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Brașovii, 12 Septemvre v.
Nu de multă amu desfășurată 

la loculă acesta momentele, cari 
au contribuită ca foile maghiare 
să vorbescă în timpulă din urmă 
atâtu de multă de pretinsa direc
țiune conciliantă a cabinetului Sza- 
pary, care față cu „era Tisza“ s’ar 
presenta ca o nouă eră.

Astăcfl reproducemu mai josu 
unu articolă din „Munchener All- 
gemeine Zeitung", care este con
dusă de aceleași idei, numai cu 
deosebire, că susține categorică 
ceea ce foile unguresc! numai bă- 
nuescă, că adecă contele Iuliu 
Szapary a Inaugurată o politică 
mai conciliantă și mai „înțeleptă“ 
față cu naționalitățile nemaghiare 
din Ungaria și Transilvania.

Articolulă gazetei din Muu- 
chen, care pare a fi inspirat din cer
curile domnului Szapary, pledeza 
pentru politica acestuia și o laudă, 
der tocmai prin aceea că o laudă, 
o presentă într’o lumină, care 
nicidecumă nu va întîmpina aplau- 
sele publicului ungurescă, atâtă 
de preocupată de ideile șovinis- 
te, și anevoie îi va plăcea chiar 
și contelui Szapary.

Der pe noi puțină ne va im
porta ce le place și ce nu adver- 
sariloră noștri; e vorba numai 
ca se scirnă ce gânduri au și ce 
mai uneltescu ei față cu noi, pen
tru ca se ne scimă feri de cu vre
me de a căde în cursele loră.

Ințelesulă adevărată ală arti
colului din cestiune este, că în 
cercurile guvernului se recunosce 
necesitatea de a face ceva, pentru 
ca se dispară de totă seu celă pu
țină în parte nemulțămirea, ce 
domnesce între Românii din Ar- 
deală. Cu alte cuvinte se recunosce, 
că politica de resistență pasivă a 
Româniloră ardeleni ascunde în 
sine în împrejurările critice de față 
ună pericolă pentru stată.

„Munchener Allg. Ztg.“ carac- 
teriseză acestă situațiune înfăți- 
șându atitudinea politică a Româ

nilor,— despre care recundsce de 
altă parte, că a fostă produsă prin 
reua politică de naționalitate a 
guverneloră unguresc!, car! au voit 
să facă din Nemaghiari heloți po
litici etc.,— ca avend scopuri daco- 
romaniste dușmane statului.

Lucrulă acesta nu ne surprinde, 
suntemu dedați a fi priviți ca 
„hoți de păgubașî“ și ceea ce nu 
este decâtă resultatulă asupririloră 
din întru, să ni se pună în soco- 
tela unoru pretinse influințe din 
afară și altele.

Ne surprinde însă ună lucru, 
că adecă autorulă articolului din 
„Munchn. Allg. Ztg“ recunbsce 
acum mai multă ca ori și cândă 
relele urmări, ce au trebuită să 
le aibă politica maghiară de des- 
naționalisare, le recunbsce și to
tuși vine și accentueză cu atâta 
bucuriă politica contelui Szapary, 
care, cerendu să ne supunemă 
orbesce „legalului organismu de 
stătu", nu pretinde alta dela noi 
decât, ca să ne împăcăm cu acea 
politică de desnaționalisare, care 
în realitate este codificată în le
gile maghiarisătbre, ce s’au adusă 
dela 1868 și mai alesă dela 1879 
încbce.

Penele plătite ale guvernului 
ungurescă ferbă cleiu, cu care 
voră să prindă pasările lesne cre- 
(țetbre, ce ’și închipuescă că s’ar 
mai afla în sînulă nostru. Laudă 
în foile din întru și din afară po
litica d-lui Szapary, ca forte „în- 
țeleptă“ și „conciliantă", pentru 
ca să ne faca să credemă, că în 
adevăru ară fi ceva la mijlocă, pe 
când în faptă nu ni-se cere alta, 
decâtă ca să renunțămă la postu
latele nbstre naționale și să pă- 
răsimă politica de resistență pa
sivă, în schimbulă unoră funcțiuni 
administrative, ce ni-s’ar pune în 
perspectivă.

Și pentru ca să credemă și mai 
multă vorbeloru amenințătbre, ni 
se spune, că și între Ungurii din 
Ardeală s’ar afla fbrte mulți „mal- 

contenți“, cari n’ar avea încredere 
în direcția politică a cabinetului 
Szapary.

Pbte fi, der certele familiare 
dintre Maghiari pe noi nu ne pri- 
vescă. După 24 de ani de oposi- 
țiune, Românii Ardeleni, suntemu 
siguri, nu voră mai pute fi trași 
pe sfbră de cătră prorocii minci
noși cu vorbe și promisinl gole. 
Guvernul u ungurescă și-a schimbat 
firma, der a rămasă totă același 
în sistemulu său de guvernare și 
în nisuințele lui, prin urmare ga
zatele germane, cari ară voi să îm
pace și capra și varza și lupulă, 
bată câmpii publicisticei înzadaru, 
admirândii „politica înțeleptă11 a 
lui Szapary și înfățișându lucrulă 
ca și când ar vrea numai binele 
Româniloră. căci nu va fi cu putință 
nicidecum a împăca și nisuințele 
violente ale unora și postulatele 
drepte ale celorlalți.

Escursiune. la esposițiunea din Praga. 
Ună numără considerabilă de Români 
fruntași din Transilvania și părțile un- 
gurene, au luată laudabila hotărîre de 
a face în comună o visită la espo
sițiunea cehă din Praga, în primele 
dile al e lunei lui Octomvre stilă noă 
(între 1—5 Octomvre). Dorindă să ia 
parte și alții la aeâsta escursiune, 
să binevoescă a se însciința, în scrisă 
ori prin telagrafă la Redacțiunea foiei 
nostre în Brașovă, pâuă multă în 30 
Septemvre st. n. la amecțU, de aici voră 
afla apoi diua și loculă unde voră trebui 
să se întrunescă, pentru a călători ou 
toții la Praga.

CRONICA POLITICĂ»
— 12 (24) Septemvrie.

— In (fia-rulă ofioiosă „Odjek" din 
Belgradă a apărută o oorespodență da 
tată din BuourescI, în oare e ventilată 
Gestiunea, că ore ce posițiune va lua 
România în răsboiulu viitoră și în care 
ou preoisiune matematică se documen- 
teză, că România în nici ună casă nu 
va rămâne neutrală, ci se va lupta ală

turea cu Rusia în contra Austro-Ungariei 
in schimbulă Transilvaniei. Cu Basarabia, 
dice numita fdiă, n’are să oâștige nimică 
România, fiind că poporulă română plu- 
tesce din ce în oe mai multă în ape 
rusesol, din contră Ardelulu este Idgănulu 
poporului româneștii, dorința fiă-cărui Ro
mână patriotă, numescă-se elă Brătianu, 
Catargiu ori Carp. Direoțiunile diferite 
representate de acești trei bărbați de 
stată în politica esternă, o ține cores
pondentul foiei din Belgradă de o dis- 
posițiune trecătăre, care voră dispăre 
într’ună casă seriosă; din contră e ună 
secretă „publică", oă toți domnii aceștia 
în oestiunea: ce posițiune va lua Ro
mânia în răsboiulă viitoră, voră conglă- 
sni pe deplină ou națiunea, care hotărîtă 
simpatiseză cu Rusia și speră, oă ou Rusia 
va oâștiga Transilvania. Ceea ce privesoe 
pe regele, e sciută că Oarolă, cu tâte 
că e de origine germană și înrudită cu 
dinastia prusiană de Hohenzollern, e ună 
domnitoră constituțională și pe lângă 
aceea ună Română cu multă mai bună, 
decâtă să nu se alăture și elă la dorința 
poporului!

— Printr’o ordinațiune dela 22 Sep
temvre c., guvernulă germană dispune, 
oa cu 1 Octomvre n. o. să se delăture 
mesurile de rigore dela granițele germa* 
no-francese, luate în 1888 ou privire la 
estradarea pașapârteloră ? Aceste măsuri 
voră mai rămâne în vigore numai față 
cu personele, cari stau în serviciuiă mi
litară activă, apoi față ou foștii ofioerl. 
față cu tinerii din străinătate aflători în 
șcdlele militare din Germania și față cu 
acei individl, cari și-au perdută dreptulă 
de a-șl fade datorința față cu armata și 
n’au trecută peste 45 de ani de etate, 
Pentru toți ceilalți indivizi pașapărtele 
se voră da fără nici o taxă. Străinii, 
cari voră să petrecă în imperiulă ger
mană mai multă de 24 de ăre, suntă 
datori a se insinua la polițiă, în casă 
oontrară voră fi dațl afară din țâră.

Aceste nouă măsuri luate din par
tea guvernului germană suntă conside
rate oa ună mijlocă de îmbunătățire a 
relațiuniloră politice între Francia și 
Germania. „Strassburger Correspondenz" 
cjice, că măsurile de vigdre luate din

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

(17)
PILLONE.

Novelă, de G. Bergso'e, tradusă de Ucu Paolo.

„„Eu sciu,'Pillone, că tu ai grămă
dită în vila acesta totă ce ai răpită de 
mai mulți ani dela străinii cei bogațl, 
cari au venită prin țâra nâstră. Tu în- 
su-șî mi-ai istorisită și mi-ai arătată, 
oâte juvaerurl, aură și diamante posedl. 
T6te se potă transporța într’o luntre și 
eu am luată tote măsurile pentru aces
ta. Vină să mergemă, Pillone, mai îna
inte de a isbucni furtuna, pe care ai 
provooat’o. Vino se debarcămă într’ună 
locă nepăzită de lângă Gaeta. De aoolo 
vomă ajunge în curendă la frontiera 
statului papală, unde vomă fi siguri de 
ori ce urmărire. Acolo escl bogată și 
independentă. Nimenea nu te va între
ba despre treoutulă vieței tale. Cere er- 
tare dela biserică pentru sângele, oe 
l’ai vărsată, și cere îndurarea sfintei Fe- 
ciâre, prin aoeea, că te lași de planurile 
grozave, cari ferbă în capulă tău. Decă 
te vei împăca cu consciința ta, cumpă- 

răți o vilă liniștită, ocupăte cu oultiva- 
rea pământului și atunol — — “

„„Filomela nu sfârși, ci cuprinse ou 
brațele ei gâtulă lui Pillone.

„„Pillone se smânci cu violență, o 
privi lungă și dise:

„„Orecji tu, că ună bărbată ca mine 
p6te deveni ună țărână pacinică, care-șl 
cultivă pămentulă și ofteză după plâiă? 
Ce vieță miserabilă! Și acestă sfată mi- 
l’ai dată tu ?“

„„Asoultă-mă până la fine," dise Fi
lomela cu ună surisă seduoătoră. „Sfa- 
tulă acesta ți-l’am dată numai ca să te 
sciu în siguranță și să te protegă în 
contra viitorului. Eu, când am fostă în 
Procida, vorbii cu bătrânulă Dominico 
Natelli, despre care șciu că-țl este cre- 
dinciosă. Elă îmi promise, că va veni 
la trei 6re dimpreună cu fiii săi în a- 
propierea vilei. Elă va avâ la sine o 
torță de măslină, ca și când ar merge 
la pesouită, și dâcă ,tu vei de signalulă, 
va pluti până lângă țermurii stâncoșl. 
Timpulă a sosită, urmeză-ml sfatulă, ia-țl 
comora și haide se fugimă într’ună locă, 

unde nenorocirea nu va pluti în fiă-care 
di deasupra capeteloră nâstre."

„„Nebuno!" striga Pillone, sărindă 
de pe soaună. „Cum cutezi așa ceva! 
Nu scii, că Dominico Natelli e dusma- 
nulă meu de mârte, de când te-am vă- 
dută pentru ultima ără? Și te-ai încre- 
cjută în elă? Nenorocită, tu escl în stare 
se mă trădezi fără voia ta! Așteptă-mă, 
până mă întorcă!"

„„Dintr’o săritură Pillone fu la ușă, 
eși afară, ’lu audii urcândă scările cătră o- 
daia din turnă, pe care o deschise re
pede. Filomela se scula iute; alergâ la 
ușă, ascultă și apoi se duse la ferestră 
cu ună zimbetă demonică, care mă în
fiora. încă-odată mai ascultă cu atenți
une. Apoi scose basmaua ei cea albă, 
deschise ferestră și flutură batista în 
aeră. Audii ună țipetă de bufniță in vilă. 
Ea închisă ferestră cu îngrijire și puțină 
după aceea ședea la masa de sorisă, cu 
o espresiune a feței, care fără să fi voită 
îmi aminti capulă de petră ală Gor- 
gonei.

„„Câteva minute după aceea să și 

întorse Pillone. Se puse lângă densa și 
cjise cu voce liniștită.

— „„Filomelo, fără să vrei m’ai fi 
putută aduce într’ună perioolă, pe care 
nu-lă ounosceai. Der o istea norocosă 
lucesce asupra întreprinderei mele, și 
acâstă stea m’a scăpată în nâptea acesta. 
Ventulă suflă în partea de oătră uscată, 
marea se umflă, așa încâtă pe vremea 
acesta nu pote debarca niol o luntre la 
țărmure. Totulă afară este în linișce și 
în întunerecă, nu se vede nici o lumină 
dealungulă golfului. Să privimă acesta 
de semnă bună, că visurile mele mândre 
se voră împlini. Adu-țl aminte, Filomelo, 
că tu escl regina visuriloră mele: Lângă 
tine potă totulă; fără tine nu suntă ni
mică. Vino și urmeză-mă! Eșirea secretă 
ne stă deschisă, și într’o oră vomă fi la 
tabăra mea. Bătrânulă Gasparo și femeia 
sa te va primi oa pe copilulă loră și 
mâne dimineță vei pleca într’o luntre la 
Neapole. Fi-mi credinciâsă Filomelă, și 
urmeză-mă ca ună îngeră protectoră. 
Peste trei (file vei autji poporulă chi- 
uindă și strigândă: „„Trăiescă regele 
Pillone și cu miresa sa!"“
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partea guvernului germană la 22 Maiu 
1888 au fostă efeotulă forțată ală impre- 
jurăriloră politioe de atunci. Prin ur
mare guvernulă germană, prin ridicarea 
acestoră măsuri, ar voi să dea dovadă 
Franciei, că elă consideră aotualele ra
porturi dintre Francia și Germania mai 
puțină înoordate, ca acum trei ani.

— In Parisă s’au întâmplată cailele 
aoeste o demonstrațiune anti-rusâscă, 
și anume din partea unei singure per- 
sdne, care a voită să imiteze pe actua- 
lulă președinte ală oamerei franceze 
Flognet, oare aoum câțiva ani îi striga 
Țarului Rusiei, ce se afla atunci în 
Parisă „Trăiescă Polonia!“ Pe oând 
marele duce Alexis părăsi looalulă „Mai
son Doree44, alergă spre elă ună individă 
care striga de trei ori: „ Vive la Pologne!* 
Adusă la Polițiă, declară acesta, că este 
polonă naturalisată în Francia. Elă fu 
deținută în prinsore.

SOIRILE QILEI.
— 12 (24) Septemvre.

Delegațiunile îșl voră începe ședin
țele la 9 Novembre în Viena ; Reich- 
srath-ulă îșl va începe noua sesiune 
la 10 Ootomvre.

** *
Regina Italiei, după cum se telegra- 

fâză din Pallanza, cu data de 22 Sep
temvre, a visitată împreună cu mama ei 
ducesa de Genua, pe regele și pe regina 
României.

* * *
Escursiunea Maghiarilor!! la Agramîi, 

după oum comunică foile din Peșta, pro
mite forte slabă resultată. Din partea 
reuniunei economice a țărei, pănă acum 
numai doi participanțl s’ău insinuată și 
de aceea e probabilă, că aoestă reuniune 
nu va fi representată de locă. Din par
tea reuniunei industriale a țărei și din 
partea camerei de comerciu și indus
tria din Budapesta de-asemenea flioe, 
„Egyet.44, că nu se prea insinuă par
ticipanțl. Plecarea va fi poimâne. Vomă 
vede resultatulă.

** *
Găină cu capă ds omă, care a făcută 

atâta svonă în pressă, a sosită în oele 
din urmă și la Brașovă. D-lă Samuelă 
Helfgot, fotografă în Budapesta, s’a pre- 
sentată ou ea ieri în Redacția nostră, 
oferindu-ne ooasiunea de a o vede cu 
de-amăruntulă. Găina nu se deosebesce 
la corpă de alte găini, deoâtă singură 
numai printr’o unghiă, ce o are în locă 
de ghiară la piciorulă stângă. Caracte
ristică însă este capulă, care în partea 
anteribră are asămenare cu ună capă 
de omă. In locă de ciooă, ea are gură 
și nașă mică, despărțită de două nări, 
ca la omă ; printre buzele ei subțiri se 

observă și doi dinți. Limba îi este lată 
și oărndsă. In locă de orâstă, ea are o 
bărbiă relativă mare. In lipsa de ciooă, 
de sine se’nțelege, că ea nu bea apă ca 
găinele, ci sdrbe apa cu limba, ca cânii 
și ca pisicele. Se hrănesce numai cu 
carne și cu pâne. — Cei ce doresoă, potă 
să vadă acestă găină înoependă de a<jl la 
otelulă „Corbna", pe lângă prețulă de 
întrare de 10 cr., pentru studențl și sol
dați 5 cr.

** *
Papa în contra duelului. Papa Leo 

XIII pregâtesoe aoum o enoiolioă în 
contra duelului, în care va amenința cu 
exoomunicațiune pe aceia, cari se due- 
leză.

** *
Carte didactică militară, piarulă „N. 

Wiener Tgblt“ aduoe soirea, că mi- 
nistrulă oomună de răsboiu a dispusă, 
oa să se facă o carte didactică pentru 
șoolele militare, despre dreptulti constitu
ționalii din Austria și Ungaria.

** *
Nazareni. Acesta e numele unei nouă 

secte religiose, care-șl câșcigă mulțl 
aderenți prin Vințulă de susă. Se dice, 
că aderenții acestei secte au deja și o 
casă de rugăciune.

** *
Advocata condamnata. Din Olușiu se 

scrie : Advocatulă din Lugoșă Arpad 
Oosvay, care a oalumniată pe advoca- 
tulă de aiol Tutak, a fostă condamnată 
la două luni înohisbre. Pe Oosvay a tre 
buită să-lă duoă la pertractare cu gen- 
darmii. Acusatulă și procurorulă au a-

** *
Adunarea generală a clerului romano- 

catolică din Ardeală s’a deschisă alal- 
taerl de oătră episoopulă Lonhardt, 
care aocentuâ în vorbirea sa de deschidere, 
oă biserica rom.-oatolică din Ardeală, 
trebue să șl păstreze autonomia ei.

** *
Musica orășenescă va da astădi ună 

ooncertă în sala hotelului „Centrală Nr. 
l.“ La dorința generală se va esecuta 
„DerTraum eines Reservisten44, de Ziehrer, 
Inceputulă la 8 bre sera.

Ardealulu „ malcontents
Sub titlulîi acesta scrie Țiarulfi 

din Munchen „Allgemeine Ztg“ 
următorulfl articulu de fondu, din 
care astragemd următdrele:

In introducere cjice amintita foie, că 
trei la numără suntă bastibnele natura
le, cari potă apăra monarchia habsbur 
gioă, și aceste suntă; Platoulă boemă 
în nordă, fortăreță tirolică în sud-vestă 
și regiunea stăncosă transilvanică în sud- 
ostă. Asupra acestoră bastione naturale 

trebue se-șl îndrepte strategulă tbtă a- 
tențiunea sa

Durere însă, oă în Austro-Ungaria 
nu s’a întâmplată așa, celă puținu nu s’a 
îndreptată atențiunea în egală măsură 
asupra aoestoră trei bastione dela fron
tieră ; ba putemă accentua, oă Transil
vania a fostu ou totulă negligeată. Ca 
dovadă despre aoesta este, că în Ardeală 
nu se află nici o fortăreță, oapabilă de 
apărare. Numita fbie <jice,că și în pri
vința politică Ardealulă a fostă negii- 
gată și oă din punotulă său de vedere, 
capacitatea de apărare a oeloră trei bas- 
tibne va depinde nu numai dela factori 
militari, ci și dela poporațiunea acestoră 
țări. Radicalismulă oehiloră tineri cu 
ura loră în contra Germaniloră, cu sim
patia lor față deFrancesi și Ruși, nu i-se 
pare perioulosă numitei foi. Mai impor
tantă e iridenta italiană din partea su
dică a Tirolului. Der oeea oe inspiră 
mai mare îngrijire numitei foi este acelă 
daoo-romanismă periculosă statului, oare 
de două decenii e răspândită printre po
porală română din Transilvania și din 
partea sud-ostică a Ungariei.

„Două milione și jumătate de ce
tățeni ungari suntă ținuți în contrastă 
politioă și în resistență passivă deja a- 
prbpe de o generațiă, față de organisația 
de stată a patriei loră mai răstrînse și 
acestă aversiune cultivată cu îngrijire 
față ou statulă patriotică, capătă impor
tanță nespusă mai mare, dâcă oonsi- 
derămă, că Românii din Ungaria și Tran
silvania stau în nemijlocită contactă 
viu ou frații loră de sânge și de cre
dință din regatulă vecină ală României. 
Aici e vorba de o poporațiune română 
de mai bine de optă milione de suflete 
cari loouescă laolaltă. E cunoscută, de 
oe puternică sentimentă națională și con- 
soiință de sine e ouprinsă poporulă din 
regatulă română. Aceste sentimente se 
transplântă de peste granițe în Ardeală 
și aici suntă apoi cu zelă cultivate. Con
ducătorii poporului conducă pe conațio
nalii loră în organisațiă bine oimentată 
și sciu să-lă țină în subordinațiune, nu 
numai prin mijloce morale, ci și prin 
mijloce materiale și ou deosebire finan
ciare.

Acesta o sciu și au sciut’o fiă-oare 
din Ardeală, numai gu. ernulă din Pesta 
se pare că n’are nici o presimțire despre 
acesta.44

Numita fdiă apoi vorbesce des
pre regimulu de 15 ani alu lui 
Coloman Tisza și despre politica 
sa de naționalitate, c|’cendu că 
Tisza a datfi pe mâna unorfi sa
trapi majoritatea poporațiunei, pe 
Români și pe Sași, pe mâna unoru 
astfelu de satrapi, cari prin măsuri 
draconice voiau se înăbușescă ori 
ce mișcare națională.

„Nemulțămirea Româniloră din Ar
deală, firesoe, au luată o formă și direo- 
țiune, care din punctă de vedere ală sta
tului trebue să fiă energică condamnată. 
Influința din afară, precum și agitările 
mai multă seu mai puțină pe față din 
străinătate, suntă detestabile și demne 
de mustrată. Der omulă politioă nu 
trebue să înohidă oohii înaintea aces
toră fapte, elă cu atâtă mai multă 
trebue să cerceteze oausele acestei 
desvoltărl seribse, și să reounoscă, de ce 
la o parte mare a poporului românescă 
din Transilvania „organismulă legală ală 
statului14, nu mai este „celă mai puter
nică bastionă ală religiunei și ală na
ționalității sale.44

„Statulă anume în ultimii decenii 
încă a ajunsă pe o cale, care stă în con
trafacere cu firea adevărată a Ungariei. 
Tendința de a întemeia ună stată na
țională maghiară bine centralisată și re
formată și în privința limbei, întâmpină 
la maioritatea nemaghiară a poporațiunei 
poliglote resistență mai mare seu mai 
mică și cu deosebire Românii și Sașii 
nici într’ună chipă nu voescă să se su
pună acestei violente, ilegale și nena
turale proceduri de desnaționalisare. Cu 
câtă mai violentă s’a ivită sub Tisza 
tendența de absorbire, cu atâtă mai e- 
nergică a și fostă respinsă de aceste po- 
păre44.

După aceea numita fdiă laudă 
politica prudentă de naționalitate 
a contelui Szapary, care a înce
pută să amelioreze starea lucruri- 
loru din Ardeală spre binele pa
triei, statului și a monarchiei în
tregi. Durere însă, că contele Sza
pary e jignită în politica sa față 
de naționalități. Căci acum în lo- 
culă acestora s’au ivită alți „mai
co ntențl44.

„Noi înțelegemă prin aoestă, nobili
mea maghiară, mare și mică, din Ar
deală, oare privesce cu ochi răi și cu 
ură pe față, politica drâpta de naționa
litate a actualului ministru președinte 
ungurescă și o privesce pe acesta de 
„trădare față de maghiarismă44, oa 
„sacrificarea Maghiariloră ardeleni de 
dragulă' jSașiloră și Valahiloră,44și nu se 
lasă, ca la ori ce ooasiune să-și arate 
nemulțumirea prin vorbe și prin scrieri, 
să-și dee espresiune indignărei loră pa- 
triotioe. Nisce foi coti liane din Pesta 
și Clușiu suntă organele limbute ale a- 
cestoră malconențl din Ardeală.

„Și cu tote acestea nemulțămirea 
acesta e neîntemeiată. Nobilimea ma
ghiară din Ardeală se bucură de puțină 
respectă din partea conoetățeniloră loră, 
fiindcă „vânarea după funcțiuni44 se u- 
nesce în ea cu impotența spirituală și 
cu trândăvia, cu rara ei îngâmfare, la

„Ea îlă privi cu aceeași răcâlă și 
(jise scurtă :

— „„Nu, Pillone, la looulă de osândă 
nu te urmeză! 44 44

— „„Acesta nici nu o pretindă 
striga elă. „„Urmeză-mă numai pe calea 
gloriei și a norocului!““

— „„Atâtă de susă nu pdte sbura 
Filomela/444 răspunse ea.

— „„Atunci te voiu lua pe umerii 
mei! 44 44 striga elă cu pasiune. „„N’am 
înoredere în norooulă meu, decă nu ești 
și tu în suita mea. 44 44

— „„Nu te urmeză! 44 44 dise ea ho- 
tărîtă.

— „„Și de ce nu?44 44 strigă elă în- 
gălbinindu-se, „„Șeii tu, că te potă sili 
la acesta? 44 44

— „„Asta o sciu! 44 44 dise ea într’ună 
tonă sarcastică. „„La multe m’ai si
lită, tu de când a murită acela, ală 
cărui nume m’ai oprită să-lă pronunță ! 
De bună semă mă poți sili, după cum 
m’ai silită la fugă, la crimă și la amoră. 
Poți însă să-ți siJescI noroculă, dâcă mă 
silescl pe mine?44 44

—- „„Voiu sili pe toți, cari voră 
sta în drumulă meu, fiă chiar și archan- 

ghelulă Miehailă !“" strigă Pillone înfu
riată. „„Răspunde-ml francă, vrei dără 
să mă părăsesol, fiindcă mi-am răsbunată 
asupra desfrânatului aceluia? Mă pără- 
sesol, fiindcă am ucisă pe Alexandru Ce- 
sarini ?

— „„M’ai oprită să-i rostescă nu
mele!4444 4ise tînăra fată ou o voce tre- 
murătdre. „„Chiar suvenirea, ceea ce e 
mai soumpă în vieța unui omă, ai cer
cată să o uoicjl în inima mea. Der nu 
țl-a succesă. Imaginea sa e viu săpată 
în inima mea, în toomai oa în cjiua aceea, 
în oare l’am văzută pentru întâiașl-dată. 
Da, decă voiescl să sci, ți-o spună, Pil
lone, că sângele lui Cesarini e acela, 
oare ne desparte și care va despărți 
pentru totdeuna căile nostre! 44 44

— „„Umbra acestui ticălosă, a aces
tui desfrânată, care ți-a răpită nevino
văția și mi-a răpită ce am iubită mai 
multă — trebue 6re să fiă totdâuna între 
noi? 44 44 , strigă Pillone palidă ca mortea. 
„„Miserabilulă! P6te să putretjâscă în 
sicriulă de marmoră în oimiterulă din 
San-Carlo! O, decă s’ar scula din morțl, 
lași ucide încă odată. Decă ași întâlni-o 
în oale, ași sugruma acestă fantomă pa
lidă, aoestă umbră, oare încă din gropă 

îmi răpesce, oe am mai scumpă în 
lume!““

— „„Nu batjocori pe cei morțl!44" 
strigă Filomela într’ună tonă amenință- 
toră. „Judecata lui Dumnedeu te va a- 
junge mai înainte de oe ai crede tu. 
Una însă să o scii, una vreu să-ți spună 
în ndptea acâsta, care te va umple de 
grâză: nu te-am iubită nicl-odată Pil
lone! Amorulă meu cătră tine a fostă 
silită. ț>iol, că Alessandro Cesarini a 
fostă seducătorulă meu ? Nici oând nu 
a fostă! Liberă și de bună voiă m’am 
dată lui, căci elă soia să se facă plăoută, 
pe când tu soii numai să domnescl și să 
poruncescl. M’ai târâtă din pesceră în 
pesceră, dintr’o asoundătdre în alta. Ai 
ruptă ori ce oordă a inimei mele, pănă 
m’ai făcută rece și nesimțitore, oa o 
stâncă* Când ai ucisă pe Alessandro Ce
sarini, cu aceașl lovitură de pumnală ai 
stinsă ori ce sentimentă din mine. Te 
desprețuescă totă atâtă de tare, pe câtă 
de multă iubescă imaginea lui, pe oare 
o portă aici în inima mea. 44

„Fața palidă a lui Pillone se făcu 
vânătă. Din oohii 4ui isvorau sohintei, 
genunchii îi tremurau — se vedea, că 
vorbele acestea îi dădură lovitură peste 

lovitură, ca totă atâtea pumanle. De-o- 
dată făcu o săritură, se repetji spre ea, 
îi smulse medalionulă, pe care ’lă ținuse 
asounsă la sînulă ei. 110 deschise, îlă 
privi ou nisce oohl plini de furiă și ură. 
Apoi îlă trânti de cămină, înoâtă sticla 
se făcu fărîme.

— „„Pillone! 44 44 strigă tînăra fată, 
năvălindă asupra portretului, pe oare-lă 
ridica.

— „„Indărătă! Nici ună pasă. Vrei 
să mă înebunesol ?““ tuna Pillone bă- 
tândă ou piciorulă, înoâtă stelagiurile 
pline de cărțile oele veohl, începură să 
se olatine.

„In momentulă acesta se autjiră su
nete de dobe de pe înălțimile de lân
gă vilă.

— „„Trădată! 44 44 striga Pillone ou 
fața desfigurată „„O ! nebună oe-am fostă, 
ca să mă încredă într’o femeiă !"“

— „„Da, 44 44 cjise Filomela cu
voce tremurândă, „„într’o femeiă, ală 
cărei amantă l’ai uoisă, ală cărei amoră 
l’ai silită și pe care insu-țl ai trădat’o, 
fiindcă n’a putută răspunde amorului 
tău bestială! Priveșoe-mă! Pune mâna 
pe arme! Oe-ml pasă mie de vieță, după
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care însă nu e îndreptățită câtuși de pu
țină aristrocrația ardelenă, decătjută și 
materialmente. Cumcă sub domnia aces
tora omeni nu s’au putută simți bine 
țăranii și cetățenii sași, ne dă destule 
dovedi istoria oontimporană. Cât de pu
țină e îndreptățită acesta nobilime la as- 
pirațiunea unei superiorități politice în 
Transilvania, ne arată, și faotulă, că 
tocmai în acele părți ale țerei, unde ma- 
ghiarismulă, dimpreună cu nobilimea a 
avută preponderanță, cultura spirituală 
și materială stă mai pe josă. Ba nici 
chiar pe păstorii români nu i-au putută 
aduce la o cultură înaltă acestă elementă; 
ba în multe locuri a perită maghiaris- 
mulă printre valahismulă dealtmintrelea 
desprețuită. Trebue să asemene cineva 
numai pe Românii de pe fostulă fundus 
regius săseseă, și din ținuturile militare 
grănițăresol din Ardeală, cu conaționalii 
loră de pe pământulă oomitateloră aris 
tocratice și îndată va vedâ neputința 
elementului aristocratică pentru influ- 
ința culturală.

, Amintita f6ie în încheiere 4i°e 
între altele, că ministrulu preșe
dinte Szapary urmeză o politică 
înțeleptă, când voesce să câștige 
terenu în Ungaria și în Transilva
nia pentru „organismul legal al sta- 
tului“ și prin acesta nu folosesce 
numai statului maghiarii, ci și in- 
tereseloru întregei monarchii habs- 
burgice. Prin acesta Ardelulu slă
bită și negligeatu câștigă tăriă și 
putere de resistență. Acesta se 
pbte ajunge — încheiă cția-rulu 
„Munch Allg. Ztg.“ numai prin 
stricta observare a legiloru statu
lui și prin esercitarea unei drep
tăți binevoitbre față de tdte na
ționalitățile din țeră.

Confederația Balcanică.
Sub titlulu acesta cetimu în 

„Naționalulă“ din BucurescI:
S’a vorbită multă în vremea din 

urmă de o confederația balcanică ; vjsita 
făoută de studenții greci, bulgari și șerbi 
studențiloră noștri a reînprospătată dis
cuția acestei idei.

E folositore și realisabilă o confe
derația balcanioă? Acesta e întrebarea 
pe care și-o pune totă lumea.

Răspunsulă la prima parte a între- 
bărei e neîndoelnică. Pentru micile state 
din Balcani, o confederația ar fi celă 
mai mare folosă ; ele s’ar emancipa de 
vătămătărea înrîurire politică a mariloră 
state europene și ară scăpa de exploatarea 
loră economică.

Acesta ar fi ună câștigă imensă; în 
relațiile internaționale, confederația s’ar 
presinta ca ună mare stată, care ar pute

ce ai ucisă celă mai scumpă odoră ală 
vieții mele. Da, ești trădată, Pillone! In 
momentulă acesta răsună signalulă Ber- 
Bersaglieriloră de plecare și în două 
ore voră încunjura vila, așa încătă îți 
voră tăia ori ce retragere. Grăbeșce-te, 
Pillone. Alergă—poporulă așteptă pe re
gele său. 44 44

„Pillone scose revolverulă, făoendă o 
mișcare amenințătore cătră densa. Der 
■temendu-se, că sunetulă unei detunături 
de arme ar putea să mărâscă perioo- 
lulă în care se afla, îlă lăsă în josă, pi
când cu o răcălă prefăcută:

— „„Te înțelegă, Filomelo ! N’ai 
refusată cei 10,000 de galbeni, prețulă 
capului meu; îți voră pută servi să-ți 
zidescl vila cea paclnică. O ce dejosire! 
■Cum m’am înșelată !““

— „„Bate-țl joc ă de mine, Pillone44 44 
răspunse Filomela, apropiindu-se de fe- 
răstră, „„maltrateză-mă ou limba, după 
cum m’ai maltratată mai înainte cu mâna. 
Ce credl, că-mi pasă de ceva în dra a- 
căsta ? Ești trădată ! In momentulă a- 
cesta gendarmii încunjură casa și nu-țl 
va remâne nici ună locă de eșire. Te 
voră pune în lanțuri, te voră arunca în 
închisore și în fine te voră condamna

Csaky nu s’a genată a-le felicita din in- 
oidentulă, că au întrodusă limba ma
ghiară ca limbă de propunere în șcdlele 
loră poporale. De-asemenea s’au maghiari- 
sată șodlele și în Șopronă, ou Mte că 
— 4ice fdia germană — nouă din 4ece 
părți ale locuitoriloră acestui orașă suntă 
germani; er guvernulă unguresoă a sub- 
trasă subvențiunea, ce se dedea unoră 
șodle germane de acolo, din simplulă 
motivă, că limba de propunere la aceste 
școle în parte este încă oea germană.

După acestea vorbesce „Tagespost“ 
despre societățile de maghiarisare. Pen
tru a arăta, oum este tractată poporațiu- 
nea germană din Budapesta din partea 
„fanatioiloră Maghiari44, cari „vreu s’o 
estermine în numele patriosismului ma
ghiara" și despre a căroră purtare 4ice, 
că este „vecină cu nebunia14, fdia ger
mană se provdoă la faimosulă apelă ală 
noului Kulturegylet, ce voră să-lă în
ființeze „patrioții14 pentru maghiarisarea 
Budapestei.

După ce reproduce acelă apelă, pe 
care și noi l’am publicată la timpulă său, 
„Tagespost44 continuă astfelă :

„Biroulă de corespondențe din Bu
dapesta, oum și raportorii diareloră din 
Germania s’au grăbită a înfățișa acestă 
apelă astfelă, ca și cum elă ar fi numai 
o glumă prostă, numai productulă fan
tasiei prea aprinse a unoră Maghiari, 
vrendă astfeliu, ca să înșele și acum o- 
piniunea străinătății, precum au înșe- 
lat’o și pănă acum de atâtea-orl. Dâr 
seriositatea, cu care în Budapesta este 
luată în semă aoestă apelă, se vede din 
împrejurarea, oă mai multe fliare din ca
pitală a salutată proieotatulă „Kulturegy
let44 ca ună evenimentă patriotică.

„Terorismulă națiouală ală Maghia- 
riloră, precum și lipsa consciinței națio 
nale, seu lașitatea politică din partea 
Germaniloră din Budapesta, se oaraoteri- 
sâză prin împrejurarea, că dintre cele 
cinol 4iare germane cotidiane, oe apară 
în Budapesta, nici unulă n'a avută cura- 
giulă de a publioa apelulă : n’au sorisă ni- 
mioă despre acâsta terorisare proiectată 
și n’a provooată pe cetitorii loră la îm
plinirea datorinței, de a-șl apăra națio
nalitatea, precum și libertatea socială și 
oetățenesoă în contra acestui atacă în
dreptată în oontra ei.44

Nu mai e lipsă a spune, oă artiou- 
lulă lui „Tagespost44, din care amă ară
tată aoi așa 4i°endu numai mersulă ide- 
iloră, a cam supărată pe gazetarii un
guri, cari de altmintrelea au începută 
acum să se obiclnuescă cu asemene bo- 
bernace.

Partidulu radicalii în Serbia.
In 20 1. o. s’a ținută în Zajcar (Sâr- 

biaj adunarea partidei radicale, la care 
au luată parte peste două mii de dele
gați ai partidului. Orașulă fu deoorată. 
După servioiulă divină se duseră toți de
legații la localitatea Kraljevic nu de
parte de Zajcar, unde apoi s’a ținută 
ună serviciu divină funebru la mormin
tele șefiloră radicali osândiți la morte 
după revoluțiunea de la Zajoar. La Îl1/, 
înainte de prân4ă s’a deschisă aduna
rea anuală de cătră PasicI, ca președinte 
ală comitetului centrală. PasicI descrise 
istoria partidului radicală și arăta încor
dările pe cari a trebuită să le facă par- 
tidulă radicală, pentru oa să oâștige vic
toria. Disciplina și solidaritatea, 4>se elă 
suntă necesare pentru ca să putemă păs
tra libertatea eluptată, După cum victo 
ria avemă a mulțămi numai conluorărei 
solidare așa și susținerea posițiunei obținu
te, se pote păstra numai prin asemenea mij 
Idee. Adversarii, oarl, pentru casă se apere, 
se provocă ia constituționalismă, voră fo
losi prima ocasiune, pentru ca să nimi- 
mioesoă constituțiunea. Să păstrămă li
bertatea nostră câștigată prin sânge și să 
ne pă4imă, să nu ne desbinămă. Parti- 
dulă radioală a câștigată multă dăr mai 
are încă multă de lucru.

Tratatele oomerciale suntă la ordinea 
dilei, Europa e împărțită în două tabere, 
și noi stămă la pragujă unoră mari ev e

să trateze dela egală la egală, cu ori care 
din marile puteri europene.

La a doua parte a întrebării e mai 
greu de răspunsă.

Neapărată, oă tote țările baloanice 
au interesă să se emancipeze de inge
rința puteriloră ; dâr aoestă interesă co
mună e neutralisată de alte interese oon- 
trare.

Suntă cunoscute pretențiile Greci- 
loră, Bulgarilorfi și Serbiloră, asupra 
Macedoniei. Fiă-care pretinde, că are 
dreptă esclusivă asupra acestei provincii 
și fiă-care ară vrea să și-o anexeze. Bul
garii susțină, că Macedonia e în majo
ritate poporată de Bulgari; Grecii pre
tindă, oă totulă e grecă acolo: Serbii 
urmărescă constituirea Marei Serbii.

Și nu e acesta singurulă interesă, 
care desparte pe statele baloanice; suntă 
multe altele cari le facă să se dușmă- 
nâsoă.

Acum, se pune întrebarea: dintre 
interesele contrare,, oarl le despartă și 
interesulă comună d'a se emancipa de 
tutela străină, pe cari Ie prețuescă mai 
multă statele balcanice?

Dela deslegarea acestei ohestii atârnă 
realisarea confederației.

Mai suntă însă și dificultăți de altă 
ordină.

Pentru ca oonfederația să potă pune 
stavilă ingerinței mariloră puteri, trebue 
ca forțele ei defensive să pătă fi împre
unate Ia ună momentă dată.

Acâsta însă nu se păte, în starea de 
adl a peninsulei baloanice.

Mijldcele de comunioațiă lipsescă 
înoă, pentru oa să se potă transporta re
pede trupe; starea culturală a popore- 
loră balcanice, e încă prea josă.

Ce ne ar folosi nouă, de pildă, în- 
tr’ună oonflictă cu unulă din marii noștri 
vecini, ajutorulă Greciloră? Seu ce le-ară 
folosi Greciloră baionetele nostre?

Decă ținemă sâmă de tdte împreju
rările, răspunsulă la întrebarea, dâoă e 
realisabilă confederația, nu pote fi decâtă 
negativă. ■>

Aoesta nu însemnă însă, oă ideia 
nu s’ar pute realisa când-va; de aceia 
propaganda în favorea ei nu se păte 
considera ca inutilă.

0 voce în contra maghiarisării.

„Tagespost44 din Graz într’unulă din 
numerii săi mai noi publică ună vehe
mentă articulă de fondă, în oare con
damnă ou totă asprimea uneltirile de 
maghiarisare ale guvernului unguresoă. 
Condamnă în specială uneltirile de ma
ghiarisare ale orașului Pojonă, Șo 
pronă, Keșmark, Kdrmocz, Timișora și 
Vârșeț și mai vârtosă amintesce de Ti
mișora și de Verșeță, pe oarl ministrulă 

la morte ! Când colona de soldați îșl va 
ațînti puscile asupra peptului tău și tu 
când vei vedâ mortea înaintea ochiloră 
tăi — atuuol gândesoe-te la Filomella, 
la regina alesă a inimei tale! Ea a fostă 
aceea, oare te-a trădată! Insă aoela, care 
a condusă pașii ei, a fostă Alessandro 
Cesarini, căruia nici odată nu i-a fostă 
necredinciosă !““

„Tînăra fată se întorse, deschise 
repede terestra și fluturâudă batista în 
aeră, scdse ună strigătă pățrunflătoră. 
Cu ună strigătă sălbatică și nearticulată 
ca ală unui tigru, năvăli Pillone asupra 
ei, o apucă în brațe și apoi astupându-i 
gura ou batista, o arunoâ ca pe ună co
pilă pe umeri. îlă auflîi smâncindă ușa 
și trântindu-o, apoi repede îlă audii a- 
lergândă josă pe treptele de marmoră, 
după aceea îlă aucjii orbecândă prin în- 
tunerecă isbindu-se de oolo pănă oolo — 
Deodată răsuna ună strigătă lungă și 
pătrunflătoră — au4ii că4endă ună 
corpă greu la pămentă, apoi soârțăitulă 
icdnei sfântului — și apoi totulă se li
niști ca într’ună mormentă.

(Va urma.) 

nimente. Trebue se fimă pregătiți, ca se 
putemă întîmpina aceste evenimente. 
Partidulă radioală, a fostă tot-deuna ga
ta se apere statulă serbesoă și naționa
litatea serbescă. Oratorulă îșl esprimâ 
convingerea, oă partidului radioală ’i va 
succede să apere interesele serbismului, 
după oum a apărată libertățile interne. 
PasicI încheiă disoursulă său aolamândă 
pe regele și națiunea serbesoă, âr adu
narea isbucni în aplause frenetice. Vor
birea lui PasicI a fostă ascultata ou viu 
interesă și desă întreruptă de aplause. 
O adenoă impresiune a făoută, când Pa
sicI accentua marea seriositate a situați- 
unei europene. Ca președinte a fostă a- 
clamată cu unanimitate PasicI. Apoi s’au 
trimisă o telegramă primului regentă 
Bisticl, în oare regența e rugată se fiă 
interpretulă sentimenteloră partidului 
radioală pe lângă regele Alexandru. Au 
sosită o mulțime de telegrame de felici
tare. Mare sensațiune a produsă telegra
ma fostului ministru progresistă. Acesta 
sună: Pe mormintele Leoni4iloră sârbi, 
pe cari le udați voi astă4l cu lacrimile 
vostre, mă alătură și eu ou laorimile 
mele. Regretă adâncă, că eu la timpulă 
său am tăcută despre aoesta vărsare de 
de sânge. Adunărei de astădl a distin- 
șiloră fii ai Serbiei, oarl și-au espusă 
vieța, oa se elibereze patria de tirani, 
’i doresoă norocă în întreprinderea ei, 
pentru ca să-i succedă, se aducă patria 
acolo, unde e drumulă, oe l’au însemnată 
distinsele caractere ale partidului radi
cală. Adunarea s’a încheiată a doua 4h 
între aplause prelungite.

Mulțămită publică.
Varșolțu, Septemvre 1891.

Pentru repararea s. biserici din filia 
gr- cat. Varșolță și pentru ridicarea tur
nului aoeleia amă fostă ajutorați ou ur- 
mătorele sume din partea d-loră:

Dr. Ioană Neohita advocată în Zelău 
10 fl , Georgiu Popă proprietară în Bă- 
sescl 10 fl., Andreiu Cosma directorele 
„Silvaniei44 5 fl., Floriană Cooiană ad
vocată în S. Cehu 5 fi., Alexiu Berinde 
parochă în Seini 2 fl., Demetriu Coroianu 
protop. în Santeu 1 fl., Danilă Delleu 
not. cerc. în Periceiu 1 fl., Teodoră 
Popă protop. în Orteleoă 1 fl., Georgiu 
Filipă advocată în Tașnadă 2 fl., Augus- 
tină Maroușă casarulă „Silvaniei44 1 fl., 
Grațianu Flonta preotă în Cățelulă ro
mână 3 fl., Vasiliu Marinoașiu parochă 
în Pria 5 fl., Simay Lukaos propr. în 
Varșolță 3 fl., Lanyi Karoly oomerciantă 
in Zelau 1 fl., ioană Hendea învăț. în 
Recea 1 fl., T. Simooă preotă în Bosna 
40 cr., Constantină Popă morară în 
Zelau 5 fl., Gregoriu Mariană economă 
în Zelau 2 fl., Liszkai Sandvr propr. în 
Recea 1 fl., S. Baidocă economă în Recea 
85 cr. D. Popă economă în Recea 50 
or., Institutulă de credită și economii 
„Silvania44 150 fl., Văduva Sofia Hendea 
în Varșolță 100 fl.

Afară de sumele înșirate s’au adău
gată prin doi poporenl însărcinați a face 
colecte, din mai multe comune din Să- 
lagiu, 135 fl. 48 cr. Suma totală 446 fl. 
23 cr. v. a, Subsorișii oa reprentanții 
bisericei și ai poporului română din filia 
Varșolță, ne ținemă de plăcută datorință 
a esprima pe acestă cale mulțămită nos
tră cea mai ferbinte tuturoră aoestoră 
marinimoșl contribuitori.
Clemente Popă Gavrilă Tain aș iu

preotă gr.-cat. curatore primară.

Logodnă. D-lă Ioanu Tuducescu, în- 
văiătoră din Lipova, s’a logodită cu d-na 
Maria Bogdanii din Sânnicolaulă mică.—

DIVERSE.
0 nouă prostia a modei. Damele din 

Parisă îșl parfumâză acum nu numai 
vestmintele, părulă seu pelea loră, ci și 
carnea și sângele și anume prin injec- 
țiuuea esențeloră celoră mai tari de 
parfumă pe sub piele. Moda acesta însă 
e periculdsă, fiind-că prin ună parfumă, 
care nu e chemice curată se înveninâză 
sângele. Mai multe dame s’au și îmbol
năvită, er medicii voescă ca pe cale ju
ridică să oprescă prostia acesta.

Proprietară :
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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/^3£3E3££3î33E^3E3eH3E3E3E3E^SX^£3^^3E3C\Czdrsiîfiu pieței Orașovă.
din 24 Septemvre st. n.

bancnote românesc! Cump. 9 26 Vând. 9.30
Argintă romănescă „ 9.20 n 9.25
Stipoleon-d’or! - • „ 9.26 n 9.31
Lire turcesc! - - „ 10.50 H 10 55
Imperiali - - „ 9.48 TI 9 53
S-alb ini .... „ 5.40 n 5.45
3cris. fonc. „Albina11 6°/0 JOI.— n —

n n n ^°/o » 99.50 îi 100 —
Ruble rusescl - - » „ 122.— n 123.—
Mărci germane - « 57.30 n 57.80
Discontulă 6- 8% pe anii.

Cursulu Ia bursa din Viena.
din 23 Septemvre a. c. 1891

3enta de aură 4°/0 .... . 102 90
Renta de hârtia B°/o 100 30
Imprumutulă căilorii ferate ungare

aurii.............................. ..... 115.10
dto argintii - - • • - 97.10

Amortisarea datoriei căilorii ferate de

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

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

ostii ungare (3-a emisiune) 111 50
Bonuri rurale ungare 81—
Bonuri croato-slavone .... 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină.

unguresc!! .... . ..
împrumutul!! cu premium unguresc!! 140.25
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului 130 50
Renta de argintii austriacă - - - - 90.60
Renta de hârtiă austriacă 90.55
Renta de aură austriacă 110 —
LosurI din 1860 137.—
Acțiunile bănceiaustro-ungare 1008.-
Acțiunile băncei de credită ungar. 324.50
Acțiunile băncei de credită austr 275.50
G-albenI împărătesc! 5.58
Napoleon-d’or! 9.81'/,
Mărci luO împ. germane - ■> 57 80
Londra 10 Livres sterlinge • • - 117 55

Avirâ abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s$ 

binevoiască a scrie pe cuponuld mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primita qliaruld nostru până acuma.

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

Totodată facemd cunoscută tuturoru D-loru abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunl, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans."

*
*♦
P
*
*
❖
*
♦
*

U

*
♦
*
*
*
♦
*
♦
*
♦
*
♦
♦
k3OQOQCE3G

între
0 specialitate necomparabilă, 

tote apele minerale alcalin-acide din monarchiă și străinătate 
este

arpa, de

59REPÂT“
care în urma composițiunei pre fericite a părților!! sale minerale și a 
conținutului estraordinarQ în acid-carbonic se bucură de o valore medi
cinală forte mare și de unii renume universală neîntrecută.

Apa minerală de „Bcpat44 sg întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese in contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stărilor!! catarhalice a stomacbului și a orgaiielOTU respirătore, în contra 
maladieloru rinichiloru și a beșicei etc., are unu efectu admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscută oa remediu solvatoru neprețuibilă.

Celii mai curatu și binefăcetoru producții naturalii.
Q2Ș- Ca borvku adecă, beutu cu vinii.

nu se pot.e compara acestă apă escelentă cu nici o altă apă minerală a 
continentului.

Șampagnulă apeloru minerale. “W
Oonformfi ordonanțe’ înaltului minister!) de interne No. 5891/VIII 

dm anulh 1890, apa minerală de R.epât“ este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescripțiunile legiloru sanitare.

Veritabilitatea apei sS constată prin aceea, că dopul!! sticlei tre- i 
bue să fiă însemuatfi cu : „K.-Imper Repăti“. Deci sâ r6gă a să observa 
acesta spre evitarea falșificărilorfi prin alte ape inferiore.

Apa minerală de se găsesce în calitate prospStă și ve
ritabilă in depositulfi sub«emnatului; asemenea si în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tote birturile mai notabile.

Cu totă stima
Administrațiunea isvorului 

Josef Gyorgy, 
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-6

*

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

Budapesta—Predealii Fredeaiu—Budapesta B.-Festa-Aradă-Teiuș Tciuș-Aradii-B.-Pesta
---------------------------

'inică—Sibiiu
Trenu 

de 
persdn.

Trenu 
accele
rații

Tronu 
aecele-

Trenu 
de 

persdn. ratu

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

person.

Trenu 
accele
rată

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

persdn.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny
Oradea-mare j

Mezo-Telegd 
Rov
Bratca
Bucia
Ciucia
Huedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău 
Nădășel
Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
UiOra
Vințul de sus
Aiudfi
Teiușă

Crăciunelfi
Blașiu
Micăsasa

Copșa mică j 
Mediaș!! 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalâu 
Homorodii
Augustinh 
Apața 
B'eldidra
Brașovu
Timiș!!
Predealâ
BuourescI

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

5.50

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

9.22
11.53
150
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5 51

“6Ă2
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
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

BucurescI 
Predeală 
Timiș!!

Brașovu

Feldidra
Apața 
Augustinfi 
Homorodfi 
Hașfalâu 
Sighișora 
Elisabetopole 
MediașQ
Copșa mică

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

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
Crăciun elfi
Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudfl 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișu 
Apahida
Clușiu

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

IVIuresii-Tudosu—Bistrița

Murâșfi-Ludoșfi 
Țagu-Budatelicfi . 
Bistrița . . . .

4.—
6.48
9.59

sus

Nădășelfi 
Ghîrbău 
Aghireșîî 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mare^

P. Ladâny 
Szolnok
Budapesta
Viena

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

12.17
12.47

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

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

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Bistrița—Mureșă-Tudoșă

Bistrița . . . .
Țagu-Budctelicfi . 
Murășfi-Ludoșfi .

Nota t Numerii încuadrațl cu linii grose însemnâză 6rele de ndpte.

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradu
Glogovațfi
Gyorok
PaulișQ
Radna Lipova
Conop
Berzava
Soborșinfi
Zamfi
Gurasada
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotfi
Vinț. de josiî
Alba Iulia
ri\ - - vi uiiiȘu

8.-
1.50
3.57
6.52 T, d. per.
2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

i

Teiușă 
Alba Iulia 

, Vinț de josfi
Și botă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica 
llia
Gurasada 
Zamfi 
Soborșinfi 
Berzava 
Conopfi 
Radna Lipi 
PaulișQ 
Gyorok 
Glogovațfi

Aradu

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
accele
rată

ova

Szolnok
Budapesta

Viena

I 
I

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

720 155
6.05 7.20

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
1.40

Trenă 
de

Pflra6n- Șeica-mare
Loamneș
Ocna
Sibiiu

(Copșa mică 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—Copșa-niică

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

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea
Ludoș
Oșorlieiu
Regh.-săs. 7.10

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

7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

ieni-Simeria (Piski)Simeria (Piski) Fetr

Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50 6.20
Streiu 6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
Hațegfi 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
Pui 8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
Crivadia 8.47 2.23 7.24 Hațegfi 8 36 1.54 8 25
Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
Petroșeni 9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

Aradii--Timișora | Timisora—Aradu
Aradu 6.15 11.30 7.15lTimiș6ra 6.20 1.11 5.051
Vinga 7.32 12.47 8.04 iVinga 7.21 2.46 6.40i
Timiș ora 8.42 2.04 8.57|Aradu 8.03 3 50 7.50.

Ghirișu
Turda

G h irisu—Turda__________ ?________________ Turda—G Itirisu
7.48 10.35 3.40 10.20l Turda 4.50 9 30 2.30
8.08 10.55 4.- 10.44| Ghirișu 5.10 9.50 2.50

8 50
9.10

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora
Sighișora. 
Odorheiu .

3.15
6.10

4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15
7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

Careii-mari—Zelău || Zelău—Careii-mari
Careii-marI .
Zelău. . .

5.50| Zelău . . .
11.—i, Careii-marI .

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu-

Regh.-săs. 8.-
9.35

8.15
9.53Oșoilwiu 5.21 5.54 10.20

Ludos 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7.47 8.25 12.50

Simeria (Piski)--Hunedora

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

Hunedora—Simeria (Piski)

Hunedora 
Cerna 
Simeria

4 46
5.11
5 28

2.32
3-
3.20

Brasov—Zernesci

Brașov
Zernesci

5.45
7.26

4.55
6.36

Zernesci—Brasov

! 5g|lZernesci 
g^gjBrașov

8.-
8.24

8.20
9.44
—


