă să afli, oe face și anunță-mă prin- 
tr’o epistolă, pe care o vei da unui omă 
din pieță, care va purta pe pălăriă o 
penă de păună frântă. Spune-mi, ai cu- 
ragiu să-mi faci acestă serviciu?44 44

„Mă cugetai ună momentă , dâr fa
ța sa îndrăsneță avea o espresiune atâtă 
de neliniștită, ba chiar mâhnită, înoâtă 

promisei, că voi face încercarea. Elă mă 
îmbrățișa și efise :

„„începe să se întunece, deci gră- 
besce-te, urmâză numai pe cărarea acâsta 
dintre stânci, care te va scote tocmai 
lângă Sorrent. Speră, oă în decursă 
de trei 4^e voi ceva dela
d-ta: decă nu, d-ta vei aucji de Pillone 
pote mai curândă de câtă așteptai.44

„îmi strânse mâna, er eu luai dru- 
mulă spre cărarea, oare mi-o arătase Pil
lone, gândindă la aceea, că ce însem
nare aveau cuvintele acestea aprope 
amenințătore . Deodată audii ună 
sgomotă de pași îndărătulă meu și Pil
lone era lângă mine.

„„încă ună cuvântă, mai înainte de 
a ne despărți!" cțise elă cu o voce agi
tată. „„D-ta p6te mă ții de copilărosă 
seu superstițiosă; der totă una, pe acesta 
nu pună preță. Ține acesta 44 44 , continuă 
elă desfăcându-șl dela gâtă ună lanță de 
argintă cu ună mică medalionă. „„Este 
o suvenire dela mama mea, singură, pe 
care o mai am. Portă-o totă-dâuna la 
sînulă d-tale și păstreză-o bine; căol este 
o relicviă, care tot-deuna ml-a adusă no- 
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lois“ a întrebatei pe vicontele peVoguâ, 
membru ala academiei franoese, asupra 
alianței franco-ruse. Acesta respunse, 
că mai întâiu trebue ca Rusia și Francia 
se ounoscă reciproca literatura loră. 
.„Țarulă Alexandru III,“ încheia Vogueu 
„este unuia dintre cei mai leali și cu 
spririta bărbată din lume, tota-deodată 
înse e una dușmană deolarata ala diplo
mației. Pentru ambele țerl valoreză ou- 
ventulă său mai multa ca ori și ce isoă- 
litură. Când veni ora, ca să se restabi- 
lescă erășl echilibrulă, ne întinse nouă 
imediată mâna cu aceea francheță a 
caracterului, care e trăsura principală a 
frumâsei sale înfățișări.11

SOIRILE QILEI.
— 5 (17) Septemvre.

Asupra sănătății Reginei României, 
„Monitorulă ofioială“ publică următo- 
rula buletină; Starea sănătății M. S. Re
ginei se încercă a se modifioa în sensă 
favorabila. Slăbiciunea este tota mare, 
der durerile periodioe la șira spinărei 
și la picidre sunta mal rare și năpțile mai 
liniștite.

** *
Delegațiunea studenților^ Greoi, cari 

vorO asista la congresulO studențiloră 
dela Giurgiu, a sosita în Giurgiu. O de- 
legațiune de studențl români s’â dusa la 
Giurgiu spre a-i primi și a-i duce în 
Bucurescl.

* * _____
Teatru in Moldova. In archivele ro- 

mânescl din Chișineu s’au găsită doou- 
mente, oarl dovedescă esistența unui 
teatru română în Moldova între anii 1804 
-1812.

* 4r *
Regele Alexandru I ala ■ Serbiei s’a 

reîntorsă acasă dela Parisă, unde, c|ice 
„Branik“, a asistată la manevrele arma
tei franoese. La Belgradă a sosită în 
2/14 Sept. seră. In totO decursulă călă- 
turiei dela Parisă cătră casă, regele nu 
a stată nici într’ună orașă.

** *
Patriarohulti serbescu. George Bran- 

covici se află în Timișora, unde așteptă 
sosirea Majestății Sale spre a-lă saluta. 
Patriarchulă va conduoe o deputațiune 
mare din preoți și va fi însoțită între 
alții de episcopulă Nectarie Dimitrieviol, 
de protosingelii Rădici, Popoviol și Pe- 
trovicl.

* *
Fișpană ală Torontalului. Pentru pos

tulă vacantă de fișpană ală corn. Toron
talului se amintesoă deja mai mulțl can
didați, toți ămenl de-ai guvernului, ca: 
Rănay lend, Csâvosy Bela și Daniel 
Erno. In Pesta însă se orede, că acestă 
postă îlă va ocupa Tortik lănos căpita- 
nulă orașului Budapesta. Foile ungurescl 

de tdte nuanțele ceră, ca în acestă co- 
mitată să se pună ca fișpană „ună omă 
energied, oare să cultive și să propage 
idea de stata maghiarii, apoi să tindă a 
întări elementulu maghiară, ca astfelă 
acestă comitată să fiă o cetate puter
nică la hotarele serbescl.“ — Ar fi mai 
ou sfată, deoă Domnii dela putere s’ar 
îngriji mai întâiu de ameliorarea stării 
scăpătate a poporațiunei comitatului, 
oare din oausa miseriei, oe o copleșise 
sub fostulă fișpană, emigrâză în Serbia 
și în Bosnia ca să șl caute pânea de 
lipsă, oăcl oea din „grănariulă Ungariei“ 
nu e destulă nici pentru domnii ma
ghiari.

** *
Congresul!! internaționali! ală orientali? ti- 

loră a hotărîta, ca viitorulă congresă să 
se țină în anulă 1892 în Spania. Preșe
dintele ală aoestei sesiuni, care va fi a 
4ecea, s’a alesă d. Canovas del Cas
tillo; s’a accentuata însă, că nu ca pre
ședinte ală consiliului de miniștri a 
fostă alesă d. Canovas, ci ca membru 
ală „Academiei de laHistoria“ din Ma
drid. D. Bourgeois, ministru ală instruc
ției publioe din Francia, sorisese pentru 
a învita oongresulă să-și țină adunarea 
oea mai apropiată în Francia; sorisd- 
rea-i însă a sosită prea târejiu și votulă 
era câștigată în favârea Spaniei.

** *
Soiri locale. La berăria orășenescă se 

va produoe în fiă-care sâră profesorulă 
Cooollori din Viena, în ilusiunile magice, 
mnemotehnioă, spiritismă și magnetismă. 
Intrarea e liberă.

— Batalionulă 2 din regimentulă de 
infanteriă Nr. 2 sosesoe astăcjl în Bra- 
șovă, ală 2-lea batalionă din regimen
tulă de infanteriă 82, sosesoe mâne, er 
divisiunea de bateriă Nr. 23, sosesoe în 
25 1. c.

— In 30 Septemvre n. tinerimea 
dela șcâlele reale de stată din looă, din 
inoidentulă împlinirei unei sute de ani 
dela nascerea contelui Ștefană Szâohenyi, 
va arangia o festivitate comemorativă.

— Musica orășenesoă va da astăcjl 
una concertă în sala hotelului Centrală 
Nr. 1. La dorința generală se va oânta 
„Marșuri istorioe“ Poutpourri cronologică, 
compusă de Emil Kaiser. Dintre aceste 
marșuri amintimă: Fanfara trâmbițași- 
loră din evulă' mediu (1292), Marșulă 
cavaleriei finlandeze în răsboiulă de 30 
de ani (1618—1648), Marșulă lui Ra- 
detzky, marșulă „O du mein Oesterreich“ 
etc. Inoeputulă la 8 âre sera.

** *
Desvelirea monumentului lui Garibaldi 

în Nizza se va face în 4 Octomvre n. c.
** *

Esundare in Spania. In urma ploi- 
loră de aoolo a esundată rîulă Armar- 
quilla în provinoia Toledo, înecândă 

orașulă Consuegra, preoum și numărose 
comune. Se dice că au căzută viotime 
acestei catastrofe 2500 de persone.

Voci asupra enunciațiuniloru dela 
Bistrița.

Piarulă „Neue Freie Presseu vor- 
binda despre primirea deputațiunei biseri- 
cei greco-orientale, condusă de Metr. Miron 
Romanul cjice: metropolitulă Miron Ro
man se grăbi a lega de o plângere 
ușoră atinsă a Româniloră ardeleni asi
gurarea, că ou tâte aceste poporulă și 
clerulă biserioei sale, voră păstra fideli
tatea față de tronă și respectulă față de 
organismulă legală ală statului, ca pe 
cea mai înaltă virtute oetățenescă. Impă- 
ratulă se referi la aceste cuvinte și cjise: 
„Fiți oonvinșî, că bastionulă celă mai 
puternica ală religiunei și naționalității 
nâstre este organismulă legală ală sta
tului". Acestă avartismentă cjioe foia 
vienesă, este în prima liniă fără îndoială 
adresată Româniloră ardeleni, oarl se 
află în oposițiune națională față de gu- 
vernulă ungurescă și din timpă în timpă 
sunta molestați și de o partidă, ală cărei 
sediu se află dinoolo de munții Transil
vaniei, și oare pretinde dela ei să se 
formeze oa ună felă de irredentă ro
mână.

Aoestă avertismentă vine la timpă 
potrivita și coincide atâta de eclatantă 
cu o seriă de manifestațiunl, cari dove
descă puțina alipire de organismulă le
gală ală statului, încâtă se pâte presu
pune, că țintesce acolo, oa să fiă și în 
altă parte audită. („N. Fr. Presse" faoe 
aici alusiune la demonstrațiile din Agram, 
cu ocasiunea esposiției de aoolo eto.) 
Ar fi în genere de dorită, oa oultivarea 
alipirei față de stata, oare a fostă prea
mărită de archiepisoopulă Roman ca 
oea mai înaltă virtute oetățenescă, să șe 
afle mai ou abundanță în monarchiă, nu 
ca cum este în adevără.

„Magyar Hirlapu în articolulă său 
de fondă întitulată „O cți fatală pentru 
Ardeală,u despre care amă amintită în 
numărubl de erl, se provocă mai întâiu 
la vorbirea dela 6 Februarie 1886 a ac
tualului ministru de justițiă Szilagyi, în 
oare acesta răspundendă dlui V. Babeș, 
declara în dietă, că elă nu păte suferi, 
ca lealitatea și patriotismulă să fiă con
diționată de interesele de esistență reli- 
gidsă și națională.

O asemenea condiționare a patri
otismului a făout’o, după „Magy. Hirl.“, 
și Metropolitulă dela Sibiiu, când a de
clarată în vorbirea sa cătră monarchs, 
că clerulă și poporulă bisericei române 
gr. or. „va face pentru promovarea bi
nelui comună (sub care fâia ungurâscă 
înțelege patria) totă oe-i este posibilă pe 
lângă scutirea intereselor^ vitale ale religi- 
unei și naționalității.a

Ună perioulă vede fdia ungurescă 
în împrejurarea că s’a amintită cești u- 
nea de naționalitate în presența dlui 
Lahovary, ministrulă de răsboiu română, 
și înoă tocmai într’ună timpă, când 
raporturile României față eu tripla ali
anță și față cu Ungaria nu e luoru in
diferentă și când trupele ruses oi suntă 
concentrate în Basarabia.

In astfelă de împrejurări — cjics® 
dlă Iuliu Horvath, autorulă articolului 
din cestiune — «prin provocarea la Ges
tiunea de naționalitate și prin eliberarea 
aspirațiuniloră nețermurite, nu preparăm 
întărirea statului, oi lă duoemă numai 
în perioululă, de a fi descompusă... Dâoă 
Gestiunea săsescă ar fi sS se resâlve sub 
presiunea Germaniei, cestiunea română 
sub a României, cestiunea sârbă sub a 
Sârbiei și cestiunea slovacă sub a Boe- 
miei, atunci ce i va mai rămâne Maghia
rului din țâra acesta, unde va fi statulă 
unitară și ce se va alege din națiunea 
politică maghiară ?“

Din aceste oonsiderații, Horvath fa
ce grave imputări ministrului-președinte 
Szapary, 4i°®ndă, că astădl nu mai are 
națiunea maghiară nici o oestiune vitală 
mai delioată, pe care contele Szapary să 
nu o fi atinsă ou mâna lui fatală. Ast
felă a făcută cu cestiunea matriculeloră, 
cu reforma administrațiunei, er astăzi 
elă a împinsă cestiunea de naționalitate 
până dinaintea tronului, âr înaintea tro
nului nu pâte să ajungă o altă cestiune, 
decâtă aceea, pe care a autorisat’o pri
mula consilieră ala tronului. Din asta 
oausă, dlă Horvath face pe ministrulă 
Szapary responsabilă pentru vorbirea 
Metropolitului MironO.

Serbii despre noi.
Piarulu partidului naționalii li

beralii serbescu „Branik“, rapor- 
tându despre campania Ziaristică 
ivită în contra președintelui co
mitetului partidei nostre naționale, 
4ice între altele:

„Deocamdată e înăbușită rășmirița. 
O societate grupată în jurulă foii „Tri
buna" a purtată o luptă învărșunată în 
contra cunoscutului patriotă Vincențiu 
Babeș, împutându-i, că ar fi moderată 
și oă ar fi părăsită vechiulă programă 
ală partidului. Oomitetulă partidului na
țională ală Româniloră însă a dată într’o 
ședință ună strălucită votă de înoredere 
lui Babeș, căci cu 21 contra 4 voturi a 
enunțată, oă atitudinea lui Babeș e co
rectă. Foile străine vestescă, că socie
tatea grupată în jurulă „Tribunei" nu e 
ascultătore partidului națională, și că 
membrii ei au avută dilele aoestea o 
întâlnire, în oare ar fi decisă să Inaugu
reze o nouă partidă românâsoă. Dâră nu 
voră voi frații Români se iâe esemplu dela 
noi! 1 “

și spune-i, că Piilone scie să iubescă, 
dâr soie și să-și răsbune 1 Rămâi sănă- 
tosă 1 Sortea zace în mânile d-tale.uu

„ț)ioându acestea, se întorse repede 
și dispăru printre stânci. Eu îmi urmai 
drumulă pănă am ajunsă lângă Sorrent. 
Aici respiraiu ușurată.

„Cu totă drumulă celă rău și cu totă 
întunerecula, care-lă făcea și mai rău, 
recunoscuiu oă mă aflu într’ună terenă 
bine cunoscută și văcjuiu oele dintâiu fe
linare roșii din piâță.

„Curândă după aceea ajunseiu aoasă 
la oinstitulă meu Nicolo, oare mă aș
tepta cu neliniște și îmi împărtăși în 
taină, că de bună semă Piilone are in- 
tențiunea să faoă vre-o năsdrăvăniă, fi- 
ind-că gazetele spuneau, că s’a pusă pe 
oapulă lui ună preță de 10,000 de 
galbinl.

„Apoi îmi lumină pe trepte și mă 
conduse pănă în odaia mea și după ce 
puse sfeșnioulă pe masă, mă părăsi cu 
ună suspină în semnă de aducere aminte 
de timpurile bune de mai înainte și de 
fărădelegile lumei acesteia.

„Abia plecă și eu îndată scoseiu da- 

rulă lui Piilone și-lă observaiu mai ou 
deamăruntulă. Era una medalionă ve- 
ohiu din timpulă Frânoiloră, legata de 
ună lanță de argintă. Pe o parte era 
Christosă răstignită pe cruce între cei 
doi tâlhari și de desuptă erau cuvintele: 
„încă astăcjl vei fi ou mine în împărăția 
cerului!"“

„Pe partea cealaltă se vedea o co
ronă de palmieră aprope tocită, în mij- 
looulă căreia era sgăriată cu ună cuțită: 
„„Pilone rexu, înouDjurată de trei cruol 
— nu era lesne de aflată, că ce voia să 
cjică prin aoesta.

♦* *
„In noptea acâsta înzadară aștep- 

taiu sgomotulă pașilorO, cari de multe- 
orl ml-au turburată somnulă și ml-au agi
tată fantasia. Era o tăcere oa în mor- 
mântă și în cjiua următore, spre marea 
mea surprindere, auejii dela Nicolo, oă 
signora străină a plecată totă atâtă de 
neobservată, oa cum venise. Nimenea 
nu scia unde. Totuși e probabilă, oă nu 
s’a îndepărtată prea tare, fiindcă șl-a 
lăsată aici giamantanele și că ar fi cj.isO, 
că se va întorce în câteva Josă
lângă țărmure aflai din întâmplare dela 

Autonio, că o damă cu vălulă pe obrază 
în sera trecută îșl înohiriase o luntre și 
a luată drumulă cătră Procida.

„Aoesta fu resultatulu ceroetăriloră 
mele; pescarulă aoela nu se întorsese 
încă, ci era așteptată în sera următore, 
dâr, oum că și Signora va veni cu elă, 
nu soia nimeni.

„Eram într’o nesiguranță penibilă în 
privința oeloră, ce trebuia să facă și de 
multe-orl îmi veni ideia de a merge pe 
cărarea dintre stânci, ca să întâlnescă pe 
Piilone și să i aduoă veste. Mă uitai în
zadară după bărbatule ou pene de păună 
frânte, căci nu-lă văcjui nicăirl. De bună 
semă, oă Piilone credea, că e prea cu
rândă, ca să-lă trimâtă.

„Noptea următore trecu tota atâtă 
de liniștită, ca și cea preoedentă, [și oă- 
tră amiacjl observaiu într’adevără ună 
bărbată cu o penă de păună frântă, care 
vorbea cu ună fecioră înaintea unei os
pătarii. Hă urmai, și când întrâ în os- 
pătăriă, întraiu și eu, scriseiu cu ună 
creionă câteva vorbe pe o bucată de 
hârtiă, apoi veni elă la mine și întinse 
pălăria, cerândă milă. Aruncai hârtia și 
nisoe bani de aramă în pălăriă și ourendă

rocă și m’a soăpată din multe primejdii. 
Acum îți va fi de lipsă.au

„Elă voi să mi-o atârne de gâtă. 
Eu însă îlă oprii dicândă:

— „„Orecjl d-ta, că-țl voiu lua ul
tima suvenire dela mama d-tale, pe care 
ai iubit’o ? Și pe lângă aoeea, deoă te 
apără de primejdiă și-ți aduce norocă; 
atunci ține-o la d-ta, pâte că îți este 
mai de lipsă oa mie."“

— „„Cu asta nu ne-amă înțolesă 
încă““, tjise elă cu o privire curiosă. 
„„Nu soii ce se pote întâmpla și în oe 
primejdii te voră arunca împrejurările. 
Der nu presupună, că astăcjl ne vomă 
vede pentru oea din urmă 6ră, și decă 
ne vomă mai revede, atunci mi-lă poți da 
îndărătO. Te va apăra de multe rele, și 
decă cineva dintre omenii mei te va 
atinge, atunci îl vei pute porunci ca 
stăpână. încă ună cuvântă: Doresoă mai 
înainte de tote, să-mi procuri amănunte, 
că cine e femeia aoeea și ce face; do- 
rescă totă-odată să spionezi fără ca să 
bănuesoă ceva. Pote dușmana mea, p6te 
amica mea — încă nu potă soi oe este. 
Dâcă din întâmplare va descoperi pre- 
sența d-tale, atunol arată i darulă acesta

lips%25c4%2583.au
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Temerî „patriotice“.
Din Chichinda mare i-se scrie lui 

„Magyar Hirlap**, că acolo maghiarisa- 
rea progreseză — ca raculfl.

La anulfi 1878 eforia gimnasiului 
confesională romano-catolică aduse ho- 
tărîrea, oa cu începutulă anului școlara 
1879 îd câteva clase .ale acelui gimnasiu 
limba de propunere să fiă. oea maghiară. 
Din acela momenta maghiarisarea aoes- 
tora șeole a mersa treptata tota înainte, 
după calapoda raoului, așa că astăzi în 
fruntea gimnasiului stă una direotora, 
care nu soie nici o bobă unguresce.

Dintre profesori este adevărata, că 
în urma hotărîrei de mai susă, mai mulțl 
inși s’au și apucată să boviseze ca nisce 
papagali la limba ungurescă, ba au în
cepută să și propună în acestă limbă; 
conducătorula clasei a patra însă, d-la 
losifa Retzler, n'a voita să imiteze pe 
aoeștl papagali, ci pe lângă totă hotă- 
rîrea oinstitei eforii, și-a continuata și 
mai departe propunerile sale în limba 
germană și nici prin gânda nu i-a tre
cuta, ca de dragula unora maghiaronl, 
să se apuce să învețe limba ungu- 
râscă.

Profesorii maghiaronl și renegați, 
vă4endu-se dațl de rușine din partea 
aoestui virtuosa colega ala loră, îlă de
nunțară la ministeriu. In schimba însă 
pentru acesta, în conferența profesorală 
de 10 Septemvrie n. o., protopopule Dr. 
Ludvich Ebner numi pe bravule profe
sore Retzler conducătoră și direotoră ala 
acestui gimnasiu, numindu-la „cela mai 
cinstita membru ala oorpului profesorală1*. 
Protestările profesoriloră maghiaronl n’au 
folosita nimica, căci Retzler a rămase 
directoră și ca directora eld a reintro
dusa limba germană și în conferențele 
profesorale, cari începură a se ține în 
limba ungurescă.

Decă acesta raporta ala lui „Ma
gyar Hirlap" este adevărata, „Kulturegy- 
letu-iștii, ce-i drepte, nu se prea pota 
simți încuragiațl, der pentru aceea încă 
nu urmeză, că sub pretextulă temerei de 
„germanisare**, ei să aibă dreptula de a 
agita neconturbați în contra memoratului 
gimnasiu, după cum face amintita f6iă 
ungurescă.

Și mai rău stă cestiunea maghia- 
risărei în orașula Pojuna, unde — după 
una raporta ala lui „Egyetertes" — din
tre 80 de polițiști, 20 nici nu sciu bine 
unguresce, er ceilalți sciu, der nu vreu 
să vorbescă unguresce, așa că străinii 
călători au neapărata trebuință de limba 
germană pentru a pute primi informa- 
țiunile de lipsă pentru orientare.

In fața acestora împrejurări, foile 
ungurescl spună, că noulă primara ala 
orașului, Ștefană Kutsera, de doi ani în- 
c6ce se silesce din t<5te puterile să se 
soape de polițiștii slovaci și germani și 

de atunci încdce elă nu primesce în ser
viciu polițienescă, decâtă numai polițiști 
maghiari. De-asemenea asigură foile un
gurescl, oă s’a luată hotărîre, că de aici 
înainte numai acei indivizi se potăfi apli
cați ca hamali și măturători de strode, cari 
posedă limba maghiară.

„Egyetertes** observă, că noulă pri
mară ală Pojonului ar face mai bine, 
dâcă s’ar nisui, ca pe polițiștii nema
ghiari să-i maghiariseze, er nu să-i de- 
lăture din postă.

Mai pe sourtă, maghiarisătorii caută 
mereu pretexte pentru a șl motiva furia 
de maghiarisare, er unulă dintre aceste 
pretexte le este și frica de „germa- 
nisare**.

Alegeri în comitatulu Făgărașului!
Ni se scrie din Făqărașu cu da

ta de 15 Sept, următorele:
In ședința comitatensă, ce se va 

ține în 12 Octomvre a. c. stilulă nou, 
voră fi în Făgărașă interesante alegeri 
oomitatense. Singurulă vice-comite ro
mână, care a mai rămasă în întregă 
statulă ungară, Dl Daniil de Grămoiu 
este pusă în pensiă — de bună voiă seu 
de silă, nu mai cercetămă lucrulă — și 
așa postulă de vice-comite precumă și 
posturile vacante de vice notară ală doi
lea și controloră la peroeptoratulă gre- 
mială comitatensă să voră ocupa în 12 
Octomvre a. c. prin alegere. Deși prin 
diarele maghiare s’au făcută deja corn- 
binațiunl spre a eschide pe Români și 
dela miculă și singurulă postă de vioe- 
comite, ce în întrâga Ungariă a mai ră
masă ocupată până acum de ună Ro
mână, ceea ce nu dovedesoe nici pe 
departe simțulă de dreptate, libertate și 
egalitate cu care ou atâtă abusă se lau
dă Maghiarii înaintea lumei, — totuși 
noi trebue se ne facemă datoria nostră 
oa buni Români și adevărați patrioțl, 
căutândă din resputerl și în concordia 
se susținemă dreptulă nostru ori și unde. 
Dintre cei vreo 88.000 de loouitorl ai 
comitatului Făgărașului numai cam 2000 
suntă neromâni, er ceilalți la vreo86.000 
toți suntă Români. In comisiunea jmuni- 
cipală mai două din trei părți sunt mem
bri români și numai oam a treia parte 
suntă neromâni.

Avemă dintre Români întrales băr
bați pe deplină cualificațl, cari potă o- 
cupa cu demnitate și vredniciă ori și 
care din acele posturi și ou deosăbire 
postulă de vice-comite, care trebue să-lă 
susținemă cu totă deadinsulă.

La o parte deol cu ori și ce even
tuale considerațiunl personale! Membrii 
români să se presenteze la alegerea nu
mită în numără completă, nici unulă se 
nu lipsescă. Să fimă solidari, căci acela 
care va lipsi în atari împrejurări se faoe 
complice ou oei vinovațl, cari tindă a 

sgudui si a răsturna causa nostra și a 
intereseloră comitatului. Deci toți ca 
unulă într’ună cugetă și simțire să ne 
facemă cu demnitate datoria.

O datorință.
Din comit. Ternavei mici, Septemvre 1891.
Onorată Redacțiune ! Venindu-ml în 

mână programulă adunărei comitetului 
comitatensă ală Ternavei mid, oonchiă- 
mate în Dioio-Sân Mărtină pe 30 Sep
temvre n. c., am cetită în punctulă 14 
punerea la ordine a arondărei din nou a 
cercuriloră electorale. (Belugyminiszternek 
a torvenyhatdsâgi bizottsâgi tagok szâ- 
mânak ujabb megâllapitâsa es a vâlasz- 
to keruletek ujabb beosztâsa târgyâban 
kiboosâtott korrendelete.)

Avândă în vedere, oă dâră nioăirl 
în patriă nu este o împărțire a cercuri- 
loră eleotorale mai arbitrară, preoum și 
interesulă nostru națională din atestă 
punctă de vedere, — îmi țină de datorință 
a atrage atențiunea membriloru români din 
comitetulu comitatensă, ca să-și ridice cu- 
ventulă, pretindendă o împărțire mai 
naturală și mai dreptă.

Cu deosebire îmi permită a atrage 
atențiunea d-loră advocațl români din 
Dicio-Sân-Mărtină, ca să fiă la loculă 
loră ou tdtă bărbăția și onorea.

0 conferință prealabilă a membri- 
loră români ar fi fărte necesară.

Trebue dovedită, că în comitatulă Ter
navei mici esistă o numărdsă poporațiune 
românescă, carea nu a încetată a-șl pre
tinde și apăra sfintele sale drepturi, 

Corespondentulu.

Dare de semă
despre banii incurșl pentru fondulu socie
tății române de diletanți : „Progresulăa din 

Făgărașă pe anulă 1891.
hji solvită câte 1 fl. ca taxă de 

membri ordinari: D-lă Nicolae Aronă, 
parochă în GălațI; apoi din Făgărașă: 
d-na Maria Aiseră, d-lă George Aiseră, 
comenciantă și proprietară, d-ra Luisa 
Boeriu. D-lă George Boeriu, proprietară, 
a plătită taxa de memdru fundatoră 10 
fl. Ca membri ordinari cu câte 1 fl.: 
D-na Valeria Bârsană, d-lă Ioană Berescu, 
învățător, d-lă Ioană Cintea, d-naCarolina 
Cosgaria, d-lă Nioolae Cosgaria căpitană 
în pens., d-lă Denilă Cergită funoționară 
de bancă, d-na Ana Chișieriană, d-lă 
Dumitru Chișieriană paroch, d-nele Ana 
Dană și Maria Dană, d-nii Vasilie Dană 
subjude cercuală, Iuliu Dană proto- 
popă și Ioană Dejenariu contabilă, d-na 
Maria Etveșă, d-lă Nioolae Etveșă ti- 
mară, d-ra Elvira Făgărășană. D-nele : 
Luisa Făgărășană și Maria Floria, d-nii: 
Ioană Floria asesoră la sedria orfanală. 
și Constandină Hobiană senioră timară, 
d na Lucreția Miou, d lă Dr. Andreiu 
Miou advocată, d na Ana Motoou, d-nii 
Dr. Nicolae Motoou advocată și Gre- 
goriu Negrea peroeptoră la Comitată, 
d-na Elisabeta Popă, d-ra Elena Popă, 
d lă Dr. Ștefană Popu, proto-medioă co

mitatensă a plătită taxa de membru 
fundatoră 10 florini. D-na Ana Poparadu, 
d nii: Aronă Poparadu notară oomita- 
tens, Alesandru Pocolă concipientă de 
advocată, Ioană Popă timară. D-lă Basiliu 
Rațiu, vioară și d-na Zinca Romană au plă
tită taxele de membri fundatori ou câte 10 
fl. Mai departe ca membri ordinari d-nii: 
Davidă Radeșă, Dănilă de Grămoiu vice 
comite, d-na Luisa de Grămoiu, d-na 
Cristina Ghimbășană, d-ra Cristina Ghim- 
bășană, d-lă Ioană Ghimbășană, timară, 
d-na Maria Rațiu, d-lă Basiliu Rațiu 
învățătoră, d-na Aneta Stoica de Vist, 
d-lă Ioviană Stoioa de Vist jude reg. 
pensionată, d-lă Acsinte Tutoiu, d-na 
Eugenia Turou și d-lă Ioană Turou, 
protonotară oomit.

Suma taxeloră încassate dela toți 
acești 52 de membrii faoe 88 fl.

Am mai primită dela d nulă Ioană 
Bejenaru, seoretarulă „Progresului1*, ună 
libelă de depunere cu Nr. 380, pagina 
193, în valdre de 42 fl. 45 cr.

Interese capitalisate 1 fl. 50 or.
Suma totală a fondului 131 florini 

95 cr.
Spese pentru ună protocolă de șe

dințe și ună registru de cassă cumpărate 
cu 2 fl. 10 cr.

Rămâne suma fondului „Progresulă11 
cu 31 Augustă 1891 depusă la „Furnica" 
129 fl. 85 cr.

Făgărașă 31 Augustă 1891.
Basiliu Rațiu, Nicolae Cosgaria,

președ. cassară.
P. S. Inteligenții români din co

mitată și alte părți, cari se intereseză 
de progresulă poporului nostru și voesoă 
a se face membrii la tînăra ndstră so
cietate de diletanțl „Progresulă**, suntă 
rugați a se insinua și a solvi taxele la 
oassarulă societății pănă la finea lui Oc
tomvre a. o.

ULTIME SOIRI.
Veneția, 16 Septemvrie. Starea 

sănătății M. S. Reginei continuă 
a fi aceeași.

Slăbiciunea Reginei cresce din 
4i în $i; durerile n’au dispărutu.

Sofia, 16 Septemvre. Guver- 
nulâ bulgarii a comandată la 
fabrica de arme din Stiria, 150.000 
de arme.

Nouă-cțăcI de mii din aceste 
arme au foștii deja expediate de 
cătră comisiunea bulgară, care 
supraveghiază fabricarea acestorii 
arme.

DIVERSE.
Vieță regulată. Ună servitoră fu în

trebată, că ore stăpânulă său duce o vieță 
regulată ? „O, da, forte regulată, răspunse 
servitorulă, „în fiecare di vine totă la 
aceeași oră beată acasă!“

Proprietară :
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

„Acum mă orientaiu mai bine, și 
fiindcă presupuneamă, că din turnulă ei 
voiu ave cea mai vastă privire, și pu- 
teamă să observă sosirea damei voalate, 
mă duseiu într’acolo. Spre surprinderea 
mea, era ușa zăvorită și din causa aoesta 
ori ce încercare de a întră era zadarnioă. 
Năcăjită, urcai erășl treptele cele în
guste ale turnului, căutândă ună locă 
potrivită, de unde puteamă să privesoă, 
fără ca să fiu observată. Trecendă pe 
dinaintea ușei, unde începeau scările 
prinoipale, cari duceau în catulă ală doi
lea ală vilei, îmi atrase atențiunea o 
ra<jă a lanternei, asupra broscoi ușei, 
unde vădui o cheiă.

„O deschisei și ajunsei într’o odaiă 
mare, ală cărei mobilieră mă făcu a pre
supune, că aici e ținta ăspelui misteri- 
osă. Era o odaiă mare, cam rotundă, 
păreții căreia erau acoperiți de tapesării 
de pele negră, ale cărei linii aurii se iveau 
iol și colea în lumina laternei.

„Ambele ferestre zăvorite dau spre 
grădină, er într’o parte a grădinei era 
ună felă de alcovă, care era despărțita 
de odaiă printr’o perdea grâsă de mătasă 
și lângă care era o canapea de mătasă 

roșa de molii și o mătasă lucrată în 
stilă florentină. Se părea, că a fostă fo
losită ca archivă familiară, căci pe ună 
șira de stelagiurl zăceau încă nisce pa
chete de hârtii îngălbinite, legate în mă
tasă verde și sigilate cu ceră. Odaia îmi 
atrase mai tare atențiunea; căci totula 
arăta, că aici încă din [timpurile cele 
mai vechi se adunase totă ceea ce apar
ținea unei camere de lucrare bine mo
bilată. La amândouă părțile unui dulapO, 
frumosă decorată, erau două stelagiurl 
pentru cărți și în mijloculă camerei era 
o masă de scrisă de lemnă de stejară, 
încărcată cu hârtii și documente prăvu- 
ite. Nisce scaune cu spete înalte și îm
brăcate în piele aurită, se aflau împrăs- 
ciate încâce și încolo, er pe camină, 
unde vechiulă orologiu în stila Rococo 
părea, că așteaptă oa să-lă tragă cineva, 
se aflau nisce candelabre de bronză, ou 
nisce lumini de ceră aprope arse.

„Ceea ce-mi atrase atențiunea erau 
nisce planuri și charte ale orașului Ne- 
apole și ale împrejurimei sale, ale for
tului San-Elmo, și ale arsenalului de ma
rină și castelului d’Uovo, situată în a- 
propierea sa, fiindcă acestea nu erau | 

învechite ca celelalte, ci puteamă judeca 
după oolorea hârtiei loră, că au fostă 
de curândă desemnate de o mână dibace.

„Se putea vedea lămurită, că cărțile 
și hârtiile, ce acopereau masa, nu apar
țineau posesorului vilei. Tote erau de 
ună cuprinsă parte topografică, parte 
de fortificațiune, și resfoindă printre ele 
văcjui, că suntă provădute pe la margini 
cu notițe, cari erau scrise de o mână 
sigură și dibace.

„O privire în odaia laterală mă con
vinse, că am alesu prentru scopulă meu 
ună locă mai bună, decâtă biblioteca. 
De pe ferestră puteam privi grădina 
vilei, puteamă să mă retragă în alcovă, 
decă venea cineva, și la ori ce întâm
plare aveamă eșire liberă pe partea un
de se aflau scările.

„Cu mare greutate desfăoui zăvdre- 
le dela ferestră și deschisându-le, mi-so 
oferi o privire liberă peste grădină și 
peste viă și chiar până la Cooumella. po 
oare o vedeamă în depărtare.

(Va urma).

după aceea îla văcjui luanda drumulă, 
care ducea spre Massa.

„In sera a treia, tocmai când era 
să mă suiu în pată, audii la pdrta hote
lului stândă o trăsură, și puține minute 
după aoeea se aucjiră erășl pașii aoeia 
grabnici de-asupra capului meu. Mă îm- 
brăoaiu fără sgomotă, îmi luai revolve- 
rulă și lanterna și luaiu drumulă cătră 
vilă, unde mă ascunsei în apropierea 
oleandrului celui mare.

„Noptea era întuneodsă, cerulă aco
perită de nori, adia ună ventă rece și 
-frigulă devenia din oe în ce mai simți- 
toră. Mă hotărîi să pătrundă în interiorulă 
vilei, cu atâtă mai vârtosă, că mă te- 
meamă să nu mă trădeze raclele lanter
nei. Spre marea mea deoepțiune aflai 
porta închisă, deci fuiă silită să mergă 
prin ambitulă oelă întuneoosă, unde se 
afla intrarea secretă. Și aici întimpinai 
dificultăți, ceea oe-ml dovedi, că Pillone 
să strădui-se să-și asigure intrarea. In 
sfârșită îmi succese să întru și puțină 
după aceea mă aflamă erășl în camera 
aoeea pustiă, care-mi făcuse o impresiune 
atâtă de sinistră în momentulă, când 
.întrai pentru prima-dată.
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t ursulii pieței ISrașovii.
din 17 Septemvre st. n. 1691,

«ancnote românescl Cump. 9 26 Vend. 9 30
IrgintG romănescU - „ 9 20 n 9.25
Napoleon-d’orI - - „ 9.26 n 9.30
Lire turcescl - - „ 10.46 n 10.51
Imperiali - - - • „ 9.44 n 9 49
GalbinI .... „ 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina" 6°/0 101.— n —.—

ko/n n >1 u /o n 99.50 H 100.—
Rable rusescl - - ■ „ 123.— M 124.-
Mărci germane - - 57.40 n 57.70
DiscontulG 6- 8°/0 pe anil.

Cursulu la bursa din Viena.
din 16 Septemvre a. c. 1891

ostii ungare [1-ma emisiune] 
imortisarea datoriei căilorii ferate de

ostii ungare [2-a emisiune] 
Amort isarea datoriei căilorii ferate de

ostii ungare (8-a emisiune)) 112.—
Bonuri rurale ungare ..... 8 ’.75
Bonuri croato-slavone ..... 104.70 
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungurescii ...... —.—
Imprumutulii cu premiulii ungurescii 140.50 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

CN

Renta de aurii 40/0 .......................... 102 90
Renta de hârtiâ 5°/0 100 25
Imprumutulii căilorG ferate ungare «

aurii 115,20
dto argintii..................... 98.—

gbedinului 130 50
Renta de argintii austriacă .... 90.80
Renta de hârtiă austriacă ... 9085
Renta de aurii austriacă .... 109 45
LosurI din 1860 186.80
Acțiunile bănceiaustro-ungare - 1009.- 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 825.75 
Acțiunile băncei de credită austr 275.75 
Galbeni împărătesei- - . ... 6.58
Napoleon-d'orI .................... - 9.31
Mărci lUO împ. germane ... 57 70
Londra 10 Livres sterlings 117 35Amortisarea datoriei căilorG ferate deAvist d.-lora abonați!

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s$ 
binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de 
pe fășia sub care au primită (jliarulă nostru până acuma.

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

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

Admînîstraț. „Gaz. Trans?

<
i
i
i
i►<►< :: ►<
k>=►

ABONAMENTE„GAZETA TRAHSILVA1TIEI“
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
luni.
luni. . ,
an ă .

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni............................................
ună ană.................................................

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei 
șese 
unu

3
6

12

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

5

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
ană...........................................................2
șese luni........................, . . . . 1
trei luni............................................

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

Pe 
Pe
Pe

11. -
fl. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușoră și mai repede prin

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

a scrie adresa lămurită și a arata și poșta ultimă.
Administrațîunea „Gazetei Transilvaniei?

X^ersixl-a. trezn.u.rîlor’CL
pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilii din 20 Iulie 1891

Budapesta—Predealu Predealu—Budapesta B.-Pesta~Aradti-Teiuș
Trenii 

de 
persân.

Trenă 
accele

rată

Trend, 
de 

persân.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
accele

rată

Trenu Trenu 
de 

persân. ratu
accelo-

g

Teiuș-Ai*adii-B.-Pesta Copșa-mîcă— Sibiiu

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare.

Mezo-Telegd 
Elev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huedin
Stana
A ghiriș
Ghirbău
Nădășel

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
UiOra 
Vințul de 
AiudG

) 
I

sus

Teiușu

CrăciunelG 
Blașiu 
Micăsasa

Copșa mică j 
MediașG 
Elisabatopole 
Sigliișora 
Hașfalău 
HomorodG 
AugustinG 
Apața 
Eeldibra

Brașovă

TimișG 
Predeal ti 
Buouresol

) 
I

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

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 
persâne

12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
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

3.25 BucurescI
Pre deal u
TimișG

Brașovu

9.15
11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47

Feldidra 
Ap ața 
AugustinG 
HomorodG 
Hașfalău 
Sigliișora 
Elisabetopole 
MediașO

Copșa mică

6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
CrăciunelG

Teiușu

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

AKureșu-Iiudoșâ—Bistrița
MurășG-LudoșG 
Țagu-BudatelicG . 
Bistrița . . . .

1

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

AiudG 
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
GhirișG 
Apahida
Clușiu

NădășelG
Ghîrbău 
AghireșG 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia 
Bratca 
Rev 

1 Mezd-Telegd

• Oradea mare' 
| l

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

4.-
6.48
9.59

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

P. Ladâny 
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

Bistrița . . . .
Țagu-BudctelicG . 
MurășG-LudoșG .

Trenu. I
de |

persân.
1 "

VienaI
Budapesta 
ÎSzolnok

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

7.23
8.03
8.37,
9.04:
9.46

11.03’
11.29:
12.06 I
12.37]
12.53 i

1.18:
I. 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
II. 17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Aradu
GlogovațG 
Gyorok 
PaulișG 
RadnaLipova 
Oonop
Berzava 
SoborșinG 
ZamQ
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
ȘibotG
Vinț. de josO 
Alba-Iulia 
Teiușu

Trenă 
de 

persân.

Trenu 
accele

rată. persân.

Trenă 
de

Trenă 
de 

persân.

Trenii 
accele

rată

Trenă 
de 

peredn-

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
5.241 
5 46; 
5.57’

’Teiușu
Alba Iulia
Vinț. de josG 
ȘibotG 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Grurasada 
ZamG 
SoborșinG 
Berzava 
ConopG 
Radna Lipova 
PaulișG 
Gyorok 
GlogovațG 

[ Aradfi 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

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

7.20 155
6.05 7.20

1.39
2.19
2 36
3 03
3.30
417
4.33
4.55
5 17
5.28
5 53
6.24
7.02
7.17 =
7.46 <
7.57
8 08
8.301
8.40
9.05.
2.21
5.50;
1.401

Copșainică
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

3.- 10.47
3.31 11.27
4.15 12.08
4.46 12 38
5.10 1.-

Sibiiu—Copșa-mică

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare 
Copșamică

7.35 4.34 10.17
8 02 4.58 10 43
8.30 5 25 11.09
9 05 5.55 11.40
9.34 6.20 12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

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||Petreșeni-Simeria (Piskij

Simeria 
Strei u 
Hațegă 
Pui 
Crivadia 
Banița 
PetroșenI

6.-
6.35

10.35
11.26

4.22
4.58

Petroșeni
Banița

6.-
6.41

10.50
11.40

7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24 HațegG 8.36 1.54
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
9.45 4.— 8.36 Simeria 9.52 3.27

Aradu
Vinga
Timișora

Aradu—Timișora || Timișora—Aradu
5.056.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11.

7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46
8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50

6.40
7.50

Ghirișia—Turda || Turda—Chirișft
8ă0
9.10

—
Ghirișu 
Turda

7.48 10.35 3.40 10.20 Turda 4.50 9 30 2.30
8.08 10.55 4.— 10.44 Ghirișu 5.10 9.50 2.50

6.20
6.54
7.20 
7.51 
8 25
9.01
9.35

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

Brașov—25 ern esci

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 
Cern a
Hunedora

io.ăo
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
Cerna 5 11 3.- 7.50
Simeria 5 28 3.20 8.10

Bistrița—Hfiureșii-liudoșii

Sigbișora—Odorheiu || Odorheiu—Sigliișora

Ctaureii-mari—7<elău |] ®el&u—Careii-marî

Sighișdra. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8 15 3.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52 6.10

Brașov 
Zernesci

5.45
7.26

4.55
6.36

1.16
4.15
7.21

Keruesci— Brasov •>

Nota: Numerii încuadrațl cu linii grose însemndză drele de ndpte.

1------------------
Careii-marI. 
Zelău. .

5.50 Zelău . . .
Careii-marI .

1.56
6.48

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MURE^IANU, Brașovă
11.-


