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BrașovO, 12 Augusto v.
îngâmfarea celoru dela putere 

produce cele [mai ciudate apari- 
țiunî, și nu scii ce sS taci câte 
odată, când cetesc! isbucnirile 
acelei îngâmfări, se ricjî ori să 
compătimesc! pe cei ce scriu.

Așa și acum ne-au dată oca- 
siune foile unguresc! a-le admira 
pentru ilusiunile, ce și-le tăcu, 
amăgindu-se pe sine cufrasemar! 
și bombastice, lipsite de ori ce 
temeiu reală.

Ce se mai și 4i0a omulu când 
cetesce de pildă în gazetele pes- 
tane din Joia trecută esclamațiu- 
nea: „Iată acum Ungaria este unu 
statu naționalul... Pericululă unei 
destrămări este delăturatu. Ele
mentele, cele cu totulă deosebite 
ale locuitoriloru Ungariei fură u- 
niteîntr’o singură națiune?' („Neues 
Pester Journal," dela 20 Augutu 
anlufi curentă.)

Și pe ce credeți, se întemeieză 
optimismulă acesta ală fdiei din 
Pesta? Ce s’a întâmplată deodată 
ca ea se pbtă scrie marele cuvântă: 
„Ungaria este acum ună stată na
țională ?"

Ceea ce ’i-a făcută pe gazetai ii 
îngâmfați din capitala Ungariei se 
jubileze și se proclame Ungaria 
ca stată națională desăvârșită, este 
împrejurarea, că cjiua J0 sf- Ște
fană a fostă pentru întâia oră pusă 
în rândulă 4il0l°ra fi0 repausă, 
poporațiunea fiindă constrînsă prin 
lege de a nu lucra în acesta 4b 
cum nu lucreză Dumineca.

Suntă mai mulț! ani de când 
s’a făcută încercarea se se decre
teze 4iua de Sf. Stefanu prin lege ca 
sârbătbre națională, der n’a reușită, 
pentru ca s’a adusă înainte că nu 
merge ca se se impună adorarea 
unui sfâută catolică tuturoră ce
lorlalte confesiuni și astfelă se se 
violenteze consciința necatolici- 
loră. A trebuită se trecă încă 
multă timpă pănă ce legea pentru 
repausulă de Duminecă a oferită

legislatoriloru unguri prilegiulu 
de a vîrî și 4iua de Sf. Stefanu 
între Dumineci.

Adecă, mai bine 4ia^> l0gea 
pentru repausulu de Duminecă a 
fostu adusă numai ca se p6tă fi 
decretată și 4iua de ®f. Ștefanii 
ca 4i de repausu și prin urmare 
ca 4i de sârbătore.

Și fiind-că în paragrafulii legei 
se 4i°e> că trebue se înceteze or! 
ce lucru în 4iua de Sf. Stefanu, 
ca „serbătore națională", „Neues 
Pester Journal" și celelalte foi 
conchidă în consecință logică, de 
pe hărtiă erăși pe hărțiă, că decă 
poporațiunea statului e constrînsă 
prin lege a ține ca 4i de repausu 
o serbătdre națională ungurescă, 
de aici urmeză că și statulu trebue 
se fiă națională și că elementele 
atâtă de eterogene ale poporațiu- 
nei sale au și fostă contopite 
într’o singură națiune.

Este într’adeveră lucru ridi- 
culă a voi se conchi4î, de la o 
decretare teoretică la situațiunea 
reală, care nu se va pute îndrepta 
nici odată după capetele înferbân- 
tate de șovinismulă națională, ale 
legislatoriloră unguri. Dieta pote 
decreta incă multe, der pentru a- 
ceea nu va schimbă nimică din 
ceea ce este și nu p6te fi altfelă. 
Nu va pute schimba cu atâtă mai 
vârtosă, cu câtă în dietă este re- 
presentată astă4l esclusivu numai 
elementulă maghiară dela pute
re, er naționalitățile, adecă majo
ritatea poporațiunei statului, n’au 
acolo nici ună cuvântă.

De geaba se desfăteză foile 
unguresc! în ideia, că acum suntă 
toți una, și că „statulă unitară 
maghiară e pe deplină stabilit ă,“ 
când în realitate, deodată cu ne- 
mulțămirea adâncă ce le-a cuprinsă 
naționalitățile suntă mai înclinate 
ca or! și când de a accentua deo
sebirea loră de limbă și de nemă 
față cu elementulă dela putere.

De geaba suntă svîrcolirile a-

coloră, cari din § 1 ală legei pen
tru repausulă de Duminecă, care 
este impusă, voescă să deducă, că 
acum t6te greutățile sunt delăturate 
și că statulă epe deplină „naționali- 
sat". Alta este cestiunea privitârela 
lealitatea Româniloru, Slaviloră și 
Germaniloru din Ardeală și Țera 
ungurescă, și cu totulă alta ces
tiunea, decă acestă stată p6te se 
fiă națională maghiară seu nu. A 
confunda aceste doue cestium, cum 
face „N. P. Journal", însemnă a 
nu cunbsce starea reală a lucru- 
riloru din acestă stată. Românii, 
Slavii și Germanii n’au avută lipsă 
de decretarea 4il0i de Sf- Ștefană 
ca 4i de repausu, pentru ca se dea 
probă despre lealitatea loru. Acesta 
este mai presusă decâtă ca se potă 
fi trasă la îndoielă în ser’iosă.

Der credă ore foile unguresc!, 
că Românii, Slavii și Germanii 
din acestă stată voră înceta de a 
mai pretinde ca să trăiescă cu 
limba și cu naționalitatea loră 
liberă și neîmpedecaț! în acestă 
stată, bucurându-se de egala în
dreptățire ? Credă ore, că prin 
aceea, că li-sa impusă prin lege 
acestoră naționalități 4iua de Sf. 
Ștefană ca 4i de repausu, ele au 
renunțată la marile loră postu
late? Rău se înșelă și se amă- 
gescă aceia, car! pe nisce premise 
deșerte îș! baseză conclusiunea, 
că „statulă națională maghiară 
este perfectă".

Din ceea ce suntă violenți, șo- 
viniștii unguri prin asemeni halu- 
cinațiun! se mai facă și ridicull!

CRONICA POLITICÂo
— 12 (24) Augusta.

— țliarului „Neues Pester Journal" 
’i se telegrafiză din Strigoniu, că guver- 
nulă ungurescă a renunțată dela proieo- 
tulă pentru strămutarea scaunului pri- 
matialu la Pesta. In cercurile competente 
din Strigoniu se privesce acesta cestiune 
ca pe deplină resolvată în sensulă, că și 
primatele ce va fi denumită va resida în

Strigoniu. Papa se pronunța față de 
ună prelată maghiară, oategorică în con
tra strămutărei scaunului primațială Ia 
Pesta, și se 4i®®i că numai în urma a- 
oesta, s’a renunțată la acestă proieotă.

—piarulă „Berlines Tageblatt" pu
blică ună articulă de fondă sorisă de 
ună membru ală camerei prusiane a senio- 
niloriî, care traotâză cestiunea că ore as- 
tă<Ji e posibilă o desarmare. A.utorulă 
nâgă mai întâi cestiunea aoâsta, cu deo
sebire față de șovinismulă Francesiloră, 
der nu ține de imposibilă o desarmare. 
Căsătoria ruso-francesă, 4ic® elă, ® ne- 
firescă, și cu deosebire e în contra4icere 
ou forma aotuală de guvernamentă și cu 
tradițiunile Franoiei. Decă Francia se 
va alătura cu Anglia la alianța triplă, 
atunci nu se pdte eschide posibilitatea, 
că Franoia fără nici o vărsare de sânge 
îșl va câsciga Lotaringia și vechia ei 
posițiune în Europa. Atunol cele cinci 
puteri unite din apusă voră pută dicta legi 
Rusiei și voră ameliora perspectivele unei 
desarmărl. Articolulă acesta e remarca
bilă, 4ic® numita fdie, fiindcă se crede, 
că autorulă lui este Koscielski ounoscu- 
tulă membru ală camerei senioriloră și 
deputată ală parlamentului germană, care 
a introdusă direcțiunea oportunistă a 
fracțiunei Poloniloră germani și în ul
tima sesiune a fostă distinsă de cătră 
împăratulă Vilhelm, pentru atitudinea sa 
față de flotă.

— Din Berlin se anunță : Impăra- 
tulă Vilhelm va pleca după cum se ho- 
tărîse mai înainte la 2 Septemvre n. c. 
peste Tetschen la Sigmundherberg, un
de va sosi și împăratulă Franciscă Io- 
sivă în 3 Septemvre. Probabilă, că îm
păratulă Vilhelm va pleca de aici cu 
împăratulă Franoisoă și cu regele Al
bert de Saxouia, pe câmpulă de mane
vre și după manevre se va duce la cas- 
telulă Shwarzenau. împăratulă Germa
niei calătoresce cu mare suită, în oare 
se află și cancelarulă Caprivi, și șefulă 
statului major generală. împăratulă Ger
maniei se va duce la manevre chiar și 
în casulă acela, decă ar fi silită să mergă 
în trăsură. Rana dela ghenunohl, se 4ice 
că s’a vindecată.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“ elfi aduse post festum o cutiă — unii al- 
bumă giganticîî, care avea se conțină 
operile complete ale veteranului poeții, 
legată în mâtasă prețiâsă și în aurii.

Ochii negri strălucitori ai lui Vio- 
tor Hugo se întunecară, când audi elă 
cuvintele: „operele complecte".

„Soii D-ta, tenârulă meu amicii", 
(fise elă cu o melancoliă ușoră, „nu po
seda operile mele complecte și lumea 
nu le va ave complecte niciodată, — mai 
sunta cele dintâiu poesii de amora ale 
mele, pe cari le-am perduta și în zadară 
îmi trudesca memoria, ca să mi-le re- 
împrospăteza — de multe dile încerca 
eu reconstruarea acestora treizeci de 
poesii, — după cum 4i°ă înzadara! Nici 
odată nu le voi mai regăsi!"

„Așaderă n’au fosta scrise niciodată"? 
întreba Troupenas junior.

„O da — le-am data unei tinere 
dame — le-am data ei însă-șl, în trei- 
decl de 4^® una după alta!“ Ela oftă 
adânca.

„Și adorata D-tale, nu ți-ar înapoia 
aceste oftări amorose, pentru ca să 
luămă copiă după ele ?“

„Să-mi înapoieze poesiile ?" Ună |

surisă ciudaă se ivi printre trăsurile în
crețite ale feței sale, și numai deoâtă îi 
succeda nisce lacreml. „Nu credă — nu
— ea e mortă!" dise elă după o pausă 
lungă.

„Der acesta simplifică afacerea", 
4ise tînărulă editoră, căruia-i zăcea tare 
la inimă seria necunoscuteloră poesii de 
amoră ale renumitului bărbată „dâră se 
voră afla lucrurile în moștenire, — moș
tenitorii ni-le voră împrumuta, decă nu 
se voră pute despărți de prețiosulă ma- 
nuscriptă".

In ochii bătrânului licări o laorimă 
„Ună romană din junețe, pe care trebue 
să ți-lă povestesoă, ca să înțelegi pe 
deplină pentru ce poesiile acelea nu le 
mai potă căpăta.

— Urma o lungă pausă, apoi începu 
să vorbâscă în frase source în contra o- 
biceiului său:

„Eram încă aprâpe ună copilă — 
după esterioră — der aveam inimă băr- 
bătescă și deja eram cunoscută ca poetă
— dâr acesta o sciu — și lumea o scie!
— Atunci luamă instrucțiunea din limba 
italiană. Invățătorulă meu era ună ade
vărată neapolitană vioiu, cu numele Ras-

coli, nu prea era ună omă consciențiosă 
— cine voia să învețe, învăța: cine nu 
voia, plătea taxele și [nu învăța 
nimică, — âr decă densulă nu era acasă, 
ceea oe adeseori se întâmpla, ’ml da fi
ica sa lecțiunl — Angela — Angela 
Rasooli!" — Elă ofta involuntară și se 
puse ună momenta pe gânduri mai îna
inte de a continua:

Ea era de oinolspre4ece ani, ună a- 
mestecă suavă de oopilăriă și înțelep
ciune bătrânescă — crescuse mare fără 
mamă; der în adevără crescu ea pe ta- 
tălă ei, pe care-lă soia înfrâna și con
duce ou o vorbă, cu o privire din mi
nunății ei ochi azurii, curați ca orista- 
lulă. Duoeau o vieță simplă, der miseria 
nicl-odată n’a domnită în casa loră.

— Amorulă meu față de dânsa cu
prindea compătimire și adorațiune, — 
acesta se reoglinda în prima poesiă, pe 
care i-o dedioaiu Angelei în vooabula- 
rulă meu, — ea o ceti, tremura, se în
roși și strânse cartea în brațe, — se în
cepu apoi ună visă dulce și curată de 
amoră ală duoră suflete curate.---------
Răscoli, care de sigură îșl gândise altă 
viitoră pentru frumosa sa fiică, ne luâ

Cătușile amorului.
Amintire la Victor Hugo, de C. Rossi.
După resturnarea imperiului urma 

comuna, care amnestiâ pe toți esilații. 
Eremitulă din Guernsey intrase din nou 
în Paris și la oaminujă seu se oristalisâ 
viața familiară, pe care o iubea mai multă 
decâtiî vieța lumei esterne. — la acesta 
se asocia ună oercă de amici, care apro- 
visiona cu îmbelșugare conversațiunea în 
familiă, — bătrânul poet putea într’un mod 
de necrezută se suporte multă adorați- 
une și numai o ovațiune neobicinuită, 
răpea ună semnă visibilă de aprobare. 
La acestea aparținea și serbarea aniver
sarei etății sale de 80 de ani, la care 
îutregă țeră îșl trimise eroii sei spiritu
ali și pioniril, — în 4^ua acesta fură 
prea multe ovațiuni pentru o verstă atâtă 
de înaintată 1 Firesce că calele ce ur
mară după acesta, aparținură numai li- 
niștei și familiei, — după visitele cele 
multe, după furtuna admiratorilor^, pică 
în săptămâna festivă, când ună marodeur, 
când altulă. Intre aceștia era și ună 
tâneră șefă ală unei firme comerciale,
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— Din Roma se scrie cu data de 
21 Augustă: Ministrulă președinte ita
liană marchisulă di Rudini a plecată la 
Piemont, pentru ca să însoțescă pe re
gele Umberto la Mondoni, unde se va 
desvăli în Dumineca viitâre niouumen- 
tulu regelui Carol Emanuel I și unde 
regele va trece în revistă trupele din ți- 
nutulă Alpiloră. Regele, dimpreună cu 
contele de Turin și cu ministrulă de răs- 
boiu au sosită în Perero lângă Pinerol, 
unde au fostă întimpinată de mai mulțl 
deputațl și de 17 primari din satele din 
giură. Poporațiunea l’a primită pe re
gele cu mare însuflețire. Regele apoi 
s’a dusă la manevre, la care au luată 
parte șepte batalidne trupe de AlpI și 
trei baterii de munte, ou totulă 4500 
soldați. După ce regele Umberto trecu 
în revistă trupele, se întârse în Turin.

' „Agenția Havas44 publică o scrisore 
a lui Zancor și a mai multoră emigranțl 
bulgari adresată Iui Stambulov, în care 
îi reoomandă acestuia să se înțelâgă cu 
Rusia și se silescă pe principele de Co
burg să abcjică. Niol-odată nu se va 
lupta o armată bulgară pentru dușmanii 
Rusiei; decă alianța triplă va învinge, 
atunci Bulgaria va ajunge sub înfluința 
economică a Austro-Ungariei; decă însă 
va suferi oatrastrofă, atunol Bulgaria va 
fi anexată la Rusia. In nici ună casă 
însă, politica lui Stambulov nu va avă 
sfîrșită bună.

— Se scrie din Sofia d-lui Daily 
News, că d-na Karavelov, în numele so- 
țiiloră celoră arestați în urma asasinărei 
d-lui Belcev, a cerută intervenirea agen
tului diplomatică ală Marei Britanii. 
Agentulă ar fi răspunsă, că nu i-se pare 
potrivită momentulă pentru o interve- 
nire, oare după părerea lui, ar pute pune 
Bulgaria într’o situațiă critică față de 
puterile europene.

— Escadra francesă a fostă primită 
în Portsmouth cu mari onoruri. Admi- 
ralulă flotei englese Carol of Clanvilliam 
a dată în 22 Augustă ună banchetă jîn 
edificiulă admiralității la care au luată 
parte oficeri superiori ai escadrei fran- 
cese. Pentru ceilalți oficeri francesl, s’a 
data ună dejună de cătră oficerii englesl. 
Sera la 11 ore s’a dată ună bală. Ora- 
șulă a fostă decorată și în parte ilumi
nată. La banchetulă din Os&orrae, oferită 
de regina Angliei oficeriloră francesl de 
marină s’a cântată marseillaisa în deour- 
sulă căreia regina s’a sculată în piciore 
șî a ascultată pănă la fine șetjendă în 
pioiore.

— La banchetulă, pe care l’a dată 
prefectulă departamentului Seine-Infe- 
rieure în Ronen în onărea consiliului 
generală, senatorulă Cordier, ca preșe 
dintele consiliului generală, ținu toastă 
asupra realațiuniloru aotuale ruso-fran- 

cese. Elă împărtăși următdrea reminis- 
oință: In 1888, din inoidentulă visitei 
lui Carnot la Ronen, după terminarea 
revistei militare s’a esprimată atașatulă 
militară rusesoă cătră oordieră, plină de 
admirațiune: „Ce mai așteptați, cu o 
astfelă de armată ? Faoe-ți ună pasă 
înainte și noi v& vomit primi cu brațele 
deschise.* Aceste cuvinte fură? primite de 
de cei presențl la banchetă cu viue 
aplause.

In Vichy, comitetulă festivă aran- 
gieză o oursă de cai rusescă.

— O telegramă din Shanghai, publică 
în Standard din că autoritățile Chi
nese din Peeking refusă de a acorda re- 
parațiunile cerute de puteri. Printre 
cercurile politice din Londra, lumea este 
preocupată de afacerile din China și 
despre râua voință a guvernului din Pe- 
ching. Se consideră ca necesară, ca pu
terile europene să se înțelegă, în vedere 
de a exercita o presiune mai energică 
asupra guvernului din Ceresculă-Imperiu. 
Pe de altă parte, o telepramă din Tien- 
Tsin, ne aduce următorea scire: Repre- 
sentanții puteriloră străine urmeză de a 
stărui pe lângă guvernulă chinesă pen
tru ca se obțină pedepsirea tutuloră a- 
celora, cari au luată parte la tulburările 
din Vu-hu, Vusuch și alte localități, 
precum și asupra funcționariloră cari 
n’au luată măsuri pentru ocrotirea stră- 
iniloră. Chestiunea indemnităței pecu
niare este o chestiune cu totulă a parte. 
Despre acesta n’a fostă vorba prin no
tele presentate lui Tsong-li-Yamen. Plata 
unei oompensațiuni pentru ultragiele a 
căroră victimă au fostă misionarii din 
China centrală, era deja stabilită între 
representanții britanici și autoritățile lo
cale, mai înainte ca miniștrii străini să 
fi presentată vre-o notă colectivă lui 
Tsong-li-Yamen.

SOIRILE PILEI.
— 12 (24) Augustă.

Nou ministru austriacă, pi arului 
„Reforma14 i-se telegrafeză din Praga 
că contele Taaffe, a primită împuterni
cirea pentru înființarea unui jmmstferă 
de comunicațiune. Ca candidați se dice 
că suntă, baronulă Czedik, și baronulă 
de

** *
A treia conferință parlamentară per

manentă pentru pace se va ține anulă a- 
cesta la Roma de la 3 până la 8 Noemvre. 
La aoestă coDgresă au fostă invitați și 
membrii parlamentului română. După 
terminarea conferințeloră și a serbăriloră 
ce se voră da la Roma în ondrea de- 
putațiloră străini, toți visitatorii congre
sului voră merge cu ună trenă specială 
să visiteze Neapoli și Pompei.

■T-* *

Derailare de trenă. Cetimă în „Tim- 
pulă“: O derailare de trenă a avută 
looă Joi la 8 6re săra pe linia fortifioa- 
țiiloră între Chitila și Chiajna. Sergentulă 
Rentz, nepotulă oolonelului Rentz și 
ună soldată din geniu au fostă omorîțl. 
Suntă și doi funoționarl răniți. Trenulă, 
care mergea cu o viteză de 20 ohilo- 
metri pe o oră, ajungândă lângă curba 
cea mare, care întdree calea spre Chitila, 
se isbi de ună bolovană, ce se afla pe 
șinl și derailâ. Se bănuesce că bolovanulă 
l’ar fi pusă ună bulgară, pentru ca să-și 
răsbune asupra mașinistului, care îi căl
case cu trenulă o bivoliță. Răniții suntă 
în numără de patru, dintre cari unulă 
are piciorulă sfărîmată și cu greu va 
scăpa, ceilalți dau speranțe de scăpare.

** *
Artiști români în străinătate. Domni- 

șora Teodorini și domnulă Gabrilescu, au 
fostă angajați la teatrulă lirică din Rio 
de Ianeiro.

* * *
Nou consulii austro-ungarii la Iași. In 

locuia sinucisului consulă austro ungară 
Em. Pietschka, a fostă numită d. Szat- 
mary Kirâly, ca consulă austro-ungară 
la Iași.

* * *
Diare confiscate. Mai multe cjiare din 

Alsația și Lorena au fostă confiscate 
pentru că au reprodusă soirile 4>ar0- 
loră franoese despre bdla împăratului 
Wilhelm.

* 
•-!e *

Remontă de cai. Cetimă în „Națio - 
nalulă : D. maioră Baldoviol, a fostă 
trimisă în Austro-Ungaria, cu însărcina
rea de a faoe o remontă de oai pentru 
divisionulă de gendarml călări din oa- 
pitală.

* A *
Podu peste Bosforti. Din Constantino- 

pole se anunță, că în Yildis-Kiosk se 
ocupă o oomisiune a lucrăriloră pu
blice cu esaminarea proieotului unui 
podă peste Bosforă între Stambulă și 
Scutari. Acestă podă va fi de 2000 de 
metri, și va conține afară de drumulă 
pentru omeni și ună tramvai și o liniă 
ferată, care va ave de scopă să pună în 
legătură oăile ferate anatolice cu calea 
ferată internațională Constantinopole-Bu- 
dapesta-Viena-Parisă.

** *
Noul! ministru turcesciî de răsboiu. 

Sultanulă a denumită de ministru de 
răsboiu pe Gâzi Osman Pașa, care a 
resistată cu atâta tenaoitate la Plevna, 
în răsboiulă ruso-turcă din 1877/78.

*
& £

La atentătulfi, din Sofia. In 4 Oc- 
tomvre a. c. se începă pertractările 
procesului în contra celoră încriminați, 
cari au ucisă pe ministrulă de justițiă 
Belcev.

Generalului Ignatiev în Praga. țiiarulă 
„Narodni Listi“ anunță, că generalulă 
Ignatiev, a petrecută mai multe 4^e 
Praga. Elă a stată în hotelulă „Mono
pol" și a sciută să păstreze inoognito ală 
său atâtă de bine, încâtă, numai după 
oe a plecată s’a aflată, că generalulă 
Ignatiev în Praga.

* *
Marii duci rusesci in Francia. ț)iaru- 

lui parisiană „Evenement44, i-se telegra- 
fâză din Petersburg, că acolo se vorbesce, 
că marele duce Vladimir, ală doilea frate 
ală Țarului va sosi în luna lui Septem- 
vre la Parisă, unde va face o visită lui 
Carnot. Se 4i0e că va La parte și la 
manevrele din ostă conduse de genera
lulă Saussier. Marele duoe Michailă Mi- 
chailovicl și ou soția sa, au sosită în 
Parisă.

* * *
Viitor ulii congresă higienicii, oe va fi 

în anulă 1894, se va ține la Pesta.
* * *

Marele duce Alexis in România, pia- 
rului „Neue Freie Presse14 i-se telegra
feză din lași următorele: Marele duce 
Alexis în călătoria sa dela Vichy oătră 
casă va trece prin România și va face 
o visită regelui Carolă la Sinaia.

* * *
Invitare. Inteligența română din 

Șeioa mare și jură în vită la petrecerea 
de vira oe se va arangia Duminecă în 
30 Augustă n. o. în „Hotelulă mare44 
din looă. Venitulă curată este destinată 
pentru școla română looală. Prețuia în- 
trărei: de persdnă 1 fi., de familiă 1 fl. 
50 cr. Inceputulă la 4 ore p. m. Comi
tetulă arangiatoră : Aronă Domșia, pre
ședinte. Niculae Raooția, casară. Ioa- 
chimă Vintila, controloră. Membrii : 
Iacobă Butnariu, St. Morariu, Viotoră 
Munteanu, Vas. Moga.

* * *
Bâtaiă sângerosă. In săptămâna tre- 

oută s’a întâmplată o bătaiă sângerosă 
între nisce honve4l beți și între civili. 
Unulă dintre luptători fu înjunghiată cu 
ună cuțită, din oare causă trebui să fiă 
tranportată în spitală. Aid se constată 
oă mai multă i-a stricată rachiulă decâtă 
lovitura de cuțită.

* * *
Tutunii Româneștii in Francia. pia- 

rele din România aduoă soirea, că gu
vernulă română negoțieză cu guvernulă 
francesă pentru liferarea tutunului ro
mână, calitate specială, pentru ca acâsta 
să fiă introdusă în Francia.

* * *
Condamnată. Din Petersburg se te- 

legrafâză: Fostulă oficeră rusă de marină, 
Schmidt a fostă condamnată la deportare 
în Siberia, pentru corespondența asounsă 
țînută ca străinătatea și pentru alte 
delicte.

în rîsă, când ne surprinse într’o 4i Ș0p- 
tindă fericiți unulă cu altulă. Când re- 
monstraiu seriosă, îmi arăta ușa — er 
când mă împotrivi, elă isbucni cu vehe
mența temperamantului său sudică, —
— o privire âsupra Augelei, și plecai.

Ea’ml scrise în 4iua următore: „Am 
promisă iubitului și răutăciosului meu 
tată, ca să nu te mai vădă pănă nu-mi 
va mai permite elă acesta, — fii bravă 
și nu câta ca să ajungi pe sub ascunsă 
la ceea ce eu nu permită să ajungi pe 
față44.

Astă4l o povestescă acesta atâtă de 
liniștită, ca și când inima mea atunol 
n’ar fi fostă apr5pe să se rupă, — nu 
sciamă ce să faoă, șovăiamă — der as- 
cultaiu de ea. In fiăcare 4L L fiăcare 
oră așteptamă vre-o scrisore dela eă — 
Tâmna încă trecu. — Iârna dispăru — 
4ilele întâiu de primăveră sosiră, atunci 
o revă4ui — și însuși tatălă ei fu acela 
care mă duse la ea. Ce [înfățișare avea
— îmbătrânise ou două4ecl de ani!

„Vino, Victore, ertă-ml, mântues- 
ce-ml unioulă meu copilă — Angela 
m6re!“

Ce se întâmplase? Ună casă, care 

de mii de ori se repețesce, deși sciința 
modernă denegă, că cineva more de ru
pere de inimă ! Ei 4i°ă atunci, că a 
lipsită ceva la inimă, seu oă n’a mai 
avută vieță, — eu 4’°^ că lipsa de și
rele amorului, care nimicesce aceste flori 
gingașe. — Angela more!

Când întrai înlăuntru, mă întimpinâ 
privirea ei — numai privirea ei — ea 
însăși 4&°ea în vestmântulă ei albă pe 
pată — prea slabă pentru ca să se ri
dice. Mediculă era de față — elă o mân
gâia, 4icendă, că aoum a sosită adevă- 
ratulă medică, ea-șl puse mâna ei mică 
de marmură pe inima ei, ce svâonea și 
4ise: „Prea tâ^iu!44

Și apoi șe4urămă mână în mână, 
fui silită să-i povestesoă ceea ce 
mi-s’a întâmplată, cum am trăită de 
atunci înodee, cum am suferită — ea 
’ml surise când au4i descrierea mea 
înfooată și murmura încetă cuvinte de 
mângăere, „poetulă meu44 îmi 4icea ea 
ou admirațiune.

In Țflel0 următdre mă întâlnii cu 
mediculă pe trepte, elă pleca și eu so
seam. „Nu trebue să o nelinistescl — 
în curândă se va sfîrși vieța acestei 

suave ființe!44 Mă apucă de mână, fiindcă 
amețisemă la soirea acesta, care încă de 
mai înainte îmi escita temerea.

Ah, și însăși Angela era convinsă 
despre aoesta! Când ii pusei în mâna 
ei veștejită ună cântecă de amoră, ea 
luându-ml capulă în mânile ei, ’ml șopti. 
„Ascultă — o sciu, trebue să moră în 
curândă — laorimile și tânguirile ta
tălui meu trădeză acesta, — împlines- 
ce-ml o rugăminte, iubitulă meu amioă 
— prescrie-mi în fiă-care 41 UQă mij- 
locă de alinare — versurile tale minu
nate — nu e așa?44

Plângeam și-i strângeam mâna. — 
Și acum urmă o morte de 30 de 4’1® — 
nici o luptă, numai o stingere — în 
fiă-care 4i împleteamă o foie la corăna 
oânteoeloră pasiunei ei — trei4ecl de 
tânguiri sângerdse și de jurăminte de 
amoră ar4ătore și eterne.

Ea avea o cutie mică sculptată din 
lemnă de stejară — aici puse ea foiă de 
fâiă, și comora acesta o ascunse sub că- 
pătâiulă ei, pe oare se odichnea capulă 
ei, încadrată cu ună pără blondă.

— Aceste fire aurii, fărmecătâre, 
oarl mai întâiu mă încunjurară cu pute

re magnetică — aceste „cătușe ale a- 
morului44, au fostă obiectultt primei mele 
poesii de amoră.

In sera din urmă, ne făcu semnă la 
amândoi, ca se ne apropiămă : „Promi- 
teți’ml — ca cutia acesta ou poesiile să 
mi-o dațl spre eternă odichnă — așa 
sub capulă meu — pe ea vreu se dormă. 
Nimenea să nu mi’o răpescă — promi- 
tețl acesta?

Noi promiserămă. — „Desfă’ml pă- 
rulă“,se rugă ea, și eu desfăcui pletele 
de mătasă și’ml ascunsei ochii mei udați 
de lacrimi în părulă ei auriu.

Astfelă stătui multă, multă vreme — 
până când ună floră rece ca ghiața, oe 
eși din oorpulă ei înțepenită, mă deș
tepta Ia înfricoșata realitate. — —
— — —Amașe4at’o apoi în coșciugă,— 
poesiile odichnescă sub căpătâiulă ei, în- 
pletite de cătușele blonde ale amorului,

— înțelegi, amice, că Angela nu 
ne dă poesiile ei.

Astfelă îșl înoheiâ căruntulă poetă 
narațiunea sa, agitată de amintirea acâsta 
din juneță.

Der nu numai Troupenas, cerculă 
întregă se împotrivi, pietatea pentru oei
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Coniresnlt hipm to Londra și România.
Cetimfi în Țiarulu „Timpulu“ 

următorele cu privire la România, 
care a fostă representată la con- 
gresulu internațională higienică 
din Londra, prin d-lă Dr. Fatino ■ 

Din cele oomunicate de medicii stră
ini resultă, că succesulă cjdei de 11 Au
gustă aparține seoțiunii a VIII și în spe
cială delegatului ministerului de resbelă 
ală României, d. medică inspeotoră ge
nerală Dr. A. Fotino. D-sa a fostă viu 
felicitată pentru interesanta și importanta 
comunicațiune făcută, calificată astfelă 
de însuși lordulii Wantage, președintele 
acestei secțiuni. D. Dr. Berenger Feraud 
directorulă serviciului sanitară ală ma
rinei franoese, asemenea a făcută elogii 
comunicării d-lui Doctoră generală Fo
tino. Ună altă doctoră francesă, d-lă Du- 
chaussoy, agreată la facultatea de me
dicină din Paris, a vorbită în termenii 
cei mai entusiaștl despre partea aceea 
din raportulă delegatului-șefă română, 
în care se vorbeșce despre servioiulă sa
nitară militară în timpă de rSsboiu.

Savantulă francesă a relatată, că d-sa 
scie din mărturisirile mediciloră turci, 
cumcă transportulă rănițiloră efectuată 
de către ambulanțele române în ultimulă 
râsboiu din Bulgaria a foștii admirabila.

Biroulă secțiunii a decisă ca comu
nicarea d-lui Dr. Fotino să se publice 
imediată. Ea se află deja sub țipară.

Delegatulă României a fostă alesă 
vice-președintele secțiunii VIII, care e 
cea mai importantă secțiune, flindă spe
cială creată în interesulă igienii navale 
și militare.

In fața acestoră succese, atâtă de 
strălucită recunoscute de specialiștii stră
ini, noi trimetemă felicitările ndstre d-lui 
Dr. Fotino.

Sănătatea împăratului Wilhelm II.
Cetimă în „Naționalulă“ :
Intre dootorulă Leuthold și profe- 

sorulă Esmarch, s’a ridioată o discuțiă 
forte viuă cu privire la sănătatea împă
ratului ; de altmintrelea, iată ce ne spune 
o telegramă venită dintr’ună isvoră ce 
merită totă încrederea: „Doctorulă Leut
hold oere cu energiă, ca împâratulă să 
flă transportată la castelulă din Kiel, 
unde să pâtă fi îngrijită; elă pretinde, 
că mișcările vasului împedecă vindecarea. 
Pe de altă parte profesorală Esmarch se 
împotrivesce, temându-se de o primejdiă 
dâcă ar debarca pe împărată. Doctorală 
Leuthold, după câtă se vede, a decla
rată! că era incompatibilă cu jurământulă 
și responsibilitatea de care este învestită 
de a mai ascunde adevărata condițiune 
a împăratului, că n’ar pute să nu publice 
buletine, nici se omită dea înfățoșa pe 
împărată ca ne bucurâudu-se de intregi- 

învieță, pentru geniu e mai mare ca con- 
siderațiunea asupra unei vieți de multă 
treoute.

— Și dela Angela voiau se împru
mute prețidsa comoră — se deschidă 
cripta, se copieze poesiile și apoi erășl 
să le predea mbrtei. —

Amorală propriu ală poetului se 
deșteptase — ce e dreptă elă se împo
trivi, der totuși povesti despre pâtra 
negră de marmură cu manile încrucișate, 
ce se afla în cimiterulă dela Montmar
tre, — ar fi putută se ounâscă ori cine 
loculă de odihnă ală fetei, chiar și decă 
n’ar fi fostă inscripțiunea Angela Răscoli.

Elă nu voia se scie și totuși soia, 
că ei mergă, ca se deschidă mormen- 
tulă — trecură mai multă de șese4ecl 
de ani și gloria e o putere mai mare, 
ca amorulă din tinerețe, — agitată aș
tepta elă săra următore, în care avea se 
iesă la lumină cântecele de amoră — 
Troupenas ș’a luată tote asupra’șl.

Sera sosi, cu ea și Troupenas — der 
ou mânile gole. Elă se așecjâ la picorele 
măestrului, apuca mâna tremurândă a 
acestuia și începu încetă împărtășirea 

mea facultățiloră sale. In urma aces
tei declarațiunl, doctorulă Esmarch a 
fostă numită medioulă ordinară ală îm
păratului, cu condițiunea de a ascunde 
publicului adevărata stare mentală a 
împăratului, astfelă ca se pâtă fi luate 
demarșele necesare pentru formarea unei 
regențe.

Călătoria principelui Henric în 
Anglia este făcută în scopulă de a se ține 
ună consiliu de familiă. Regina Victoria 
și împărătesa Friderica, au fostă cele din- 
teiu consultate, după aceasta chestiunea 
va fi supusă și celor-l’alțl membri ai 
familiei. Regența care ar fi necesară de 
ase institui,s’ar compune, pentru impe
riu, din regele de Saxonia din marele 
duce de Baden și din canoelarulă de 
Caprivi și pentru regatulă Prusiei, din 
împărătesa, din prinoipele Henric, din 
președintele oonsiliului și ministru ală 
ataceriloră străine, din d. de Captivi și 
din ministrulă casei regale, d. baronă 
de Wedell-Piesdorf. Se dioe, că regina 
Angliei, Victoria, ar fi răspunsă princi
pelui Henric, că densa doresce ca fiica 
sa, împărătesa Friederic, se aibă presi- 
dența consiliului regenței din Prusia. 
Sâmbătă consiliulă de miniștrii a deli
berată asupra acestei cestiuni; deoisiu- 
nea se ține în secretă. Peste puțină trebue 
să se convoce ună „KronratW (consiliulă 
cordnei) și „Bundesrath,11 (consiliulă fe
derală), pentru ca să’șl dea avisele. Nu
mai în urma acestor oonsilii se va lua o ho- 
tărîre. Până ună altă, soirile ne-ofiioiâse 
nu suntă de locă optimiste. Suveranulă 
este ținută ascunsă.

Capulă împăratului este ou desăvâr
șire înfășurată cu bumbaoă muiată în 
acidă salioilioă, destinată să mai mode
reze înspăimântătorulă mirosă ce se de- 
gajeză prin scurgerea urechiloră.

Orleaniștii și republica.
In Francia a făcută mare sensațiune 

ună articolă apărută în cjiarulă „Soleil“, 
care e organulă contelui de Paris, din 
care transpiră, oă orleaniștii ar avea de 
gândă să depună armele înaintea repu- 
blicei. Artioolulă e următorulă : Nu este 
numai Țarulă, stăpânitorulă a peste o 
sută de milibne de omeni, care întinde 
mâna lui Carnot, președintelui repu- 
blicei francese, și-lă ține de egală în 
rangă ou sine, republica franoesă nu s’a 
îndestulată, săcâsoige pe Țarulă, ci a câș
tigată înaintea Țarului Rusiei pe unulă 
și mai puternică, pe papa, capulă su
premă bisericescă peste două-sute de 
milione de suflete. Monseniorulă Lavige- 
rie, la întorcerea sa dela Roma, cu în- 
puternicirea papei a lăsată să cânte pe 
„frații albl“ marseillaiza, mai înainte de 
ce Țarulă ar fi porunoită să o cânte 
cu ocasiunea memorabileloră festivități 

sa: „Aflarămă cripta, o deschiserămă — 
șesedecl de ani e pe pământă o eterni
tate — numai câteva oseminte, sdranțe 
moderne — cutia prefăcută în țărină — 
der — oe privelisce ciudată — hârtiile 
resistaseră vitregimei timpuriloră! — 
Deja voiamă se întindă mâna spre ele 
când deodatăvădui pachetulă întrețesută 
de firele de pără galbene, ca și nisce cătușe 
ce nu se potă desface! Părulă frumosei 
fete a trebuită să crâscă după mărte, 
după cum adese-orl se întâmpla, și așa 
s’a formată din elă adevăratele cătușe 
ale amorului. — înțelegi, că nu îndrăs- 
nisemă să oomită o jefuire.“

„O soiamă, sciamă!“ esclamâ bă- 
trânulă erou ală poețiloră și ochii i se 
umplură de laorămi. „Nimică nu e așa 
de puternică, ca iubirea adevărată.—An
gelo, nu lăsă niol mortă, aoeea, ce iu
bise în vieță!“ — — — — — — —

Ediția de luxă a operiloră lui Vic- 
toră Hugo, apăru fără cântecile sale 
din junețe.

Ucu Paolo.

dela Kronstadt. Va să Pe partea
Franciei stau în anulă mântuirei 1891 
uele două puteri mai mari autocratice 
din lume: papa și Țarulă.......................
Domnule Carnot! D-ta te-ai născută sub 
o stea norooâsă, ai luată puterea în mo- 
mentulă oportună, D-ta culegi fruotele 
muncei de două4ecl de ani a națiunei, 
care te-a alesă de oăpeteniă a ei. Noi 
îți adresămă felicitările nostre. Ca pa- 
trioțl ne bucurămă sinceră despre cele 
întâmplate și ca filosofi privimă mișca
rea, care răpesce națiunea francesă spre 
republică. Noi recunosoemă, că partida 
monarchistă prin aurora, care încoro- 
neză fruntea republicei, e întunecată și 
noi nu ne tânguimă despre acesta, pen
tru că poporală se întorce spre repu
blică, fiindoă totdeuna se întârce spre 
succese. Acesta e ou totulă naturală. 
La acestă stare a lucruriloră, noi întru 
câtă privesoe restaurarea monarchiei, 
contămă pe provedință, a cărei scopuri 
suntă misteriose și a cărui planuri suntă 
nepătrunse, și care nu se ocupă totdeuna 
cu evenimentele lumei acesteia de josă. 
Ne gratulămă pentru succesele republi
cei, fiindcă aceste folosescă Franciei. Oe 
e dreptă evenimentele aoeste nu schimbă 
părerile nostre. Monarchia francesă a lui 
Ludovică sfântulă și Henrich IV, rămâne 
idealulă nostru.

„Sferșitulii" lui Bismarck.
In dilele acestea a apărută o bro

șură volantă anonimă, îndreptată în con
tra principelui Bismarck. Broșura pârtă 
titlulă: „Sfârșitulă principelui Bismarck 
în politioa esternău și se crede a fi e- 
manată din cercurile politice ale guvernu
lui actuală.

In prefață observă âutorulă, că pe- 
ricolulă, oare pote proveni din nisuințele 
anti-austria ce, ce oancelarulă le dovedise 
în timpulă din urmă, l’au constrânsă să 
edee broșura.

Condamnă totă palitica esternă ger
mană dela 1872 încoce și oonstată cu 
date, oă principele Bismarck totdeuna 
a fostă satisfăcută decă și-a putută asi
gura șieșl momentulă politică. In în- 
trega sa activitate politică — 4‘0Q au* 
torulă anonimă — se observă numai ru
tina, pe când prevederea, ca a unui ade
vărată bărbată de stată, îi lipsesce cu 
totulă.

In anulă 1866Bismarck nici decum nu 
s’a luptată pentru unitatea germană și 
âutorulă broșurei a aflată, oă îna
inte de isbucnirea răsboiului cu două 
săptămâni, principele a trimisă la Viena 
doi bărbați ai săi de încredere ou nisce 
condițiunl, oarl se întemeiau pe dualis- 
mulă dintre Germania și Austria, consi- 
derândă pe Francia ca ună inimică co
mună ală ambeloră state.

După ce au învinsă Germanii, prin
cipele a trimisă pe ambasadorulă Herring 
la Viena cu propunerea, oa să se for
meze o oonfederațiune germană de Nordă 
sub conduoere prusiacă, și o altă con- 
federațiune germană de Sudă sub condu
cere austriacă. Propunerea acâsta însă 
a fostă abandonată de curtea din Viena.

Âutorulă broșurei face mai departe 
imputări fostului oancelară și pentru-că 
a evitată răsboiulă în 1867, când Fran- 
oia nu avea armată în reservă, cu tâte 
că — după oum se afirmă — statulă ma
joră, cu conlucrarea principelui moșteni- 
toră, a hotărîtă să se începă numai de- 
câtă răsboiulă. In urma acesta împăra- 
tulă imediată după negoțiările dela Lu- 
xenburg a ținută mai multe oonferențe 
cu moștenitorulă și cu secretarulă de stată 
Gruner, în scopulă de a pune în loculă 
lui Bismarck ună altă oancelară. De aci 
provine ura ce Bismarck a nntnt’o față 
de Gruner.

In anulă 1870 Germania era p’aoi 
să stâe singură în fața unei alianțe tri
ple între Franoia, Austro-Ungaria și Ita
lia, și numai lui Napoleon ’i se păte Im
puta, oă aoestă alianță s’a zădărnicită. 
Âutorulă îlă învinovățesoe pe Bismarck 
mai departe și pentru-că n’a oerută 
dela Francia oa despăgubire de răsboiu, 

în loculă celoră 6 miliarde, 20 de mi
liarde.

După oum susține broșura, Moltke 
a proiectată în 1879 răsboiu în contra 
Rusiei. Politioa actuală a lui Bismarck 
âutorulă o consideră ca răsvrătitâre, care 
face imposibilă o apropiere între Fran
oia și Rusia, și oare desface raporturile 
intime dintre Austro-Ungaria și Germa
nia. Ca de încheiare 4i°e broșura, oă po
litica lui Bismarck niol odată n’a fostă 
în stare să soutâsoă granițele din spre 
apusă ale Germaniei și lui Bismarok nu-i 
va succede nici odată să învrășbesoă pe 
Germania ou veoinii ei dela Sudă și dela 
Ostă.

Grecii și Românii în Macedonia.
țliarulă din BucurescI „L’Indepen- 

dance romaine“ primesoe nisce soiri gra
ve din Macedonia. Vineri, în 26 Iulie, în a- 
junulă sfântului Pantelimon nisce tul
burări ar fi isbuonită în bisericile unoră 
comune din Macedonia loouite de Ro
mâni. Acea 4i fiiud o sărbătore națio
nală pentru Românii din Turcia, aceștia 
au voită să ofioieze românesce în bise
rici. Fpisoopii greoi însă, cari oontinuă 
a se înoăpățîna în contra celebrărei cultu
lui în limba românesoă, au intervenită 
în persână la Pîrvoli și le Moloviște, ca 
să împedioe celebrarea serviciului di
vină în românesoe. O pățiră însă rău, 
căci Românii indignați de o vorbă a 
unui episcopă, oă limba românesoă ar fi 
blestemată de Dumnezeu și de patriarchulă 
din Uonstantinopole (textuală), s’au arun
cată asupra loră, i-a lovită și i-a dată 
afară din biserioă. Autoritățile imperiale 
otomane și-au făcută datoria și voră ști 
să pună la regulă pe acei episcopl fana
tici cari nu voră să înțelegă că, cultulă 
nivină se cade să fiă celebrată de orl-oe 
poporă în limba lui, oeea ce Sultanulă 
a înțelesă și a sancționată, permițândă 
Româniloră din Turcia a se folosi de 
limba loră în biserici. TurburărI s’au în
tâmplată și la Sân-Marina, sată româ
nesoă în Pind. Acestea s’au terminată 
cu alungarea învățătoriloră greci din 
cele două școli principale comunale.

DIVERSE.
Marele componistă Verdi, ca filan

tropii. Giuseppe Verdi îșl îndreptă acum 
privirile spre scopurile sale filantropioe, 
între cari se află și înființarea unui mare 
asilă în Milană pentru artiști bătrâni și 
săraci. Pentru scopulă acesta a dispusă 
bătrânulă măestru ună capitală de 2 
milione de lire. Numai edificiulă va costa 
afară de aceste ’/2 milionă de lire, și 
spațiulă e calculată pentru 130 de per- 
sone de ambele sexe, cari voră fi aici 
îngrijite pe depliuă. In apropiere de 
Fiorenzuela esistă deja de mai mulțl ani 
ună spitală înființată de Verdi, care 
dispune de ună fondă de mai bine de 
ună milionă și a cărui înființare a cos
tată 74 milidne lire. Puțini compositorl 
de opere și-au câștigată o avere atâtă de 
enormă, ca Verdi, der putini ar între
buința banii pentru asemenea soopurl 
mărețe filantropice.

Tablouri scumpe. Bogatulă amatoră 
de arte din Francia, d-lă Chauchard, șl-a 
asigurată 4il®le trecute colecția de ta
blouri. Acestă colecțiă, ală cărei preță 
se evalueză la 3,300 000 franci, cuprinde 
între altele celebrulă Angelus ală lui 
Millet, care e asigurată pentru 700,000 
franci, tabloulă lui Meissonier 1814, asi
gurată pentru 550,000; ună altă tablou 
de acelașă pictoră cu 250,000; ună taură 
de Troyon, cu aoeeașă sumă etc.

Necrologfl. Ecateriua N. Villara 
născută N. Niclliforu din Brașovă, a în
cetată din vieță în 8 (20) Augustă ndp- 
tea la 11 6re în etate de 70 ani. Cu 
durere anunță sora ei Bălașa Stan Ble- 
bea și celelalte rudenii perderea scumpei 
sale surori.

Fie-I țerîna ușdră!
Proprietară :

Dr. Aurel Mureșianu.
Redaotoră responsabilă interimală:

Gregoriu Maiorii.
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Cnrsiilii pieței Brasovis.

Cursulu Ia bursa din Viena.
din 22 Augusta a. c. 1891

din 24 Augustă st. n. 1 P91.
Bancnote românescl Cump . 9 38 Vend . 9 40
Argintă romănescă „ 9.32 n 9.37
Napoleon-d’orI - - „ 9.39 n 9.41
Lire turcescl ■ - „ 10 48 n 10.53
Imperiali .... „ 9.46 M 9 51
Galbinl - ■ • „ 5.40 M 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6% 101.— » —

n n n ^°/o n 99.50 n 100.—
Ruble rusescl - ■ • „ 121.— n 122.-
M&rcI germane ■ - „ 57.75 M 58.10
Dîscontulă 6— 8°/0 pe ană.

Renta de aura 4°/o • »•»■• 103 40
Renta de hârtia b°/0 - - - - . . 100.65
Imprumutula căilora ferate ungare «

aura 116.25
dto arginta - - - - - 98.40

Amortisarea datoriei căilora ferate de

osta ungare [1-ma emisiune] 
Imortisarea datoriei căilora ferate de

osta ungare [2-a emisiune] 
Imortisarea datoriei căilora ferate de

osta ungare (3-a emisiune) 112 50
Bonuri rurale ungare.....................91.—
Bonuri croato-slavone........................ 104.70
Imprumutula cu premiuia unguresca 139.50 
Despăgubirea pentru dijma de vina 

unguresca - - - - —.—
Losurile pentru regularea Tisei și Se»

ghedinului 130 —
Renta de arginta austriacă - - - - 90.90
Renta de hârtiă austriacă .... 90 90
Renta de aura austriacă ..... 11080 
Losuri din 1860 ... 136.75
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 1010.—
Acțiunile băncei de credita ungar. ■ 323.50 
Acțiunile băncei de credita austr 276.50 
Galbeni împărătesei- • - ... 5.62
Napoleon-d'ori ................................... 9.401/,
Mărci luO împ. germane - - - - 58.15
Londra 10 Livres sterlings 118 15

Avisfl. cL-lorfl. abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulti mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primitu (țiarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se abon^ză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și s6 arate și posta ultimă.

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

Administraț. „Gaz. Trans.“

:mxmmkmjoocoooooo©oooooooo
ABONAMENTE

tXXX7\
X 
X 
X„GAZETA TRANSILVANIEI"

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni
anu

Pe 
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni............................................
unu anu................................................

fi. 

fi.

fi.

10
20
40

X
§ 
g
X 
Xfr. Xir. Xfr. X

Abonamente la numerele cu data

Pe
Pe
Pe

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria:

ană...........................................................2
șese luni........................, . . . . 1
trei luni............................................

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

n. -
n. —

50 cr,.

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

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

a scrie adresa lămuriți! și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/4

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

Budapesta—Pr edealu Predeaiu—Budapesta | B.-Pesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Pesta
Trenu 

de 
persân.

Trenă 
accele
rată

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
accele
rată

Trenu 
aocole- 
ratii

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

persân.

Trenu
de ___

persân. ratu persân

Trenă 
accele-

Trenu 
de

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele
rații

Trenă 
de 

pGrsân-

§

Copșa-mică—Sibiiu

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

Mezd-Telegd 
Rev
Bratca
Buci a
Ciuoia
Huedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel
Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uibra
Vințul de sus
Aiudtt
Teiușu

Crăciunelii 
Blașiu 
Micăsasa

Copșa mică j 
MediașQ 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodii 
Augustină 
Apața 
Feldidra
Brașovtt

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

Timișă
PredealQ
Bucuresol

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 

“6Â2
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 
Predealtt 
Timișă
Brașovtt
Feldidra
Apața 
Augustinii 
Homorodh 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediaști
Copșa mică ț

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

Aiicăsasa
Blașiu
Crăciunelii
Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

AiudQ
Vințul de 
Uiora
Cucerdea 
Ghirișii 
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

Mlureșii-Iaadoșiî—Bistrița

7.31

I
sus

Nădășelti 
Ghirbău 
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia 
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradeamare|

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

8.50
5.16
5.57
6.58

Viena
Budapesta 
Szolnok

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6.11

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
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.1
6.E
IA
8.-
8.]
8.5
81
9.:
9.1

10.(
10.!
10?
11.: 
iu
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Aradtt
I
i

Glogovații 
Gyorok 
Paulișii 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșiniî 
Zamii 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotii
Vinț. de josfl 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

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

10.16
10.36
11.-
11.26
11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

Teiuștt
Alba-Iulia
Vinț. de joșii 
ȘibotQ 
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamii
Soborșiniî
Berzava
Conopii 
Radna Lipova 
PaulișQ
Gyorok 
Glogovații

Aradtt
Szolnok
Budapesta

Viena

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
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
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

Simeria (Piski) Petroșeni ||Petroșeiii-Simeria (Piski)

Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50 6.20
Streiu 6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
HațegQ 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 Hațega 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

Aradu--Timișora i Timisora—Aradu

; Aradtt 6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11 5.05
Vinga 7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46 6.40
Timișora 8.42 2.04 8.57 Aradtt 8.03 3.50 7.50

Bhirișu—Turda || Turda—Ghirișft

Ghirișu 
Turda

7.48 10.35 3.40
8.08 10.55 4.—

10.20 Turda
10.44 Ghiriștt

I 4.5o| 9.30 2.30
|5.10| 9.50 2.50

8.
9.10 Brasov—Zernesci

Copșa mică 3.- 10.47 7.10
Șeica-mare 3.31 11.27 7.43
Loamneș 4.15 12.08 8.27
Ocna 4.46 12.38 8.59
Sibiiu 5.10 1.- 9.23

Sibiiu— Copșa-mică

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8.02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27
Oșorheiu : 5.20 11.17 5.14

5.35 5.36
Regh.-săs. 7.10 7.15

Regh.-săs. Oșorh Cucerdea

Regh.-săs. 8.- 8.15
Oșorheiu 9.35 9.53

5.21 5.54 10.20
Ludoș 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 4.46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3- 7.50
Simeria 5 28 3.20 8.10

Bistrița—jRKuresii-ljudosu•> , ,

Sigliișora—Odorheiu Odorbeiu—Sigbisora_______________________
Sighișora. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8 15 3.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52 6.10|

Careii-mari—Zelău || Zelău—dareii-mari

Brașov
Zernesci

5.45
7.26

4.55
6.36

Bistrița . . . .
Țagu-Budctelicil .

4.-
6.48
9.59 MurășQ-LudoșQ

Murăștt-Ludoșii
Țagu-Budatelică .
Bistrița ....

Nota : Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnâză orele de nopte.

1.16
4.15
7.21 Careii-marI .

Zelău. .
5.5oj Zelău . . .

11.—| Careii-marI .
1.56
6.48

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă

Zernesci—Brașov

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44


