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Brașovii, 21 Augusta v.
In septămâna acesta să va în

tâlni din nou împeratulu Vilhelm 
II cu împăratule Franciscd Iosifă, 
cu ocasiunea manevreloru, ce se 
voru face între Horn și Gmund.

Este vorba ca se se dea o nouă 
dovadă despre tăria legăturilor^ 
de alianță între acești doi mo
narch! și acestă se simte acumu 
mai multu ca altădată, ca o tre
buință în fața nesiguranței situa- 
țiunei europene, ce s’a creatu în 
urma manifestațiuniloru ruso-fran- 
cese dela Kronstadt.

Politica triple alianțe, inaugu
rată de principele Bismarck, a fostu 
în modu însemnată sprijinită prin 
aceea, că Francia era isolată 
de celelalte state ale Europei 
și prin urmare și de Rusia.

Dibăciei cancelarului Bismarck 
a pututu mulțumi Germania, că 
Francia a fostu ținută unu șiru 
lungu de anî în acestă completă 
isolare. De când cu serbările dela 
Kronstadt însă, și mai alesu de 
când s’au schimbată între Țarulă 
Rusiei și președintele Carnot, prin 
telegraiă, cuvinte atâtă de impor
tante de simpatiă, situațiunea este 
cu totulă alta și precum cțice o 
fbiă de frunte vienesă, „a deve
nită mai mare încordarea în ad- 
mosfera diplomatică.“

Și în ce consista acestă schim
bare a situațiunei?

In două momente forte impor
tante, cari suntă deopotrivă de 
natură a deștepta îngrijiri în ta- 
bera monarchică a triplei alianțe.

Prin succesele morale, ce le au 
dobândită Francesii, cu ocasiunea 
visitei escadiei loră la Kronstadt 
și la Portsmouth, s’a ridicată mai 
întei de tote prestigiulă republi- 
cei atâtă de multă, încâtă mulți 
dintre cei mai încarnați monar- 
chiștl, se grăbescă a se închina 
republicei și a renunța astfelă la

oposițiunea, ce făceau acestei forme 
de stată. Pe lângă acesta s’a pe
trecută marele evenimentu, care a 
scosă pe Frances! din isolarea 
loră de pănă acum. Francia, pre
cum accentueză cu mândriă foile 
de frunte parisiene, posede astăcji 
amiciția Țarului și a Papei și 
chiar și Anglia cocheteză cu re
publica.

Impregiurarea că Francesii nu 
se mai simtă astacți isolațî este 
privită de pressa germană cu în
grijire, căci, se esprimă ea, prin 
acesta Europa a perdută din nou 
o garanțiă puternică de pace; căci 
cine pbte se asigure de pe acuma, 
decă Francia și Rusia urmărescă 
scopuri de pace ori nu?

Deaceea scirea despre întâlni
rea monarchiloră Austro-Ungariei 
și Germaniei în Schwarzenau a 
fostă primită de astădată cu o în
doită bucurie la Viena și la Ber
lină, unde se consideră ca o ne
cesitate a se dovedi în fața ami
ciției ruso-francese, că este nestră
mutată și totă mai puternică le
gătură între cele trei puteri aliate, 
a căroră interesă de frunte este a 
susține starea de dreptă actuală 
în Europa. Ca semnă, că la întâl
nirea din vorbă se voră discuta și 
cestiunile pendente politice, se con
sideră împrejurarea, că cei doi îm
părați voră fi acompaniațl de mi
niștrii loră.

Intre cestiunile, cari reclamă 
atențiunea puteriloră aliate, este 
fără îndoielă de cea mai mare Impor
tanță cestiunea sulevată de „No- 
voie Vremia“ din Petersburg cu 
privire la dreptulu ce-’lă are mo- 
narchia nostră asupra provinciiloră 
ocupate, Bosnia și Herțegovina.

Foia rusescă susține, că după 
tractatulă de Berlină monarchia 
nostră nu ar ave dreptulă de a 
dispune după placă, asupra tru- 
peloră bosniace și herțegovinene

și nu este permisu a le strămuta 
ducendu-le în interiorulu monar- 
chiei austro-ungare.

„Novoie Vremia* admite că 
guvernulu austro-ungaru, pbte se 
strămute batalibnele bosniace, de 
pildă în Herzegovina seu vice-versa, 
der nu le pbte duce afară de ho
tarele provinciiloru ocupate.

Se înțelege, că foile din Vie
na respingă interpretarea (Țarului 
rusescu, cjicendu, că în tractatulu 
de Berlinu e vorba numai, că acele 
provincii se fie „ocupate și admi- 
nistrate“ de Austro-Ungaria.

Der or! cum ar fi, rămâne unu 
semnu caracteristică alu situațiu
nei schimbate, că presa rusescă 
se opune acum în modu atâtu de 
vehementă, nu numai la încorpo
rarea Bosniei, care este o țîntă ce 
urmăresce guvernulu austro-un
garu, ci chiar și la dreptulu ne- 
restrînsu de disposițiune alu aces
tui guvernu, asupra provinciiloru 
ocupate și asupra trupeloru loru.

Se fiă bre sulevarea acestei 
cestiuni începutulu încurcăturiloru 
ce ar voi se le provbce Rusia de 
aci încolo?

Cine pbte sci, care este inten- 
țiunea Țarului? Vedemu și scimu 
însă, că astăcjî în adevăru este 
multu mai mare încordarea în at
mosfera diplomatică.

CRONICA POLITICĂ»
— 21 Augustă (2 Sept).

— Când sosiră în Fiume opeții dal- 
matini dela esposițiunea din Agrain, 
fură primiți la gară de colonia croată și 
de direcțiunea reuniunei Oitaonică. Dr. 
Erasmo Barăci ținu o vorbire, care fu 
primită cu viue aplause și cu strigăte 
de „Zivio.“ Ună ospe dalmatină strigă: 
„Să trăiescă orașulă croată Fiume!“ 
Acesta a fostă arestată. Afară de gară, 
fură ospeții DalmatinI întimpinațl de 
cătră o mulțime mare, cu strigăte, flue- 
răturl și elyen-url asurditdre. In Citao-

nica se făcu o primire splendidă Dal- 
matiniloră, pe când mulțimea de pe 
stradă făceau contra demonstrațiunl. In 
localitatea croată învecinată Sussalc se 
arangiâ o mare serbare, pe care însă 
mulțimea de pe țărmulă dela Fiume o 
întîmpinâ cu fluerăturl și strigăte de 
eljen. Pe când plecară Dalmatinii, mul
țimea de josă isbucni în strigăte de 
„josă Croația!“ Mulțimea a fostă împinsă 
la o parte de polițiă. îndată ce ajunseră 
Dalmatinii pe vaporulă loră, începură 
să cânte cânteoe de cuprinsă politioă. 
In noptea următdre se întâmplară mari 
escese în Fiume. Studenții, cari strigau 
„Trăiescă orașulă croată Fiumeu au fostă 
bătuți. Unulă dintre ei e greu rănită. 19 
persone suntă arestate. La unulă dintre 
cei arestați s’a aflată și ună revolveră.

— Țiarulă „Narodni List" vorbesoe 
într’ună artioulă despre serbarea cțilei de 
6 Septemvrie, ca aniversare de o sută de 
ani a încoronărei lui Leopold IT, ca re
ge ală Boemiei. Numita fdie Țoe, că es- 
posițiunea s’a arangiată numai din causa 
acestei serbări. Nu e nici ună motivă 
(jice „Narodni List“, de a tăgădui acâsta 
seu doră ar fi îndreptățită declarațiunea 
lui Schwarzenberg, fiindcă noi ne amă 
prea amalgamisată cu idea cisleitanismu- 
lui, că noi tremurămă la ideia indepen
dentei de stată și pentru corona Vence- 
slav? Să se lipsescă 6re comitetulă es- 
posițiunei de datorința, de a arangia a- 
cestă festivitate, atunol corâna pusă dea
supra palatului de industriă ală esposi- 
țiunei ar însemna ună pasquilă și popo
ralii cehicii va lua însuși în mânile sale 
arangiarea serbară. E de ajunsă, dâoă 
poporulă manifestâză în publică, că e 
consciu de însemnătatea cjilei respective 
și-și aduce aminte de evenimentulă, ce 
s’a petrecută înainte cu o sută de an 
în Hrașdin, e de ajunsă, ddcă în presira 
acestă cțile voru lumina focuri de bucuriă 
pe toți munți și pe tote înălțimile țării, 
dâcă în diua aniversării fiăoare orașă de 
munte cehică, chiar și celă mai mică, 
arangiază o festivitate și în adunările 
aceste sărbătorescl se ridică în totă lo-

FOILETONUL „GAZ. TRANS." Iudju, vera îșl lăsase deja splendorea 
coloriloră sale peste cetatea minunată, 
a cărei vieță viâiă atunci se desfășioră, 
după ce o părăsescă străinii. Eu eram 
ocupată cu visitarea locuriloră frumose, 
ce mi-se înfățișau priviriloră mele — 
dela golfulă albastru ca cerulă cu fume- 
gătorulă Vesuviu, pănă la copii cerșitorl, 
cari strîngeau de pe tradă rămășițe de 
țigări, pentru ca să deschidă o dughenă 
provisorică de țigări la colțulă vre-unei 
strade.

„In fiă-care seră mă preumblam ou 
cartea mea de schițe, când de-alungulă 
portului, când pe o stradă strimtă, când 
pe lângă Santa-Lucia, ai cărei pescari 
brunețl și colibe pitoresol îmi oferiau o 
privire, care mă desfăta.

„Intr’o după prânejă, trecând pe 
lângă mica biserică Santa-Lucia, care 
era patrona pescariloră, îmi atrase aten
țiunea, unii șiră de cară cu musică și 
stegurl, cari se îndreptau cătră Chiaja 
urmate de o mulțime curi5să, care-șl es- 
prima prin strigăte și chiote admira- 
țiunea ei.

Era o tînără părechiădin Posilippo, 
care tocmai se cununa în biserica cea 
mică și acum, însoțită de rude și de a- 
micl, între plesnete de bice, cântece și

chiote, se întorcea acasă în trapătulă 
cailoră.

In curei dă totulă deveni numai ună 
noră de prafă, care se perdu pe dru- 
mulă cătră Posilippo. Insă cântecele ră- 
sunară atâtă de veselă, înoâtă și eu fui 
atrasă și fără să-mi dau socotela de ceea 
ce facă, urmai procesiunea pe drumulă 
celă prăfosă, care ducea dealungulă gol
fului, Steua mea ml-a fostă favorabilă, 
trecândă pe lângă ruinele palatului re
ginei Ioana, aucjii din nou acele voci 
vesele și vădui celă din urmă cară des- 
cărcându-se de mulțimea, ce în curândă 
dispăru pe o potecă care duoea printre 
nisce stânci. Arare-orl mi-s’a oferită o 
privelisce mai încântătore, ca aceea ce 
mi-se înfățișa priviriloră mele, când a- 
junsei la poteca, care șerpuia în formă 
de țic-țac printre câstele stânoiloră și 
ducea la țărmure, unde era ținta vese
lei procesiuni.

„La stânga zăceau massele ruineloră 
întunecate ale castelului reginei Ioana, 
și valurile vinete închise se rostogoleau 
acum în cactă melodiosă printre bolti- 
turl, unde odinidră erau legate gondole 
princiare și unde erau odinioră de gardă 
helebardierii îmbrăcațl în fieră.

„La drepta se întindea o limbă

îngustă de pământă, presărată cu stânci 
și jură împrejură înconjurată de o fășiă 
de spumă, care arăta, că stâncile se în
tindeau încă pe sub valurile mărei.

„In fundulă acestui sînă de mare, 
zăceau împrăsciate câteva oolibe de pes
cari, parte săpate în massa stânciloră, 
parte zidite pe surpăturile acestora; și 
aprope de ele se construise ună cortă, 
care oonsta din câteva pânze de corăbii. 
Păncjele de o parte erau înțepenite de 
coperișele eorăbiiloră și în partea de 
cătră mare era sprijinită de ună oa- 
tartă greu, care era împodobită sârbăto- 
resoe ou verdeță și flori, pe când lam- 
pele de diferite colori și focurile din 
vetrele colibeloră, preoum și ună focă 
mare de pe stânca înaltă anunțau festi
vitatea.

„La începută rămăsei în drumă, pen
tru ca să iau o schiță fugitivă a acestei 
vieți vesele. După ce însă pe încetulă în
cepu a se întuneca, 6r lumina lămpiloră 
și a focului începură să crâscă, devenii 
mai îndrăsneță cu atâtă mai multă, că 
luntrile cu ospeți veneau una după alta 
și debaroau în sînulă celă mioă, așa în
câtă fără să fiu observată, mă putui a- 
mesteca și eu în mulțime. In fine am a- 
junsă la loculă acela, unde am dorită

(3)
PILLONE.

Novelâ, de G. Bergsoe. tradusa de Ucu Paolo.

Sera era plăoută și luminată de stele. 
Semicerculă auriu ală lunei plutia susft 
în eterii de-asupra vîrfuriloră Apenini- 
lorîi. In josă la piciorele nostre plutiau 
iașii lungi de nori albi arginții și între 
aceștia îșl înălțau munții vîrfurile lord 
stâncose, de pe cari cânteculă prive- 
ghiătdreloră răsuna ca unii cord înă
bușită de iele. Vântulă adia încetișoră 
printre vițe de vie, er departe, departe 
vedeamă oglindându-se în lumina lunei 
fâșii argintii; era fluxulă mărei medi- 
terane, care rostogolia valurile sale de 
costele stâncose ale Gaetei. înaintea 
nostră scânteia nobilulă vinii în două 
butelii, er josă din vale autjiam sunetulă 
clopoteloră bisericiloră din Ceprano. 
Era o seră plină de frumsețea uimitore 
a sudului; era unii timpii potrivita pen
tru aventuri romantice.

Turminoff umplu paharăle pănă în 
gură și fumânda dintr’o țigare îmi isto
risi următorele:

„înainte cu doi ani fuseiu pentru 
întâiașl-dată în Neapole. Era în luna lui
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culd unii patriotă, oare să vorbescă des
pre dreptul#, publica. alu Boemiei și cu 
ouvinte viue îmbărbăteză poporulă, ca 
să nu se paraliseze în lupta pentru drep
turile sale.

— țliarulă „Naționalulă“ organulă 
d-lui Lascar Catargiu anunță că Intrarea 
d-lui Alexandru Lahovary în cabinetulă 
actuală, ca ministru de esterne, este 
acjl ună faptă împlinită și adauge că 
încă înainte de plecarea regelui în stră
inătate d-lă Lahovary, va depune jură- 
mântulă ca ministru. Același cjiară afirmă, 
oă d-lă Enaahe Văcărescu se va retrage 
din postulă său de ministru ală Româ
niei la Roma și că d-lă Esaroă va fi 
numită în loculă lui ministru plenipo- 
tențiară la Roma.

Cu privire la acestă scire scrie „La 
Liberte Roumaine", organulă francesă ală 
partidei liberală-naționale între altele: 
„Faptulă că d-lă Alexandru Lahovary 
devine erăsl subordonatulă și colegulă 
d-lui Vernescu nu ne surprinde de locă. 
Aceste suntă mici afaceri de familiă ale 
conservatoriloră, cari nu privescă decâtă 
demnitatea acestoră domni. Insă noi aș- 
teptămă cu curiositate să vedemă ce voră 
dice amicii d-lui Alexandru Lahovary, 
faimoșii concentrați, rebeli față cu șefii 
partidei liberal-conservatore. Ce voră 
Zice și junimiștii, cari încă afirmau că 
ar însemna a i-se face înjuriă d-lui Alec- 
sandru Lahovary, decă l’ar crede capa
bilă de a primi ună portofoliu din mâna 
d-loră Catargiu și Vernescu?

— ț)iarulă „La Boulgarie“ scrie 
ună articula festivă din inoidentulă ani
versarei urcărei pe tronft a Sultanului, 
în care preamăresce calitățile escelente 
ale acestui monarchă, precum și binefa
cerile și progresele dobândite în cei 15 
ani ai domniei sale. Numita foiă cjice, 
că Bulgaria recundsoe ideile, sentimen
tele binevoitâre și capacitatea înaltă po
litică a Sultanului. Articolulă înoheiă, 
dorindă Sultanului vieță îndelungată și 
domniă fericită.

SOIRILE PILEI.
— 21 Augustă. (2 Sept.)

Programa pentru primirea monar- 
chului nostru in Bistrița: Sâmbătă în 12 
Septemvre după prântjă la 12 ore 50 
minute, sosirea în Bistriță. Primirea la 
gară prin autoritățile orașului și prin 
comandantulă de corpă. Intrarea în 
orașă, ou trăsura, pănă la oartierulă Ma
iestății Sale (casa comitatului.) La 6 ore 
sera: prândă. Duminecă în 13 Septem
vrie: dimineța la 8 ore serviciu divină, 
la 9 ore: primirea demnitariloră înalțl ai 
curții, ai preoțimei și ai autoritățiloră. 

Sera la 6 6re: prântjă. Luni, 14 Sep
temvre : Manevră între divisiunile de in
fanteria 16 și 35. Sera la 6 ore prândă. 
Sera la 8 ore (orologiulă de Budapesta): 
Plecarea ou trenă separată la Timișdra. 
Maiestatea Sa doresce, ca să nu i-se 
facă alte primiri la stațiunele inter
mediare.

* 
* *

Conducta oprită. Foile ungurescl co
munică, că tinerimea universitară ma
ghiară din Orăștiă a voită să arangieze 
în 4>ua de 25 Augustă ună conduotă de 
torțe în onârea onomastioei lui Kossuth. 
Primăria orașului n’a concesă tineriloră 
KossuthiștI să facă aoestă bazaconiă și 
astfelă micii adoratori ai lui Kossuth 
au rămasă ou buzele umflate. „Patrioții* 
s’au cam supărată, ce-i dreptă, der n’ai 
ce-i face, Orăștia e Orăștiă și nu-i Do- 
briținulă.

* 
* *

La manevrele francese din tdmna a- 
câsta, România va fi representată de d. 
generală F a 1 c o i a n u, șefulă marelui 
stată majoră română.

**
f Teodor Aman, pictoră cunoscută, 

întemeiătorulă și directorulă școlei de 
belle-arte din BucurescI, a murită Luni 
în 19 Augustă v.

* * *
Oprirea unui diară cuotidianti. ț)ia- 

rulă politioă kossuthistă „Fugetlen Uj- 
sâgw, ce apărea în Budapesta sub redao- 
ția d-lui Iuliu Verhovay, Vinerea trecută 
a fostă pe cale judecătorescă oprită de 
a mai apăre sub cuvântă că nu are cau
țiunea suficientă. De asemenea ’i s’a in
teresă și debitulă poștală. Astfelă deo
camdată dia-rula acesta va apăre numai 
oa o revistă socială-scientifică. Membrii 
din redacțiune publicară numai decâtă o 
declarațiune, în care protesteză în con
tra actului oprirei, dicândă, că insufici
ența cauțiunei e numai ună pretextă de 
care s’au folosită autoritățile în absența 
lui Verhovay.—Cu ună cuvântă, kossu- 
thiștiloră le merge rău.

* $ *
Distincțiune. Oetimă în „Timpulă“ : 

D. generală Lahovari, ministru de resbelă, 
în urma scirei despre prinderea lui Li- 
cinski, a telegrafată curândă a ’i se face 
ounoscută numele soldațiloră ce s’au dis
tinsă spre a-i deoora.

*
Posta, din oausa îngrămădirei călă- 

toriloră pe liniile căiloră ferate ungare, 
ne vine de vre-o trei cjile târtjiu și ne
regulată. Astăcjl pănă la încheiarea fâiei 
n’amă primit’o de locă-

Fundațiunea universitară Carolu I.

Joi, 15 Augustă la orele 6 p. 
m. s’a pusu în BucurescI petra 
fundamentală la palatulii „Fonda- 
țiunea universitară Carolu I.u

M. S. Regele a fostă represen- 
tatu prin d-nii I. Kalenderu, ad- 
ministratorulu Domeniului Corânei 
și Al. Steriadi ; er din partea gu
vernului a asistată d. Poni, mi- 
nistrulu instrucțiunei publice.

După ceremonia religiosă, s’a 
semnatu de cei presenți unu 
pergamentu, care s’a pusu la te
melii.

Documentulu este în cuprinde
rea următâre:

„Noi, Carolă I, din grația lui Dum
nezeu și voința națională, Rege ală 
României.

„In anulă de grațiă 1891 și ală 
două-deol și cinoelea ală domniei Nostre, 
la 10 Maiu, amă creată din voința Nos- 
tră și cu cheltuela Nâstră, pentru a a- 
minti viitorimei faptele săvârșite în a- 
cestă sfertă de secolă, aședământulă a- 
cesta, sub numele de „Fundațiunea uni
versitară Carolă 1“ și pentru sfîrșitulă 
de a da tinerimei stu iidse ună locală de 
întrunire, înzestrată cu tote cărțile tre- 
buiuciose pentru a înlesni lucrările sâle.

„Cea dintâiu petră a acestui așe- 
dământă a fostă pusă la 15 Augustă 
1891, în ală două-ZecI și șaselea ană 
ală domniei Ndstre.

„Dea Dumnedeu, ca pentru binele 
patriei să se îndeplinescă dorința Nostră 
precum și aceea a soției Nostre regina 
Elisabeta și A. S. R. Princioelui moște
nitori Ferdinandă, ca acâstă fundațiune 
să contribue a reîntări legăturile frățescl 
între tinerimea universitară și a între
ține simțămintele patriotice care’i înalță 
inima.

„Acestă actă a fostă scrisă în Bu
curescI, capitala regatului României, în 
două exemplare, din care unulă a fostă 
zidită la temeliile acestui palatu, er ce- 
lalaltă se va păstra în archivele acestui 
așecjâmântă.

. Timișora, la 23 Augustă 1891.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Concertul# fraților# Mureșianu în Lu- 
goșu. In 22 Aug. săra a decursă oon- 
certulă frațiloră lacobă și Traiană Mu
reșianu în Lugoșă înaintea unui publică 
numărosă, deși arangiarea a fostă atâtă 
de modestă încâtă nu numai că n’a fă- 
aută nici ună reclamă — cea ce adi e 
la modă — der nici n’a adusă la cuno- 
scința împrejurimei, oă arta musicală va 
serba o seră de cucerire în Lugoșă unde 
malițiosulă „Bastinasiu“ dela Aradă va 

suferi mare desastru, căol ideile (?) lui 
anti - ardelene se voră oălca în piciore 
după tactulă musicei lui Filipă și căută
torii ardeleni se voră face frați de cru
ce cu încântații bănățeni.

Tote punctele din programă s’au e- 
secutată cu acea precisiune în teohnică, 
cu acelă ritmă și semță în predare, cum 
s’a descrisă deja în recensiunea despre 
concertulă dată în Aradă.

Trebue înse se amintescă, că D-lă 
lacobă Mureșianu și ca compositoră are 
chemare frumăsă pe terenulă musicei 
nostre naționale, mai cu sârnă variațiu- 
nile din „Olteanoa“ ni-au arătată, că 
D-Sa are menire adevărată a aduce în 
consonanță frumsețele musicei nâstre po
porale cu cele mai esagerate cerințe ale 
artei, fără ca prin prelucrare se perdă 
ritmulă caracteristică națională.

Putemă afirma, oă în cei trei numeri 
de piană „Doina“ „Română verde ca 
3tejarulă“ și „Oltânca“ avemă o probă 
perfectă despre talentulă rară: a compu
ne corespuncțetoru reguleloru artei, ddr a 
salva ritmulă naționalii.

D lă Traiană Mureșianu ne-a încân
tată cu baritonulă seu, precum s’a scrisă 
deja în recensiunea dela Aradă; der a 
escelată cu pianissimele forte frumosă 
reușite, permițindu-șl a trece bariera ba
ritonului și a face unele escursiunl forte 
bine reușite prin regiunile tenorului 
primă, la ce pe lângă vocea frumosă 
oontribue multă școla.

O rară plăcere ne-a oferită numerii 
programei „Tudoră“ solo soprană și 
„Adio“ duetă soprană și baritonă, în 
cari am avută ocasiune a ne delecta în 
sopranulă strălucită ală D șorei Alina 
Maioră. De admirată este esecutarea 
duetului „Adio“ din partea D-șorei, cu 
atâtă mai vârtosă, pentrucă resultatulă 
strălucită a fostă obținută după o probă 
abia de două ore; în Z'ua oonoertului 
a făcută cunoscință D-șora Maioră cu a- 
celă duetă italiană — și sera ne-a pusă 
în uimire cu siguritatea și precisin ea 
în esecutarea acestei piese.

Publiculă întregă a fostă încântată 
de succesulă D-șorei, dându-șl în aplause 
frenetice esprimare entusiasmului și ad
mirării sale.

Ce e dreptă, duetulă e o piesă în 
care D-șăra a avută ocasiune a’șl des- 
volta vocea în tote regiunile, și a ne 
convinge, că atâtă tonurile sonore din 
altă, câtă și răpitorulă soprană este deo
potrivă încântătoră, se recere înse acea 
voce și școlă de care dispune D-ș6ra.

După concertă a urmată, prea fi- 
reșce: joculă; — și trebue se recunos- 
cemă, că acestă „punctă afară de pro- 
gramăw deși a fostă improvisată a succes 
forte ..bine ; musica de lăutari escelentă

mă aședai lângă o stâncă avândă la 
dreptă mea foculă de veseliă, a cărui 
flacără roșietică arunca o lumină pito- 
rescă peste grupele de ospețl, cari se 
aflau înaintea mea.

„Ospețiloră li-se aduse în castrone 
mari macarone, pescl, friptură și pâne, 
er vinulă îlă aducea în coșuri mari din 
pivniță și în curândă societatea se făcu 
din ce în ce mai veselă. Ce figuri mă
rețe săltau înaintea ochiloră mei! Femei 
tinere surî^âtâre, femei cu fața sbârcită 
a căror costum pestriț înfățișau bătrânețele 
loră și mai tare, copii strențeroșl jumă
tate goi, cari fără multă jenă se băteau 
pe sub masă pentru câte o perseoă că- 
dută josă, bărbații cu fața brunetă, cu 
ochii negri, statură atletică, așa încâtă 
fără să vrei te gândeai la nisce contra- 
bandiți africani, ființe când urîte când 
frumose — toți aceștia lărmuiau, cântau 
și chiuiau, gesticulau și jucau înaintea 
ochiloră mei, așa încâtă numai sciamă, 
pe cine să schițeză pe hârtia mea.

„In fruntea mesei se afla mirele și 
miresa, încunjurațl de amici și rude; ea 
era cu o taliă sveltă cu ochii negrii, cu 
zîmbetă veselă și cu o privire radiăsă; 
elă avea o statură puternică, era muscu- 

losă. ună țipă de adevărată contraban- 
distă neapolitană și în momentulă acesta 
era mai multă ocupată cu mâuoa- 
rea și cu beutura, decâtă cu miresa.

„Fără de veste răsuna ună strigătă 
ascuțită pătruncjătoră. Se părea, că a- 
cestă șignală produse ună efectă magioă 
asupra celoră de față. Se făcu o liniște 
de morte, chiar copiii încetară ou ohio- 
tele loră. După aceea răsuna ună evivva 
asurcjitoră, tote pălăriile și căciulile fură 
aruncate în aeră, ca prin farmecă, ră
sunară guitarele și tamburinele, și pe 
când câțiva pescari apucară câteva crăci 
de măslină arcjânde și le oscilau prin 
aeră, năvăli totă societatea, ou guitarele 
în frunte, la țărmure, oa să primescă pe 
noulă ospe.

„Mă uitaiu spionândă oătră mare. 
La începută nu vă^ui altceva, decâtă 
luna și valurile, oarl luciau într’ună modă 
originală, ca și spirtulă aprinsă. Apoi 
se ivi ună obiectă întunecosă, care se 
apropia ca ună delfină uriașă pe lângă 
limba de pământă, apoi apăru în lumina 
lunei și aoum se arăta că e o luntre 
mare de pescari, care mânată de 16 
vâslași plutia ou o iuțelă mare pe va
lurile mărei mediterane. Mai înainte de 

a ajunge pescarii la țărmă, barca deja 
se apropiase și din ea se coborîră două 
persăne, cari fură primite cu mare bu
curia de mulțime. Una dintre aceste 
persons era ună tînără înaltă, chiposă, 
brunetă ca ună arabă, cu trăsurile feței 
bine marcate și cu o privire, oare avea 
ceva maiestetică, ceva regesoă în sine. 
Pe pălăria sa fâlfăia o mulțime de pan- 
tliol de mătase de diferite colori. Pe 
umeri purta o manta brodată cu aură și 
ou nasturi de argintă, pe sub ea se vedea 
o cămașă fină, prinsă la gâtă cu o a- 
grafă strălucitdre. Vesta de mătase des
făcută, dispărea într’o eșarpă staoojie și 
dâcă mai adaugă și nisoe gamașinl gal- 
bine și pantaloni de mătase, vei vedâ 
îndată costumulă acela, pe care-lă portă 
bogății negustori de vină din regiunea 
de Amalfi, atunci când e vre-o sărbătore 
mare.

„Celalaltă ospe era o tânără fată, 
o figură elastică și delicată, o frumsețe 
perfectă, cu profilă grecescă și espresiu- 
nea aceea melancolioă în ochi, oare e 
propriă multoră femei neapolitane. Ea 
purta o manta de mătase închisă, a cărei 
glugă de oatifea nâgră o trase pe capă, 
ca să se apere de vântulă de mare. 

Ajungândă lângă focă, îșl luâ gluga josă 
și acum vădui spre marea mea uimire 
ună pără desă, bogată, însă roșu auriu, 
care împletită cu pantliol părea ca o au
reolă de gloriă pe creștetulă ei.

„Nu e lucru rară, să vedl Neapoli
tane cu părulă roșu. GăcI pe țărmurii 
golfului, unde dobândirăsuocesurl Frâncii, 
NormanI și sute de alte popâre, nu ș’a 
putută păstra rasa italiană curățenia și 
neamestecarea sângelui, ca în văile mun- 
țiloră Sabini și Volșcicl. Der era ună 
pără de o luoire metalică atâtă de cu
rată, cum nu mai văZusemă nicl-odată, 
care da la ivâlă și mai tare sprâncenele 
ei brunete și privirea mândră, din ochii 
ei cei negrii.

„Mă înlănțuise frumsețea ei, der 
mă uimi cu totulă costumulă ei. Nu 
vreu să amintescă rochia ei oea frumosă, 
corsetulă ei de mătase, pantofii ei cei 
mid cu catarăml de argintă. Acestea tdte 
le văZusemă la țeranii din Sorrent și 
Ischia, când visitau în haine de sărbă- 
târe capitala. Mai multă mă frapa splen- 
ddrea petreloră scumpe, ce erau pe cos
tumulă ei. Când șeZu lângă soțulă ei, 
nu departe de cortă, atunci putui să văd lă
murită, că obiectele acestea nu suntă 
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a lui Filipă a contribuita din t6te pu
terile la disposiția publicului dansatorii,— 
și călcarea în picidre a ideiloră neferi
cite „băstinasescl"— anti ardelene.

Se înțelege, că tdte D-ș6rele din 
Lugoșă au adusă sacrifioiulă pe altarulă 
frățietății, de „oorfe“ nici vorbă n’au fostă, 
ardelenii și bănățenii erau egală favo- 
risațl.

D-șdrele: Sidonia și Alma Maioră, 
Vlad, Madincea, Cobilaș, Ianculescu s. a. 
fără escepțiune au dată contra voturi lui 
„Băstinasiă“, și pare că se putea observa 
un felă de demonstrațiune în amabilitate 
și cordialitate față cu oavalerii dintre 
cari nam aurită plângânduse pe nimeni.

Amabilele dansătore, respectândă 
iote cerințele înfrățirei, ca pe la ll/2 din 
nopte s’au depărtată, lasându-i pe ne- 
mângăiații oavalerl între păhare, — trebue 
satisfăcută tuturoră cerințeloră.

Era 3 6re de cătră $iuă, când se 
ridica unulă dintre frații ,,bănățenl“ . . .. 
o linisce sărbătorescă înlocui sgomotulă 
voiosă de mai ’nainte, toți așteptau cu 
încordare cuvintele de aură ale orato
rului, despre care se soie, că în v ița lui 
n’a vorbită decâtă lucruri înțelepte. — 
D-loră — începu oratorulă — am o pro
punere ! (să audimă! strigară toți din 
tote părțile, făcând și aci baritonulă lui 
Traiană M. celă mai mare efectă) 
„D-loră! propună să trimitemă o tele
gramă de condolență lui „Băstinasiă44 
pentru nefericirea — ideiloră sale anti- 
ardelene111

C’ună enstusiasmă nemărginită și cu 
aplause frenetice s’a ridicată unanimă 
la condusă acesta propunere! Der ce se 
vecjl? oficiulă telegrafică a declarată în 
în modă categorioă, oă: ,,’i pare forte 
rău, der c’ună omă care are astfelă de 
indei, nu pote sta de vorbă..............41

Așa sa sfîrșită concertulă celoră doi 
frați români ardeleni în Lugoșă, unde 
omenii nu vorbeau decâtă despre gloria 
splendidă a artei române și cucerirea 
generală ce a făcut’o chiar și asupra 
inimeloră străiniloră; căci au fostă și 
de aoestia, parte pentru ooncertă, parte 
de dragulă ochișoriloră negri a unei seu 
a altei D-șore române.

Dela Lugoșă plecă frații Mureșianu 
la Mehadia; e posibilă, că și acolo ne 
vomă întâlni.

Dr. Aureliu Munteanu.

Raportii generalii
ală comitetului Asociațiuuei transilvane pen
tru literatura română și cultura poporului 
română despre activitatea sa în decursulă 

anului 1890.
IV.

Membrii Asociațiunii.
a) Membrii ai Asociațiunii au fostă 

în anulă 1890, ținendă contă singură 
numai aceia, cari au solvită taxele la 

din prăvăliile giuvaergiiloră săraci din 
Santa-Luoia, ci suntă pietrii scumpe, dia
mante, rubine și safire, ou cari abia se 
puteau asămăna petrile prețiose ale ju- 
velieriloră din strada Toledo — da, spre 
marea mea surprindere descoperii, că 
petrile scumpe, mari ca alunile, erau 
veritabile, pare că acum ar fi fostă scăse 
din adâncimile misteridse ale mărei. Ală- 
turândă încă mărgelele de corală dela 
gâtulă ei și brățarele de aură împodo
bite cu rubine, îmi înohipuiamă, că celă 
puțină, decă nu e vreo princesă, trebue 
să aibă o avere princiară.

„Totuși zăcea în frumsețea și po- 
doba ei, ceva, ce-țl provooa o repulsiune, 
despre care nu-țl puteai da semă. Nu 
numai, oă nu era consoie de frumsețea 
ei, ba chiar primia lingușirile ospețiloră 
cu ună felă de dispreță, care nu era de 
locă în armoniă cu sinceritatea sărma- 
niloră omeni, cari i-le aduceau.

Din oândă în când observamă îm- 
prejurulă gurei ei o trăsătură rece indi
ferentă, și decă însoțitorulă ei îi dioea 
ceva, ce o supăra, atunci observamă pe 
fața ei o espresiune rece, ce trecea însă 
;repede. (Va urma.)

timpă : 1) fundatori 84: 2) ordinari pe
vieță 156: 3) ordinari cu taxe anu
ale 340.

Intre membrii arătațl nu se află și 
cei insinuați dela adunarea generală de 
la Reghină încoce până la finea anului 
1890 și dela 1 Ianuarie 1891 până la 
presenta adunare generală. Numărulă 
membriloră noi e dovadă, că interesulă 
față cu Asooiațiunea transilvană e adi 
generală, mai alesă în sînulă inteligen
ței nostre.

b) Dintre membrii Asociațiunii au 
reposată în decursulă anului 1890 și pâ
nă la acestă adunare generală, întră câtă 
dispunemă de datele respective, cei in
duși în lista alăturată sub ’/6. Din aoestă 
listă onorata adunare generală va bine
voi a observa, că în decursulă timpului 
și dintre membrii comitelului s’a mutată 
unulă la oele eterne, și anume ferioitulă 
Ilie Măcellariu, fostă consilieră guver- 
nială în pensiune.

V.
Biblioteca Asociațiunii.

Biblioteca Asociațiunii a oonstată la 
finea anului 1890, conformă raportului bi
bliotecarului, din 1989 opuri, 4958 to
muri și 4237 broșuri. Sporiulă a pro
venită, ca și în anii precedențl, din 
donațiunl și întrărî în schimbă dela 
Academia de sciințe din Budapesta, dela 
Academia de sciințe din Viena, dela Aca
demia română din Bucuresol, dela Uni
versitatea săsesoă din Sibiiu, dela „Verein 
fur siebenburgische Landeskunde" în 
Sibiiu, dela biblioteca națională din Flo
rența și Roma.

Vrednice de amintire suntă donați- 
unile în cărți făcute de președintele A- 
sociațiunii, apoi d-lă G. G. Meitani 
din Bucuresol ș. a.

Dintre scrierile periodice au încursă 
gratuită: „Telegrafulă română“, Tribu
na14, „Gazeta Transilvaniei14, „F6ia Ilu
strată44, „Luminătoriulă44, „Biserica și 
£odla“, „Foia Dieces.44, „Familia44, „Ga
zeta Poporului44, „Gazeta Bucovinei44, 
„Economia Națională44, „Foia Sătenului44. 
„Șcdla Română44, „Romănische Revue44, 
„Arohiva societății scientifice din Iași44, 
„Amiculă Familiei44, „Foia bisericescă și 
școlastioă44, „ConvobirI Literare44, „Pre- 
otulă Română44.

Inventarulă bibliotecii s’a sporită, 
pe lângă cărțile întrate, cu esemplare 
din „Transilvania44 organulă Asociațiunii 
pro 1890.

VI.
^Transilvania*, organulu Asociațiunei.

1. „Transilvania44, organulă Asuciați- 
unii, s’a edată în anulă 1890 sub redec- 
țiunea primă-secretarului Asociațiunii, a 
d-lui Ioană Popescu. Ca și în anulă 
1889, organulă nostră s’a scosă și în a- 
nulă 1890 în 750 esemplare, din care 
580 s’au trimisă la membrii Asociațiunii, 
2 la prenumeranțl, 18 la despărțăminte, 
49 la biblioteci școlare și în schimbă și 
9 oficiăse ; membrii Asociațiunii, cari au 
plătită taxele regulată au primită făia 
în modă gratuită.

2. Aci e loculă să Vă facemă urmă- 
torea împărtășire. Onorata adunare ge
nerală a Asociațiunii din anulă trecută, 
prin conclusulă său, prin care a votată 
suma de 1000 fl. v. a. pe ană pentru 
înavuțirea și încuragiarea literaturii ro
mâne, voindă a mai înlesni edarea or
ganului Asociațiunii, a enunțată, că stu
diile soiențifice, ce se voră premia din 
numita sumă, să se scotă la ivâlă cu 
deosebire prin mijlocirea, foiei nostre 
„Transilvania44. Primă seoretarulă și re- 
dactorulu foii, domnulă Ioană Popesou, 
mânecândă dela numitulă enunciată, a 
stăruită la comitetă să i-se înlesnescă 
imediată redactarea foii, votându-se o 
sumă ore-care, din care să se remune
reze colaboratorii angagiațl. Avendă în 
vedere stăruința arătată a redactorului 
și vrendă a o mulțămi, comitetulă în con
clusulă său relativă la modulă, cum să 
se esecute conclusulă adunării generale, 
a pusă în vedere și premiarea publioa- 
țiuniloră tipărite în „Transilvania„ 

dela adunarea din Făgărașă încăoe, cari 
notificându-se și numai din partea redao- 
țiunii, se voră găsi, oă întrunescă oon- 
dițiunile cuprinse în conolusulă onoratei 
adunări provocate mai susă.

In urmarea acestui condusă ală co
mitetului, pe basa căruia s’a esorisă con
clusulă literară, redactorulă fâiei noti
fica aceluia publicațiunile tipărite în 
anulă 1890 în „Transilvania44, cari ară 
fi să se remunereze, dimpreună ou re- 
munerațiunile, ce ară fi a se vota în 
suma totală de 260 fl. v. a., cerândă li
berarea acestei sume dreptă ajutoră pen
tru remunerarea colaboritoriloră pro 
1890. Vrendă de o parte a termina Ges
tiunea, eră de alta a evita provocarea 
susceptibilității unuia s’au a altuia din
tre autorii notificați, comitetulă, fără a 
reflecta la meritulă studiiloră notificate 
a încuviințată escepționalminte cererea 
redactorului și a votată de astă-dată, în 
așteptarea îndemnisării ulteridre din par
tea onoratei adunări, suma cerută de 
260 de fl. v. a. „ca ajutoră extraordi
nară pentru redactarea foei anului 189O44, 
fără a se crea însă prin acesta casă de 
precedență. Suma de 260 fl. s’a solvită 
din suma de 1000 fl., votată pentru pro
movarea literaturei nostre, la mâna re
dactorului spre a o destribui însuși între 
personele, cari prin colaborarealoră i-au 
înlesnită redactarea în anulă 1890. In- 
câtă pentru viitoră însă comitetulă a 
enunțată, că din mii a de florini amintită 
mai susă va remunera, în ce privesce 
„Transilvania", numai studiile scierțifioe, 
cari întrate la concursă și trecute prin 
critică se voră afla, că merită a fi re
munerate și apoi publicate în „Transil
vani a“. _________ (Va urma.)

Banditulu Simeonu Licinski.
Completămfi soirea nostră de 

alaltă-erl despre prinderea bandi
tului Licinski cu următorele in- 
formațiunî scâse din cfiarulu „Na- 
ționalulu44 din Bucuresol:

In prevedere, că Licinski trebuia să 
profite de hramulă mânăstirei Celică- 
Dere (Dobrogea) pentru a comite vr’o 
nouă jăfuire, poliția din Tulcea a trimisă 
la Telița, unde e situată mănăstirea Ce- 
licC-Dere, patru gardiști, pentru ca la 
nevoiă să se unescă cu alțl trei ce erau 
deja în localitate în urmărirea banditu
lui de mai multă timpă.

In dimineța cjilei de 16 Augustă la 
ora 6, notarulă comunei Telița, anume 
Bonciu, se întâlnesce cu Iamandi Tănase, 
ajutoră ală comandantului da gardiști 
și-i spune, că păzitorulă dela via lui 
Teodoră Chioru ’i-a denunțată, că Li- 
cinski se află în casa dela viă. In urma 
acestei soiri, Iamandi însoțită de notară 
și de ceialalțl cinci gardiști, ia pe ună 
anumită Ionă a Domecii, care fusese 
gardistă în Tulcea, pe doi soldați din 
garda de onore a ,’episcopului Dunărei- 
de-josă venită în mănăstire spre a oficia 
pe alțl doi soldați găsiți la Telița și pe 
ună servitoră dela o viă, numită Gaitanu, 
cu toții 13 inși, cu cari numai decâtă 
merse la via citată.

Sosiți la viă, au încunjurată casa 
postându-se unii în fața ferestreloră și 
alții în lăuntrulă tindei, unde au înou- 
iată și legată ușa odăii, în care se afla 
Licinski. Apoi notarulă a somată pe 
bandită să se predâe, der elă a răspunsă 
prin focuri. Primulă său focă trasă asu
pra ușei odăii a lovită în partea dreptă 
a pieptului pe soldatulă fruntașă George 
ChirvașI, care stetea ou arma gata a 
trage în elă decă ar fi eșită din odaiă. 
Toți au ripostată la focurile banditului, 
er Găitanu luândă arma soldatului mortă, 
a ochită pe bandită prin crepătura ușei 
și a trasă trei focuri asupra lui. Acesta 
simțindu-se greu rănită s’a ascunsă sub 
pată de unde a descărcată tote armele 
lui asupra asediatoriloră fără a atinge 
de nimenea. La ună momentă asediatorii 
au strigată „ura“ și au năvălită în odaiă, 
unde într’o clipă au pusă pe bandită în 
nemișcare. Imediată după acesta l’au 
dusă la polițiă unde fu arestată.

Banditulă s’a luptată cu multă ener- 
giă și n’a cedată decâtă în urma rănei 
primite, care avea mai multă gravitate 
de cum se credea la începută și în urma 
căreia a și murită în cjiua de 17 Au
gustă la 9 6re diminâța.

Elă a mărturisită procurorului mai 
tote faptele sale, fără însă a denunța pe 
gazdele la cari se adăpostea. Intre al
tele a spusă, că vera trăia prin păduri, 
er ierna prin pescăriile dela Sulina și 
oă adesea mergea la Brăila spre a pe
trece și a se provisiona cu cartușe șf 
alte munițiuni. La dânsulă s’a găsită nu
mai 300 de lei și câteva obieote răpite 
dela călători. Cadavrulă banditului fu 
transportată la Tulcea.

Imormântarea bravului soldată care 
a căzută în luptă de arma banditului, 
fu săvârșită în 18 1. o. cu mare pompă, 
făcendu-i-se onorurile militari.

Astfelă și-a terminată banditulă o 
viâță plină de crime și de jafuri. Ună 
asemenea omă, care ajunsese prin fap
tele sale spaima populațiunei Dobrogene 
și de care țâra întregă se interesa, a 
avută ună sfârșită miserabilă, scăpândă 
de justiția âmeniloră pentru a suferi pe 
aceea, mai mare, a lui Dumnedeu.

DIVERSE.
Numerulii căilorfl ferate din totă 

lumea cresce în fiă-care ană. Din 468,872 
chilometri câtă se număra în 1884, în 
1888, au ajunsă la 571,777 chilometri. 
Asupra acestei oifre, Europa este cu 
214,252 chilometri, America cu 304,005 
ohilometri, celelalte trei părți ale lumei 
n’atingă împreună decâtă 53,514 ohilo
metri. Dintre tâte țările Europei, Franța 
are celă mai mare numără de rețele 
de căi ferate dela 1884; ea a construită 
4,048 chilometri, er Germania a con
struită 4,047. După aceste două țări 
vină; Austria 3,658 chilometri mai multă 
decâtă în 1884, Rusia 3,643, Italia 2,286 
și Anglia 1,526. Totalulă căiloră ferate 
571,777 chilometri, represintă aprope de 
patru-spredece ori jurulă pământului și 
întrece cu multă distanța dintre pământă 
și lună, oare nu este decâtă de 384,420 
chilometri.

Colorile și femeile. Marele roman- 
țieră francesă Balzac susține, că carac- 
terulă femeiloră se pote cunosce de pe 
oolorile favorite loră. Colorea albă sem
nifică cochetăriă, oolârea roza— gingășiă. 
Violeta este oolârea favorită a aceloră 
femei, cari simtă cu destulă jale, oă ti- 
nereța loră a începută a se veștecji, din 
oare causă mamele, la cununia feteloră 
loră, de obiceiu portă pălării de oolârea 
acesta. De femeia, căreia-i place să pdrte 
haine în coldre portocaliă, să te feresol 
oa de para focului, căci este oertăreță 
și iubitore de gâlcâvă; dâr nici de fe
meile, cărora fără nici o causă le place 
să umble în haine negre, seu cari îșl 
alegă de obioeiu haine albastre, să nu 
încerol a te apropia. Colorea roșiă sem
nifică vanitate, cenușiă — indiferentismă. 
O femeiă cu adevărată sufletă mare este 
aceea, ală căreia gustă nu este legată 
de nici ună felă de colâre, ci pe t6te 
de-opotrivă le iubesce. — Nu scimă, ce 
impresiunl deosebite l’au îndemnată pe 
Balzac să-și facă aceste observațiunl ale 
sale; cutezanța aserțiuniloră lui însă 
prea ușoră lasă a conchide, că acestui 
mare romanțieră francesă nu i-a plăcută 
să vadă pe femei îmbrăcate în haine de 
nici ună feliu de colâre.

Teoriă și pracsă. „...Da, da, teoriă 
și pracsa se deosebesoă una de alta ca 
cerulă de pământă ! De esemplu, în modă 
teoretică ’ml trebue dela biroulă meu 
și pănă la locuința mea 10 minute și 
nici ună cruoeră, în praxă însă îmi tre
bue oelu puțină trei 6re și 4—5 florini!“ 
— „Der cum se pote acesta?“ —„F6rte 
simplu, în drumulă acesta se află patru 
birturi".

Proprietară : 
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactors responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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CwsisIîj pieței Brașovie.
din 2 Septemvre st. n. IfeWl.

Bancnote românescl Cump. b 28 Vend. 9 32
Argintă românescă • n 9 22 n 9.27
Kapoleon-d’orI " n 9.28 H 9.32
Lire turcescl n 10.48 n 10.53
Imperiali - - - ■ n 9.46 n 9 51
GalbinI ... 5 41 n 5.45
Scris, fonc. „Albina" 6°/0 1C2.— n —.—

n » n 5°/o „ 99.50 M 100.—
Ruble rusescl » - • >, 116.— n 117.—
Mărci germane 57.30 H 57.60
Discontulă 6- 8% pe anii.

ABONAMENTE„GAZETA TRAÎTSILVAlTIEr4
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
luni. 
luni. 
anu .

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

X

Pe
Pe
Pe

trei 
șese 
unu r

3
6

12

fi. — 
fi. — 
fi. —

Cursulu la bursa din Viena.
din 1 Septemvre a. c. 1891

Bonta de aurii 4°/0 • ■ ■ ■ * 102 95
Benta de hârtiă 5% .... . ■ 100.95
Imprumutulii căiloră ferate ungare -

aurii 116.10
dto argintă ..... 98.—

Amortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare [1-ma emisiune] - • —.—

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

Amorf isarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare (3-a emisiune) - - 112 50

Bonuri rurale ungare.......................... 90.35
Bonuri croato-slavone ..... 104.70
Imprumutulii cu premiulă ungurescă 139.75 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă .... - —.—
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

Pe
Pe
Pe

10 fr. 
20' ir.
40 fr.

> <
> 0 familia bună din Bra- C
jșovti. (Români) caută o S 
j Fată seu văduvă î 
? spre a conduce culma, S C eventualii lângă 2 copile ( 
j de 4 și de 3 ani. C c Oferte în scrisu cu con- Ș s dițiuni detailate suntu de ?
7 a se adresa la Adminis- \ 
? trația acestui tfiaru sub $ 
\ adresa: „Casa și masa44. < t 656,2-1 Z

gbedinului 130 25
Renta de argintă austriacă - - - - 90.50
Renta de hârtiă austriacă .... 90 50
Renta de aură austriacă - ■ 11015
Dosuri din 1860 - - - 136 75
Acțiunile bănceiaustro-ungare • 1010—
Acțiunile băncei de credită ungar. 325,25
Acțiunile băncei de credită austr . 275.75
Galbeni împărătesei- - - • - ■ b.57
Napoleon-d’orI - - ■ 9.33
Mărci lilO împ. germane - ... 57.70
Dondra 10 Livres sterlings 117 30

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

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

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

S
♦.

Pe
Pe
Pe

f

11. -
11. —

50 cr. X

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai

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

franci, 
franci, 
franci, 

repede prin
X

binevoiescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Admmîstrațima „Gazetei Transilvaniei/4
XXXXXXXXXXMXXXXXXXXXXXXXXX>

Nr. 11426-1891 655,3- 1

PUBLICAȚIUNE.
Din fundațiunea senatorului Fridericu 

de Closius se dau sume de bani pănă la 
10,000 fi. v. a. cu garanțiă hipoteoară și 
cu interese Go/O și celă puțină l°/0 amor- 
tisațiune.

Doritorii să se anunțe la subscrisul^ 
magistrată.

Brașovu, în 29 Augustă 1891.

tW Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
â 5 cr. se potu cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

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

IBudapesta—Predealu JPredeal u—Budap esta B2.-E®esta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-IS.-S’esta Cop șa-mică—Sibiiu
Trenu 

de 
persdn.

Trenu 
accele- 

ratu

Trenu 
de 

persdn.

Trenă 
accele
rată

Trenu 
aocele-
ratu persdn.

Trenu 
de

Trenu 
accele- 
ratu

Trenu 
de 

persdn.

Trenu
de ...........

persdn. ratu

Trenu 
accele-

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

p©rs6n-

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladany
Oradea-mare

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

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uiăra 
Vințul de 
Aiudă

) 
I

sus

Teiușu

Crăciunelu 
Blașiu 
Micăsasa

Copșa mică
Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodă
Augustină 
Apața
Eeldiora
Brașovfi

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

3.25

Timișă
Predeală
Bucuresci

Tren de 
persdne

,12.20
1.41
2.26 

“8^0

5.50
9.22 .

11.53 :
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8 20
8 45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18 

; io.o5

9.15
11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

BucurescI 
Predeală 
Timișă 
Brașovă j 

Feldibra 
Apața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copșa mică J

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
Crăciunelă
Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
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

ftlureșia-EiUdoșii—ISistrița

Murășă-Ludoșă 
Țagu-Budatelică . 
Bistrița . . . .

sus

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mareJ

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20 
5.07'
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42 
11.57 
12.28 

■ 1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Viena
Budapesta 
Szolnok

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
Ș2.34
'4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51 

îo.oe
10.21
10.42

■ 11.1’i
; 11.51

12.09
2.24
4.47

, 8.40
i 6.05

Aradu
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiuștt

10.50
8.15

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

10.16
10.36
11.-
11.26
11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.
2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25
9.50
1.05
5.24
5 46
5.57
(5.1
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53

10 19
10.50
11.16
11.44
12.06
12.38

Teiușu
Alba Iulia
Vinț. de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamă 
Soborșină
Berzava 
Conopă
RadnaLipova 
Paulișă 
G-yorok 
Glogovață

Aradu

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

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș
O^na
Sibiiu

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

Sibiâu—Copșa-siaică

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
Ludoș 
Oșorheiu ( 

Regh.-săs.

(

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

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

IBistrita—UiSuresii-lLudosii? ? 9

Bistrița . . . .
Țagu-Budctelică . 
Murășă-Ludoșă .

Simeria (Piski) Petroșeni ||l?e1roșeui-Snueria (Piski)

Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50 6.20
Strein 6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
Hațegă 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
Pui 8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
Crivadia 8.47 2.23 7.24 Hațegă 8.36 1.54 825

1 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

5 Aradu--Timișora | Tiinișora—Aradft
Aradu 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

1. Timiș ora 8.42 2.04 8.57 Ara dă 8.03 3.50 7.50

(Shîrisia—Turda Turda-Gtliirișd__________ 2_______________________ L_________________ -__

Regh.-săs. 
Oșorheiu , 
Ludoș 
Cucerdea

5.21
08
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

~ "l " 3o| Turda I
8.08 10.55 4.— 10.44| Ghirișă I

Ghirișă 7.48 10.35 3.40 10.2<
Turda C.22 12.““ 1. 12.1

4.50 9.30 2.30 8.50
5.10 9.50 2.50 9.10 JBrașov—Stârnesc!

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 
Cern a
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora--Simeria (Piski)

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

Sighișora. 
Odorheiu .

________________________________________________________________________ ____________ i

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sigliișoi*»
3.15
6.10

4.30 11.25 Odorheiu. . 815
7.21 2.11 Sighișora. . 10.52

Brașov 
Zernesci

5.45
7.26

4.55
6.36

1.161
4.15 

| 7.21

©areii-mari—Etâl&u || Zeliiu—Cai*eii-mari
Zernesci—SSrasov

IVota: Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză drele de nopte.
Careii-marI .
Zelău. . .

5.50| Zelău . . .
11.—1| Careii-marI .

1.56
6.48

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovfi


