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Brașovii, 26 Augusto v.
întâlnirea monarchilorfi Austro- 

Ungariei și Germaniei în Schwar- 
zenau este de astădată viu comen
tată de foile germane. Tdte se 
unescd în constatarea, că acestă 
întâlnire are de astădată o impor
tanță deosebită, dedrece situațiu- 
nea generală s’a schimbată, de când 
cu apropierea între Francia și 
Rusia.

Pe câtă timpu Francia a fostu 
isolată, puterile centrale aliate pu
teau se fiă liniștite că nu se va 
turbura pacea. Astăzi acestă linisce 
a dispărută și organele de frunte 
ale împerățiiloră aliate se unesch 
în părerea, că dela înfrățirea din 
Kronstadt încdce lucrurile au luată 
o altă direcțiune. Situațiunea a 
devenită forte seriosă, mai alesă 
după ce Rusia nu se astâmpără, 
și dă de lucru acum diplomației 
europene, scormonindu mai multe 
cestiuni în politica orientală, între 
cari cestiunea Dardaneleloră ocupă 
loculă întâiu.

Lucru firescă, că în astfelă de 
împrejurări cancelarulă germană 
Caprivi și cu ministrulă de externe 
austro-ungară Kalnoky, cari au 
acompaniată pe monarchii loră la 
manevrele din Austria, nu se voră 
pute mărgini în consultările loră 
numai la constatarea legăturiloră 
strînse dintre statele aliate, ci se 
voră vede constrînși a lua posi- 
țiune față cu noua stare de lucruri 
și față cu demersurile amenință- 
tdre ale diplomației rusescl în 
Orientă.

E mai multă ca probabilă, că con
cesiunea, ce a tăcut’o Turcia guver
nului rusescă în ce privesce libera 
trecere prin Dardanele a corăbii- 
loră rusesc!, cari, sub drapelulă 
comercială, transportă robi și re
cruți între Odesa și Vladivostok, 
este a se considera ca o întorsă
tură a politicei turcesc! spre Ru
sia și prin urmare ca o faptă, prin 
care Sultanulă voesce se se eman

cipeze de sub influința esclusivă 
a Angliei și a triplei alianțe.

Fdrte multă contribue la spri
jinirea acestei păreri și neaștep
tata schimbare a ministeriului tur- 
cescă. Circulă o mulțime de ver
siuni despre causa, care a pricinuită 
căderea ministeriului Kiamil-pașa, 
se vorbesce chiar de descoperirea 
unei conjurațiuni în potriva Sul
tanului. In realitate înse se pare 
că căușele schimbărei ministeriale 
suntă de natură politică. ț)iarulă 
parisiană „La France“ crede, că 
Kiamil a căcjută, fiind-că a gravi
tată prea multă spre Anglia și 
Germania, pe când Sultanulă vrea 
se remână neutrală. Acestă hotă- 
rîre a Sultanului o atribue foile 
francese influinței diplomației fran- 
cese și rusescl, esprimându-și tot
deodată speranța, că procederea 
solidară franceso-rusescă va do
bândi în viitoră resultate încă și 
mai favorabile.

Câtă de multă au crescută spe
ranțele francese se pdte vede și 
din raportulă specială asupra bu
getului oficiului de esterne, ce l’a 
împărțită deputatulă Pichou cțilele 
aceste între membrii camerei fran
cese. In acestă raportă, constatân- 
du-se schimbarea posițiunei inter
naționale a Franciei, se 4i°e între 
altele : „Noi Francesii nu avemă se 
ne mai tememă de nimeni, și prin 
prudența ndstră ne-amă câștigată 
amici, cari facă ca încrederea nds- 
tra în dreptatea revendicătdre se 
fiă neclătită11. Din cuvintele acestea 
transpiră prea tare idea de revanșă, 
decâtă ca se nu producă ană re- 
sensă adâncă în Germania.

Cu ună cuvântă, după tdte 
cele petrecute în timpulă din urmă, 
primii miniștri aiAustro-Ungarieiși 
Germaniei au avută destulă ma
terială pentru a se sfătui asupra 
modului cum se întimpine noua 
campaniă diplomatică ruso-francesă 
în Orientă.

CRONICA POLITICĂ,
— 26 Augustă (7 Sept).

— Ideia unui congresă ală studen- 
țiloră latini, propusă din BuourescI, a 
fostă primită cu celă mai mare entusi- 
asmă de studenții Italieni. „II Diritto“ 
din Roma însereză soirea acestui oon- 
gresă cu următorele cuvinte: „înfrățirea 
latină: „Liga culturală a Românilorău a 
adresată din Bucuresol, în 23 Iulie, o 
scrisdre patriotică profesorului B. E. Mai- 
neri propunândă ideia unui congresă ală 
studențiloră latini, pentru ca să se cu- 
ndscă reciprocă și să accentueze astfelă 
solidaritatea și înfrățirea națiuniloră su
rori ale gintei latine. Asemenea congresă 
e ușoră de înțelesă că trebue să se țină 
la Roma, urbea-mumă a lumei latine. 
Ideia e cea mai bună și dorimă ca ea să 
fiă efectuită matură și practică. Tineri
mea română mulțămesce tinerimei uni
versitare italiene pentru viulă interesă 
pe care densa îlă arată causei uniunei 
tuturoră Româniloră“. — Idea unui oon- 
gresă a fostă pănă acum primită cu multă 
entasiasmti și de asociațiunile din Neapol, 
P adua, Roma etc.

— „Agenția română“ publică urmă- 
torulă oomunicată. Unele foi din Bucu
resol anunță, oă regele Carolă va visita 
pe regele Italiei. Dedrece regele Româ
niei calcă pe pământulă italiană și fiindcă 
ambii monarohi se află în apropiere unulă 
de altulă, e probabilă, că ambii suverani 
se yoră întâlni, totuși acestă întâlnire, 
oare e numai din întâmplare, și nu e 
plănuită, n’are nici caracteru politică, nici 
oficială.

— ț)iarulă „Pești Naplo“ organulăopo- 
siției moderate, publică ună articulă în
titulată „Ce voescă soldații?K în care 
reproșeză armatei, că ea în continuu 
pune față în față veleitățile naționale 
oentrifugale cu nisuințele îndreptățite 
ale naționalității maghiare |ce isvoresoă 
direotă din articolulă 12 din anulă 1867. 
„Ei au introdusă — $ice fdia apponyistă 
— serviciulă militară obligată și gldtele. 
Ei au făcută, și au instruită pe fiă-care 
cetățână ca soldată. In tdte regiunile 
vieții de stată, în tdte ramurile lucrări- 
loră civile, în fiă-ce tic-tac ală orașeloră, 

săvârșesoă lucrările cetățenescl, soldați 
eșițl din servioiu: și cercurile militare se 
pdrtă și acum așa, ca și când amă trăi 
în timpurile când domnia militarismulă, 
când despărția pe soldați de cetățeni o 
mare prăpastiă, și oând vieța militară se 
petrecea numai în casarmă, și când 
tata pută fi ucisă de fiiu și vice
versa, dâoă unulă dintre ei era soldată, 
er celălaltă cetățenă. Ce voescă așa-dâră 
soldații aceștia, cari sub împrejurările 
actuale, în care fiă-care cetățenă e sol
dată, se pdrtă astfeliu, că turbură ar
monia dintre armată și cetățeni... Nu sîmtă 
ei, nu sciu ei, că fără sprijinulă națio
nalității maghiare nu suntă în stare nici 
măcară ună deceniu să represinte acea 
auctoritate militară, pe care o representă?“ 
Să vede treba, că spectrulă negru-gal- 
benă le turbură multă visurile „patrio- 
tioiloră" dela „P.-Naplo“ !

— piarele rusescl nu tragă la în
doială că la Schwarzenau se voră face 
și manevre diplomatice, der ele suntă de 
părere, oă voră pute privi ou linisoe re- 
sultatulă acestora. Pentru ca să parali- 
seze aproprierea ruso - francesd, alianța 
triplă trebue să aibă o prooedere activă, 
oeea ce însă nu se vede. Numai pdte 
conta la aceea, ca să se câștige aliațl 
noi, fiindcă festivitățile dela Kronstadt 
au schimbată situatiunea politică.

— Ou privire la aniversarea luptei 
dela Sedan, scrie tjiarulă „Vossische Zei- 
tung“: „Cu mulțumire cătră armată și 
cătră conducătorulă ei, cu satisfaoțiune 
despre restaurarea coronei imperiale 
ne aduoemă aminte astădl de acele 
fapte mari, cari suntă însemnate în is- 
toriă cu litere de aură și cu neolătită 
resoluțiune, ori <e ar fi în viitoră, vomă 
spăra succesele dobândite în timpulă a- 
cela măreță. ț>iarulă „Hamburger Naoh- 
riohten" cjice, că Furor teutonicus, oare 
a contribuită atâtă de multă la învin
gerile asupra Franciei, ar trebui să lip- 
sescă cu totulă într’ună răsboiu, oare 
s’ar face pentru apărarea intereseloră 
austriaoe ori englese, și prin aodsta ar 
dispăre ună factoră esențială ală vic
toriei.

— Cu privire la călătoria împeratu-

FOILETONUL „HAZ. TRANS. “

(6)
PILLONE.

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

Turminoff îșl turnă din nou vină în 
păhară, ciocni cu mine și c}ise:

— „In sănătatea lui Pillone!“
Ceea ce mă uimi mai multă ou în

tâmplarea acesta aventuriosă, nu era 
presența de spirită și îndrăsnela lui Pil- 
lone — căol despre acesta sciamă o mul
țime de esemple — ci mai multă mo
dulă, cum putea să scape de nenumăra- 
ții săi urmăritori. Spre partea de josă ga
leria se finea într’o margine stânodsă, 
din oare causă m’a însărcinată Pilllone să-i 
aruncă' căoiula acolo, fiindcă elă șoia, 
ca acolo nu-i niol o eșire, decâtă marea 
sgomotdsă.

„In partea de deasupra se termina 
galeria printr’o eșire cătră „villa mortta", 
și de bună semă, că de aci se oobori pa
trula de gendarml. Va să 4^°^ nu era 
nici o eșire, și elă trebuia să se ascundă 
în adâncimile galeriiloră de sub stânol. 
Că de ce m’a trimesă elă tocmai în am- 

bitulă acela, pe când celelalte erau mai 
spațidse, — acâsta rămase pentru mine 
ună seoretă, care îmi stârni cu atâtă 
mai multă curiositatea, fiindcă chiar gazda 
mea, Nicola, mă asigura, că dintre tdte 
galeriile numai una, și aoeea astupată, 
duce la fântâna din vilă, pe care ploile 
cele dese de multă o umplură cu apă. 
M’am convinsă în personă despre coreo- 
titatea indicațiuniloră sale, der nu i-am 
spusă niol lui, niol altuia despre întâlni
rea mea ou Pillone, fiindcă o presimțire 
îmi spunea, că lucrulă pe elă îlă va mâh
ni fdrte tare. Insă de oâte-ori mă gân- 
deamă la aventura aoesta măîntrebamă: 
cum a putută să iasă afară?

„Inoă ună lucru era posibilă. Pu
tea să fi eșită totă pe același drumă, 
pe care venise, și pentru ca să fiu pe 
deplină încredințată despre acesta, după 
oe se liniști marea, închinai o barcă și 
plecai cătră stânca numită: „Degetulă 
regelui măriloră“. Era o stânca de lavă, 
căreia valurile mărei îi deteră o formă 
originală, înoâtă sămăna c u nisce degete. 
Mă șuii pe dânsa și de aici mersei pe o 
potecă îngustă pănă la deschizătura din 

stânci, unde șecjusemă și lucrasemă mai 
înainte.

„Pănă aici am putută să ajungă, 
mai departe nu; într’adevără, oă peste 
stâncile aoestea putea să se cațere ună 
bună gimnastică, der ou mare greutate, 
și mie nu-mi rămase să credă alt-ceva, 
deoâtă, că Pillone s’ar fi ascunsă într’o 
galeriă, în care nu-lă putea găsi ni
menea.

„Părerea acâsta, pe care o împăr- 
tășiau toți locuitorii din Oocumella, ne 
îngriji și ne neliniști pe toți. Nicola se 
înarma dimpreună ou ămenii săi cu 
nisce flinte lungi, pe cari le căpătase dela 
magistratulă din Sorrento și câteva nopți 
dearândulă stătură de strajă și suflară în 
trâmbițe așa, înoâtă toți cânii din împre
jurime începură să latre. Ne arătându-se 
Pillone se liniștiră erășl, er după optă 
cjile erau pe deplină convinși, oă elă a 
fostă sdrobită de stânci, aflândă căoiula 
roșiă, pe oare o deteră magistratului, 
oare o espuse în publică, oa pe ună tro
feu de învingere. Numai eu stamă mai 
multă ca toți, deși într’adevără nu sciamă 
nici eu nimioă.

„într’o după prânijă mă dusei ierășl 
în boltitura pustiă a stânciloră, pentru 
ca să schițeză ună aquarelă ală unei 
galerii, oare era forte interesantă. Par
tea dosnică o forma ună sanotuară, cari 
suntă așa de obiolnuite în sudă, și oare 
aici representa o ioonă a sfântului An
tonie, oare primesce binecuvântarea dela 
Mântuitorulă, oare ședea în brațele Ma
donei. Icdna aoesta, care e fdrte vene
rată în părțile acestea și în fiă-care Du
minecă e împodobită cu flori și cu co
rone, era zugrăvită pe o tablă de lemnă, 
care ajungea pănă josă, și care era bă
gată într’o ramă, oare sămăna ou o ușă, 
și era legată în sârmă, pentru ca să fie 
ferită de orl-ce strioăciune.

„Abia îmi pusesemă colorile în or
dine, când observai o brdscă mare și 
urîtă, de cari se aflau în ambiturile în- 
tunecdse ale vilei. Ea tocmai se țâra sub 
icdna sfântă și să apropia ocăoăindă spre' 
mine. Eu amă o antipatia înăsoută în 
mine față de asemenea lighione, și fără 
să vrdu, îmi trăsei scaunulă mai departe,, 
ca să-i facă looă să trecă. Câteva mi
nute mai târcjiu vătjui o a doua broscă.
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lui Vilhelm la Scwarzenau, cjioe Novoie 
Premia, că aoâstă călătoriă ou greu va 
da ocasiunea pentru vorbiri sensaționale 
la masă; momentulă pentru sdrângănirl 
de săbii e ou totulă nefavorabilă și tote 
statele suntă destulă de ocupate la ele 
aoasă. Ou privire la soirile foiloră din 
străinătate, ca Rusia pregătesoe ună pro
testă pentru vătămarea articolului 25 
din tratatuln de Berlinu, cp00 Novosti, 
că față de hotărîrea firmă a guvernu
lui rusesoă, oa să se obțină dela ori ce a- 
mesteoă în cestiunea balcană, nu pote fi 
vorba despre ună protestă oficială.

jpiarulă „Kreuzzeitung44, 4i°e a_
câstă oălătoriă dovedesce importanța a- 
lianței triple, a oărei prosperare plină de 
putere arată intențiunl paolnice. ț)iarulă 
„Vossische Zeitung44, cp06 deoă alianța 
triplă pănă acum s’a dovedită oa o ga- 
ranțiă a păcei, puterea ei se baseză pe 
consoiința convingătore, că ea întreoe 
din punctă de vedere militară, pe ad
versarii săi, ea speră, că privelisoea în
frățirii puternice a Germaniei, Austro- 
Ungariei și Italiei va înăbuși spiritulă 
de întreprindere ală Rușiloră și Fran- 
cesiloră.

—ț)iaruiă italiană „Fanfulla44 anunță 
sub reservă, că Francia în timpulă din 
urmă a făcută pași, ca să afle, că 6re 
la viitorulă canolavă, va fi posilă alege
rea unui cordinală din străinătate, nu 
Lavigerie dâr Laugeneux, deorece acesta 
e mai dibaoiu și mai liniștită. Der se 
convinse că alegerea unui cardinală din 
străinătate e imposibilă, fiindcă devisa 
maioritățiloră sună: Papă italiană. Con- 
clavă italiană! ț)iarulă „OsservatoreRo
mano “ vorbindă despre posibilitatea unei 
călătorii a papei din Roma, dice; „T6te 
puterile, chiar și cele neoatolice, ar fi 
vesele să-i ofere papei ospitalitate. 
Rămânerea papei în Roma numai atunci 
va fi posibilă când se va faoe o împă
care cu Italia44.

— Din Constantinopolă se telgrafeză, 
că în urma unei crise ministeriale ivite 
de curendă noulu cabinotfi s’a formată 
astfelă: Dsevad Pașa guvernorulă Cretei 
fu numită ca mare viziră ală imperiului, 
Halil Rifat Pașa ministru de interne, 
Riza Pașa, ministru de răsboiu; Zuhdi 
Pașa, de instruoțiune publică; Djalledin 
Pașa la lucrările publioe și Ghalib Pașa 
la bunurile bisericesol. Miniștrii de 
esterne de finanțe și de marină și-au 
menținută portofoliulă de pănă acuma. 
Portofoliulă justiției e încredințată pro- 
visoră lui Riza Pașa. Acestă schimbare 
ministerială e privită atâtă îu Berlin 
câtă și în Londra ca o abatere spre 
Rusia, țiiarulă „Morning Post“, dice că 
demisiunea lui Kiamil, amiculă credin- 
ciosă ală alianței englese, dovedesce fără 
îndoială o activitate ascunsă a politicei 
turcescl, ală cărei resultată se așteptă în 
curendă.

piarulă „Times“ află din Șangai că 
nisce turburărl s’au întâmplată la Stchang; 
misiunile străine au fostă distruse, nu a 
fostă nici ună asasinată. Același diară 
află de asemenea din Parisă, că Rusia a 
cumpărată câtă a putută mai multe obli
gațiuni de ale canalului Suez, spre a’șl 
asigura o influență în decisiunile compa
niei canalului și de a procura elementu
lui francesă preponderanța la ună mo
menta oportună.

SOIRILE PILES.
— 26 Augustă. (7 Sept.)

In contra tarifului pe zone. Deputa- 
tulă Walter din Bavaria, în darea de 
sâmă cătră alegătorii sei din cerculă 
Ambergului, se pronunță în cestiunea în- 
troducerei tarifului pe zone astfelă: 
„Decă ar fi după mine, lâ noi nicl-odată 
nu se va introduce tarifulă pe zone. 
Noi suntemă ună poporă, care șede a- 
casă; noi nu suntemă și nici nu voimă 
să fimă țigani, cari umblă cu cortulă 
dintr’ună locă într’altulă. De aceea nu 
este în interesulă nostru, ca printr’ună 
preță de batjocură ală tarifului pe zone 
să înșelămă pe dmenl dela vatra loră și 
să-i obiclnuimă la o viâță nomadă, oare 
numai domniloră din Ungaria le pdte 
plăce. Cei ce pentru plăcerea loră propriă 
ori pentru afaceri de negoță vrdu să călăto 
reșcă, aoeia călătoresoă pe spesele proprii, 
er nu pe spesele publicului și ale poporului, 
care nu umblă cu trenulă. Tarifulă pe zone 
nu este ună mijlocă, care să întărescă 
puterea morală a poporului44. Fdia lo
cală diu Amberg asigură, că pentru a- 
cestă vorbire a sa, Walter a fostă viu 
aplaudată.

** *
La conservatorulu de musică din pa

risă a plecată dilele acestea tînăra pro- 
fesdră din Ploescl, d-ra Paraschiva Geor
gescu, despre care ni-se scrie, că posede 
frumosă talentă musicală și promite a 
deveni una dintre artistele nostre supe- 
ridre. ’I dorimă succese.

* Si# *
Alumneulii românii gr. or. din Timi- 

șora. Din raportulă comitetului acestui 
alumneu aflămă, că în anulă scolastică 
trecută au fostă primiți în alumneu cu 
cortelă, viptă și spălată 10 tineri ro
mâni gr. or., pentru a căroră susținere 
s’au spesată 1513 fl. 4 or. Dintre alum- 
niștl, 8 au oeroetată șcdlele gimnasiale, 
er 2 cele oomeroiale. Capitalulă alum- 
neului s’a sporită în acestă ană ou 1265 
fl. 90 or. Averea totală constă din: 
7407 fl. 85 or. în bani gata; 800 fl. în 
hârtii de valdre și 717 fl. în pretensiunl 
private și taxe restante. La olaltă 8.924 
fi. 85 cr. Capitalulă în bani gata și hârtii 
de valdre aducă ună venită curată de 
429 fl. 35 cr. la ană. Pentru anulă șco- 
last. curentă au fostă primiți în alumneu

12 tineri, pentru a căroră întreținere 
s’au votată pe cele 10 luni de studiu 
câte 13 fl. 50 or. Totală 1620 fl. plus 
20 fl. spese de administrare. Acesta su
mă este a se acoperi prin 1000 fl. aju
toră dela Consistorulă din Aradă și 640 
fl. taxe dela membri și colecte.

* * *
SinodultL ©parohialii gr. or. serbesoîi 

ală diecesei Bacica s’a întrunită la 20 
Augustă v. c. în Neoplanta sub presidiulă 
patriarchului Georgie Brancovicl. Din ra
portulă ce-lă aduoe „Branik44 aflămă, oă 
numărulă Serbiloră ortodoxl ai acestei 
diecese s’au sporită în 20 de ani (dela 
1870 încdce) cu 10,000 de suflete. De a- 
semenea sau sporită însemnată și șoolele 
confesiuni. * * *

Diarîi nou. La Beregseu, în comita- 
tulă Timișdrei a apărută „Săteanulti,, foiă 
pentru trebuințele ndstre44 sub redaoțiu- 
nea d-lui Bm. Andreescu, învățătoră, care 
a redactată și „Junimea română44, înce
tată din lipsa de spriginire. „Săteanulă44 
apare în fiă-care săptămână odată, Du
mineca. ** *

Ciuma în China. O sorisore trimisă 
din Mong-Ise unul jurnală francesă adu
ce soirea, că ciuma a apărută în aoelă 
districtă ală Chinei. Epidemia, slabă la 
începută în sesonulă ploiloră, se răspân- 
desce acumă, din oausa mariloră călduri, 
cu o iuțdlă îngrozitore, La Mong-Ise 
moră acum câte 200 de omeni pe fiă- 
oare (fi- Bdla se manifesteză prin friguri 
violente urmate de o erupțiune de bube 
peste totă corpulă. Nici unulă din cel 
atinși de ciumă nu mai scapă cu -v^eță. 
In sorisorea amintită se esprimă dorința, 
ca se vină în China medici europeni pen
tru a combate și a studia grosnica bolă.

* * *
Concerts. Cântărețulă de operă Iuliu 

Schmidt, va da ună concertă, cu con- 
oursulă pianistului Edmund Grunsteidl, 
Marți în 8 Septemvrie n. c. în sala cea 
mare a otelului „Centrală Nr. 1“. Pre
țuia locuriloră : cerole 1 fl. 50 cr. stală 
1 fl. — loculă din urmă și galeriă 60 
or. Bilete se potă căpăta la librăria H. 
Zeidner.

Grecii și respunsulu Maghariloru la 
Memorandulu bucuresceanu.
Sub titlulfi „Libertate pentru 

toți44 etă ce publică „Naționalulu44, 
4iaru oficiosu din Atena:

„Cu mâhnire observă, că unele foi 
ateniene au declarată de mai deună-<ji 
o adevărată cruciadă împotriva Rumâni- 
loră. Soootescă oă e nevrednică de noi 
și înjositoră, ca să stămă la luptă cu 
cei cari ne înjură pentru oonsiderațiunl 
de speculă, să urmărimă prin asemenea 
mijldce răsbunarea asupra unoră neîn
frânate și flecare limbi ale unoră capete

aprinse din BucurescI (?). „Acropolis44 
oomentândă erl memorandulă studenți- 
loră pestanl, care protestâză în contra 
pretensiuniloră românescl asupra Tran
silvaniei, arată o plăcere nemărginită și 
o răutate peste măsură de mare, până-ce 
trage și o conclusiune puțină conformă 
cu drepturile Româniloră.

O asemenea atitudine fiind păgubi- 
tore intereseloră grecescl, de dre-ce e- 
sistă patimi, ce cu o lăudabilă răbdare 
unii încercă a le potoli, și numai puțină 
dăunătdre apropierii Româniloră ou Gre
cii, care în genere e simțită fdrte nece
sară, dovedesce în aoelașl timpă nu nu
mai o superficialitate, ci și o evidentă 
răutate sufletâscă.

Nimeni nu pdte tăgădui, că sub ju
gulă străină gemă două milione și jumă
tate de Români, oarl ou dragoste îșl a- 
țîntesoă privirea spre libertate. De ase
menea sunt cunocute grozăviile Unguri- 
loră și suferințele supușiloră loră. De- 
multeorl foile europene au avut prilegiulă 
oa să se ocupe cu aceste. Cretenii, pentru 
oarl, — de altfelă cu dreptă, — ne sba- 
temă și ne rupemă vestmintele invocând 
protecțiunea și mijlocirea Europei, S3 
bucură relativă de dre-carl libertăți; 
pe câtă timpă nefericițiloră Români din 
Ungaria nu li se reounâsce nici avanta- 
gii, nici drepturi, pentrucă Maghiarii în 
tendența loră de maghiarisare nu res- 
peotâsă nimică. Ii obligă se învețe limba 
ungurescă, le închidă școlele și bisericile 
cu forța, pună mâna ilegală pe averile 
loră, și vai de celă care îșl ridică oa- 
pulă: îndată e declarată de tradatoră 
seu revoluționară, averea sa e confișoată 
și putrezesce condamnată în temniță.

Câți martiri de felulă acesta potă 
să numere Românii.

Pentru ce dară, considerândă de sa
cră lupta pentru liberarea frațiloră noș
tri, să refusămă altora astfelă de dreptă? 
Pentru ce acestă nedreptate? Nu e ru- 
șinosă ca noi, cari am luptată pentru 
libertate, noi, cari feoemă abusă de nu
mele „Maraton44 și „Salamina44, noi, cari 
amă încercată jugulă greu ală robiei, 
în locă de a întinde mână de aju
toră Româniloră, după cumă dânșii ne-au 
întinsă în timpulă luptei pentru neatâr
narea nostră, nu e rușine a ne bucura 
pentru sclavia a două și jumătate mili- 
dne de conaționali și coreligionari ai 
noștri ?

Poporală, care îșl iubesce libertatea, 
e datoră se dorescă libertatea tuturoră.

Deci, domniloră dela „Acropolis44, 
libertatea pentru toți, libertatea egală; 
nici tirani, nici tiranisațî. Ph. Ch. D.

Memoriulu studenților^ Români și 
studenții Italieni.

CetimG în cțiarele dinBucuresci:
Președintele oercului academică ală 

studențiloră universitari din Milano, d.

și mai mare, târându-se pe sub icdna 
sfântă, și curendă după aceea veniră 
trei, tote totă din loculă acela, — se 
părea, că e ună magazină complectă de 
brdsce. Năcăjită le dădui cu bastonulă 
la o parte, der erășl apăru de sub icona 
sfântă o familiă întregă de brosce. In 
multe locuri ale galeriei desemnasemă, 
fără ca să dau peste astfelă de animale 
— de ce apăreau tocmai în unulă și 
același punctă atâtea?

„Mă ridicai, mă apropiai de icona 
cea sfântă și mă uitai sub ea: aici era 
o largă crepătură între pămentă și la- 
turea inferidră a ramei, mai departe ni- 
mică. Totuși mă frapa o împrejurare. 
Pămentulă dinaintea iconei era cu multă 
mai umedă, deoâtă în ori ce locă, și în 
pămentulă acesta mdle se afla întipărită 
urma unui pioioră omenesoă desculță 
așa de aprope de ramă, încâtă acela a 
trebuită să trecă pe sub iconă pentru ca 
să pună pioiorulă acolo.

„Acestă lucru mă puse pe gânduri. 
Trebue că se afla în dosulă icdnei ună 
spațiu golă, de unde puteau să iesă brds- 
cele. Scuturaiu atâtă zăbrelele de feră,

câtă și rama, dâr nu se mișcară nici una, 
niol alta. Observaiu mai de aprdpe mâna 
Mântuitorului și icdna sfântului. Mâna 
mi-se părea prea mare și puțină cam în- 
oovoietă. Băgaiu mâna printre zăbrele 
și apucaiu mâna Mântuitorului; oând 
oolo, totă icona se dete la o parte, oa 
și când ar fi fostă o aripă de ușă.

„Acum aflasem seoretulă lui Pil- 
lone. înaintea mea se afla ună gangă 
scurtă și întuneoosă, din care de bună 
semă eșiau brdscele și în fundulă aceluia 
observaiu nisoe trepte acoperite ou no- 
roiu verde. Ună aeră înăbușită îmi veni 
în față și făcendă câțiva pași mai de
parte, mă convinseiu, oă treptele acestea 
ducă în formă de vertejă pănă la vila 
mortă, care zăcea tocmai de-asupra 
capului meu.

„Nu aflaiu de cuviință să pătrundă 
mai departe într’o vreme, în care loculă 
era forte cercetată. Mă mulțămii să sciu, 
că în ce modă se deschide ușa icdnei 
pe dinlăuntru, și după ce m’am oonvinsă, 
că se pote desohide fără multă greutate, 
o închiseiu erășl și apoi m’am pusă să 
desemneză.

„Findă într’o mare agitare, nu pu
team să lucra. Să pătrundă în vila mis- 
teriosă, oa să descoperă secretulă lui 
Pillone, seu să mă mulțămesoă cu aceea, 
ce am descoperită deja? Aceste între
bări mi-se încrucișau ca doi curențl pu
ternici în creerii mei și fără să vrâu mă 
făcură să întrepindă o călătoriă neliniș
tită de-alungulă țărmuriloră, aruncândă 
necontenită privirile asupra vilei morte. 
In fine starea aoâsta îmi părea nesuferită 
și într’o nerăbdare nervdsă o luaiu pa 
drumulă mare, să mă întorcă acasă la 
Cocumella.

Deodată răsunară îndărătulă meu 
nisce clopote vesele și în ourendă trecă 
pe lângă mine o trăsură grea. Bagagiulă 
era băgată într’ună giamantană de dame, 
oare după moda italiană era legată ou 
lanțuri în dosulă trăsurei. Nu numai oă 
trăsura era închisă — o împrejurare ne
obicinuită prin ținuturile neapolitane — 
ci și ferestrile erau închise într’ună modă 
hermetică, cu perdele și cârpe, așa 
încâtă era imposibilă să vecjl cine 
șede înlăuntru. Ceva misteriosă încun- 
jura trăsura aoesta fără oa să-mi potă

da semă, și curiositatea mea crescu și 
mai tare, când vătjuiu, că trăsura apucă 
pe drumulă cătră Cocumella, fiindă-că 
de când eram acolo, nu venise nici ună 
ospe.

„In fine ajungândă aoasă, îmi a- 
nunțâ Nioolo, ou o față veselă, că a că
pătată ună ospe. ț)icea, că e o damă, 
după totă probabilitatea, forte bogată, 
care din oausa sănătății sale oercetâză 
băile din Sorrent. Ea închinase odăile 
de de-asupra mea și fiindă obosită de 
oălStoriă, se retrase în ele. Ea vorbise 
franțuzesce; der că e tînără ori bătrână, 
frumosă ori urîtă, despre aoesta cinsti- 
tulă Nioolo nu-mi putea da niol o lă
murire, pentru-oă ea era cu ună voală 
negru pe obrază.

„In dimineța următore ceroaiu înză- 
dară să văcju dama cea misteriosă.

„Ea nu eși delooă afară din casă, ci 
stete cu ușile și ferestrile înohise. Mă 
mângăial cu sgeranța, că ne va onora ou 
presența ei la masă. Speranță zădarnică! 
Nimeni altulă nu veni, decâtă grosulă 
neapolitană, oare necontenită spunea, că 
în Neapole e colera, Euglezulă țepănt^
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Dino Rondani, primindă răspunsulă stu- 
dențiloră maghiari la memoriulă româ- 
nesoă pe care l’a cetită, „dar nu ne-a con
vinsa câtuși de puținufe. oerută studenți- 
loră români memoriulă loră, despre a 
cărui primire răspunde în următorele 
cuvinte căldurose :

Milano, în 23 Augustă 1891.
Prea iubiți frați românii
Amă primită abia erl — după reîn- 

torcerea mea din Germania — prea iu
bita vâstră scrisâre și memoriulti vostru, 
pe care l’amă cetită îndată cu mare in
teresă (avidamente). Simpatiile nostre nu 
potă se fiă decâtă cu voi, cari luptați 
pentru emanciparea unul poporă, a că
rui origine, tradițiune și mai alesă ale 
cărui sentimente pentru democrațiă suntă 
titluri sigure de victoriă.

Voi trebue să scițl, că în Italia ju
nimea celoră 23 de universități ale nos
tra (ou 17,000 de studenți peste totă) 
se împartă net în două partide: de o 
parte suntă — și suntă mulțl — tineri, 
cari se împacă cu presentulă și nu agită 
ideale politice și sociale; de cealaltă 
parte stă o minoritate, care e organisată 
în grupuri în tote scâlele, care agită în 
politică republioa, er pe câmpulă eco
nomică emanciparea proletariatului.

Și decă tdtă tinerimea italiană sim- 
patiseză pentru causa vostră, apoi mino
ritatea aoesta are la inima ei chiar causa 
vâstră, fiind-că densa îșl aduce aminte, 
că Mazzini voia o Italiă liberă și unită 
nu pentru ca să fiă un Stată mare în 
lume, oi pentru ca elă să dee ună cle
mentă de civilisațiune și să ajute astfelă 
poporele tinere în calea revindecațiuni- 
loră loră unitare și liberale.

Generosulă vostru apelă, care a în
soțită scrisorea vostră îlă voiu transmite 
Assooiațiuniloră universitare și oamara- 
cjiloră noștri celoră mai distinși și culțl.

Stau să traducă scrisorea assooia- 
țiunei universitare din Neapolă, publi
cată în „Lupta" pentru ca s’o facă cu
noscută la noi.

Cu acestă ocasiune vă comunică, că 
studen'ii republicani italianl au aderată 
la congresulă socialistă universitară din 
Belgia, oare se va ține la Noemvre: în 
tre promotorii lui au fostă și camarazi 
români.

Și vă salută urândă înflorire popo- 
reloră independente, libere și cu aspira- 
țiunl civilisătore !

Trăiască poporulă română celă mare!
Emanciparea națională a popdreloră 

e o condițiune indispensabilă pentu so- 
luțiunea problemeloră sociale.

Dino Dondăni.

Literatură.
A apărută numărulîi 11 și 12 ală 

„ României Musicale “ cu următorulă 
sumară:

Conoursulă de violină. — Educațiu- 

care se ocupa numai cu prinderea pesoi- 
loră, și Americanulă celă greoiu, care 
nu deschidea gura fără să nu cjică Long
fellow. Der nu, mai veni încă unulă: 
veni cerșitorulă celă șchiopă, pe care lă 
vădusemă la Posilippo — ori pote era 
cineva, care sămăna forte bine ou elă. 
Făcândă elă câteva înceroărl zădarnioe 
să-și oâștige simpatia Americanului, fu 
aruncată de Nicola pe ușă afară, ceea ce 
nu-lă împedecâ delooă să se preumble 
tdtă tjiua pe dinaintea ospătăriei.

„Mă puse în uimire presența lui, 
der cătră seră mă surprinseră ou totulă 
alte lucruri. Signora străină nu veni la 
apusulă sorelui în mijloculă nostru, prin 
urmare nu fu de față la tarantella, pe 
care o arangiase melanooliculă americană. 
Nici nu a putută admira pescele celă 
mare, pe care-lă primise Englesulă și 
despre care susținea morțișă, că lipsesce 
din museulă britanică. Ea preferi să 
strălucâscă prin absența sa, și se dea 
astfelă ansă la mulțime de presupu
neri, cari tdte fură însă spulberate de 
Nicolo, care nu spuse, că ea nu se simte 
.bine și doresoe să petreoă timpulă în 

nea musicală în cursulă primară.—Mu- 
sioa Modernă (urmare).— Oorulă pluga- 
riloră din Feldiâră. — Curierulă băiloră. 
— Musioa la Sinaia. — Couoertulă Rubin
stein. — Cafenelele oântânde. — Musioele 
la grădini. — Cipriană Porumbesou. — 
Ecouri artistice. — Corurile biserioesol.— 
Compositorii noștri. — Din gazetele 
străine. — Halală direotoră. — Concur
suri. — Una alta. — Bibliografia.

Bogatulă sumară ală acestei re
viste, preoum și competința ou care 
suntă tratate diferitele cestiunl atingă- 
tdre de arta musicală, o recomandă ou 
prisosă publicului. Prețuia abonamentului 
pe ună ană 12 lei, pe șâse luni 7 lei. 
Redaoția și administrația Strada Bradu
lui Nr. 5. _________

Corespondența „Gaz. Trans’“
Satulu-nou de susii, Aug. 1891.

Onorată Redaoțiune. Privitoră la 
respectarea legei din 1868, așa numită 
despre egala îndreptățire a naționalități- 
loră, Vă oomunioă înoă ună casă pentru 
ca publiculă oetitoră să fiă și mai multă 
convinsă, oă acea lege nu este bună de 
alta, decâtă ca printr’ensa să fiă sedusă 
opiniunea publioă din străinătate.

Casulă este următorulă.- Doi orediu- 
cioșl de ai mei, cari au luată de soții 
două surori, a căroră avere era sub tu- 
torată, voiescă oa acea avere, liberate 
fi.’mdă de tutorată, să o intabuleze de 
jumătate și pe bărbații loră, deol ceră 
estrasă matriculară de cununiă, oare în 
totă forma legală li-se dă. Când estra- 
sele ajungă în mâna judelui reg. oer- 
oualfi, acela le dă în afaoerea acesta ur- 
mătârea resoluțiune:

Nr. 985 ortf. Resoluțiune. înainte 
de resolvirea meritore a acestei cause, 
în tenorea ordinațiunei ministrului de 
justițiă din 1888 Nr. 947 § 11, este re- 
cercată Vasiliu Chereoheșă, ca cele 2 
estrase redactate în limba valahă și aici 
sușternute, să le traducă prin Stoll Ga
bor not. publică regesoă, împuternicită 
ou acestă lucru, în limba maghiară, și 
aoele dimpreună ou traducerea auten
tică, în 15 c|ile să le subșternă, aici, oăcl 
în casulă contrară rugarea lui va fi 
respinsă.

Despre ce Vasiliu Chereoheșă în pri
vința oeloră 2 estrase trebue însoiin- 
țată, Baia-mare 1891, Iuniu 30. Dela ofi- 
ciulă oărțiloră funduale, Alesandru Papp 
de Kapalnolc-Monostor, jude regescă m. 
p. 1. c.

Primindă oredincioșii mei acestă re
soluțiune ilegală, grăbiră îndată a-ml 
face cunosoută, oă eu ași fi causa, oă 
dânșii nu potă dobândi întabularea ava
rei, așa li-a spusă d-lă Ioană Drumariu, 
advooatulă, oare a fostă îcredințată ou 
oausa loră.

Acusa este gravă, bieții omeni în 
neounosoința lucrului credă ceea ce li-a 
spusă advooatulă, oare este totă așa de 
pitică spre a apăra dreptulă asigurată 
limbei române, care ar fi și limba lui, 
oa și judele, oare odinidră se c}.ioe, că 
ar fi fostă bună română. Cine pdte crede 
așa ceva?

linisce.
„Cătră mecjulă nopții ne despărți- 

rămă și mă retrăsei în odaia mea, ca se 
odichnescu după munca dilei. Totulă 
era așa de liniștit, încât strigătul bufniților 
din vila mortă îmi părea înoă odată pe 
atătă de sinistru. Totulă se liniști împre- 
jurulă meu, până cam la o oră după me- 
cjulă nopții. Atunci înoepu să se misce 
ceva curiosă deasupra mea. Mese fură 
mutate dintr’ună locă într’altulă, gia- 
mantane fură deschise încetișoră, lătjl 
fură înouiate, tâte în tăcere și pe furișă, 
și în mijloculă acestei ooupațiunl aucfii 
pași grabniol, zângănitulă de vase, fâșe- 
ită de foi de hârtiă, cari fură rupte în 
bucăți. Acestă activitate dură până pe 
la trei ore, când mi-se păru, oă audă 
lângă păretele meu, oă aluneoă ceva în- 
josă; o ușă îndepărtată fii încetișoră 
deschisă, credeamă, că audă pași prin viă, 
ună câne lătra, apoi totulă liniști.

Când mă deșteptai a doua cji dimi- 
nâța, totulă îmi părea ună visă, așa li
niște completă domnea jură împrejură.

(Va urma).

Vătjândă de altă parte, oă prin ao- 
tulă ilegală se vatămă dreptulă biserioei 
nostre, oă astădl se atacă scrisdrea dată 
prin ofioiulă biserioescă, mâne pdte va 
fi atăcată limba viuă, prin care se ves- 
tesce poporului română Evangelia. Deol 
din partea acestui oficiu, ală cărui dreptă 
a fostă vătămată și înoă dehorestată și 
mioșorată înaintea poporeniloră, amă în- 
naintată la șefulă justiției o petițiă, în 
care provooându-mă între altele la ordi- 
națiunea, în care se cjice espresă despre 
preoți, că „suntă opriți la estradare de 
estrase a se abate dela cuvintele ma- 
trioulei; numele propriu câtă și conținu- 
tulă celorlalte rubriol nu este conoesă 
a le scrie în altă limbă, oi numai în a- 
oeia, în oare suntă induse datele." (1771 
Ord. reg. Nr. 2629,) adăugaiu:

Dâoă în înțelesulă legei eu am 
dreptă de a-ml redacta matrioulele în 
limba română; decă legea mă opresoe 
să nu potă da altfelă estrase valabile, 
decâtă conformă originalului: de sine 
urmeză, oă forurile justițiare și adminis
trative de josă pănă susă, în virtutea 
aoelorașl legi, eo ipso suntă obligete a 
respecta aoele drepturi și a proceda con
formă acelora.

Acesta o pretinde cea mai justă 
ideiă de corelațiune între dreptă și da- 
torință.

Oăcl oe va urma din aceea, Esce- 
leuță, decă noi Românii, în justa apă
rare a, drepturiloră nostre asigurate prin 
lege, vomă urma esemplulă dată prin 
forurile de justițiă și administrațiune, 
vomă călca prescrisele legei, precum 
acele foruri le calcă, în detrimentulă 
morală și materială ală poporului ro- 
mânescă, de dragulă unei utopii?

Lasă în aprețiarea Escelenței Vdstre, 
câtă este de falsă apuoătura d-lui jude 
reg. Papp din Baia-mare, când în reso- 
luțiunea sa alăturată, respingerea aote- 
loră legali o motiveză ou o disposițiune 
ministerială din 1888 Nr. 947 § 11, ca 
și oând sensulă acelui § ar pută să anu
leze «alorea unei legi evidente, sancțio
nată de capulă statului.

Esistă o ordinațiune ministerială din 
25 Noemvre 1888 Nr. 47,330, în care 
într’ună casă analogă se dispună urmă- 
tdrele:

„Aceea parte din resoluțiunea jude
cătoriei cercuale, prin oare s’a pretinsă 
estradarea estrasului matriculară în limba 
maghiară, nu o potă aproba, căci la co
muna biserioescă gr. oat. din Seini, pen
tru conducerea matriouleloră și agende- 
loră este statorită limba română, matri- 
culele suntă conduse în totă privința 
legală în limba română, prin urmare și 
estrasele suntă a se estrada românesce.

Așa deră este evidentă, că aotulă 
estradată de mine este legală și prin 
urmare tote forurile de justițiă suntă 
datore a le primi înctocmai și proceda 
pe basa loră, fără de nici o haluoina- 
țiune.

Pe basa celoră espuse, rogă ou totă 
onorea pe Escelența Vostră, oa să bine 
voițl îndruma pe respeotivulă jude de 
cero. reg., ca să respeoteze legile sanc
ționate și prin astfelă de apuoăturl să 
nu lucre spre păgubirea cetățeniloră, 
cari susțină statulă și pe dânsulă.

Fiind-că poporenii mei suntă espușl 
la pagubă pentru prooedura legală a ju
decătorului regesoă, m’am ținută de da- 
torință patriotică a cere scutirea Esce
lenței Vâstre în favorulă loră."

Despre resultatulă dobândită în astă 
afacere Vă voiu trimite însciințare.

loan ii Costinu, 
preotâ. gr. cat.

Convocare.
Reuniunea docențiloră gr. cat din 

ținutulă Hațegului conformă § 25 din 
statutele sale îșl va țină adunarea ge
nerală în comuna Grădisce la 12 Sep- 
temvre s. n. a. c., la care cu tdtă stima 
suntă Invitați O. directori, OatechețI 
și învățători ai șcdleloră confesionale 
gr. cat. din fracturileHațegului, Ulpiei- 
Traiane, Oudgierului, Huniadorei și Jiu
lui, preoum și toți bărbații, cari se in- 
teresdză de înaintarea oauseloră școlari.

Programă:
I Ședință ou înoepută la 8 ore a. m.
1) Deschiderea adunărei prin preșe

dinte. 2) Constatarea membriloră pre- 
sențl. 3) Raportulă oomitetului. 4) Scru- 
tiniulă rațiuniloră. 5) Cetirea disertațiu- 
niloră.

II Ședință cu începută la 3 ore p. m.
6) Statorirea budgetului pe an. viitoră. 

7) Alegerea membriloră onorari. 8) Des- 
batere asupra întrebărei: „cari suntă 

cele mai bune manuale școlastioe în șc6- 
lele poporali ? 9) LeoțiunI practice im- 
provisate defipte din partea presidiului.
10) încasarea de taxe restante și ourente.
11) Statorirea looului pentru adunarea 
gen. viitdre. 12) Eventuale propuneri.

Sera petreoere ou jooă.
Din ședința oomitetului ținută la 23 

Iuniu a. c.
Ioanu Jenza, N. Triinbițoniu, 

preside. notară.
Ștefană Țiarina,

notară.

SCIEI TELEGRAIFCE.
Veneția, 6 Septemvrie. Starea 

sănătății reginei Elisabeta a Româ
niei s’a mai îmbunătățită. Regina 
a durmitu o nbpte liniștită. Eri 
după amiacțl a sosită aici regele 
Carolă, și a fostă primită la gară 
de ducele de Genua și de multe 
notabilități ale orașului. Ducele 
a condusă pe regele Carolă în 
gondola regescă pănă la hotelulă 
„Danieli", unde se află regina.

Londra, 6 Septemvre. țliarulu 
„Morning Post“ publică că o de
peșă din Schwarzenau, în care se 
c}ice, că contele Kalnoky, consi
deră situațiunea Europei și cu deo
sebire importanța politică a ces- 
tiunei Dardaneleloră, fbrte se- 
riosă. E vorba, ca marele puteri 
se adreseze o notă comună înaltei 
Pdte.

Voci din publicu. *)
Sinaia, Augusta 1891.

După grave dureri de măsele, mă 
hotărîi să mă supună operațiunei d-lui 
medicii dentiștii din Brașovă, Raupert EE. 
F. William, care cu o destoinicia deose
bită a sciută să-mi șcdtă două măsele 
adâncii înrădăcinate pe lângă nisce du
reri abia simțite.

Sentimentulă de recunoscință mă în
demnă a-i esprima și pe acestă cale mul
țumită mea și a-lă recomanda atențiunei 
onoratului publică ca pe unulii dintre 
cei mai destoinici dentiști.

loanâ Purcărea.

DIVERSE.
Cumii s’a însurată împăratulu Rusiei. 

Se scie, că Alexandru III, împăratule 
Rusiei, are de soțiă pe prinoipesa Dag- 
mar, fiica regelui Danemarcei. Dânsulă 
a luat-o supunându-se dorinței fratelui 
său, cu care era deja logodită. Marele 
duce moștenitorii ală tronului Rusiei, 
simțindu-se pe mdrte, a lăsată pentru 
soumpulă său Alexandru o sorisore miș- 
cătdre, prin care îlă conjura să iăe lo- 
oulă său în inima principesei. Aodsta a 
fostă cea din urmă a sa rugăminte. Ma
rele duoe Alexandru era așa sfiosă, în- 
câtă nu îndrăsnea să facă cunoscută 
prințesei epistola mortului. Intr’o cji, ma
rele duoe Vlâdimiră, trăgându-lă la o 
parte îi $ise: Soii una, deoă nu faol, 
după dorința lui Nicolae, mă voi duce 
eu în numele lui să ceră mâna prințesei. 
După oâtva timpă Alexandru sosi la 
Charlotenburg, residența familiei regale 
a Danemarcei. într’ună momentă când 
se afla singură cu prințesa îi dete tre- 
murândă scrisdrea lui Nioolae. Princi
pesa o citi și înroșindu-se dise : Și eu 
am primită dela Nioolae o scrisdre prin 
oare mă ruga să deviu soția d-tale. O ! 
te rogă arată-mi-o. Prințipesa alerga în 
camera sa, aduse scrisorea și o citiră și 
comentară împreună. Oând voința răpo
satului fu pe deplină înțelesă, căsătoria 
se făcu.

Rose verdî și albastre. Ună grădi
nară din Buenos Ayres ar fi descoperită 
procedeulă, de a produoe rose vercjl și 
albastre. Elă udâ tulpinele de rose albe 
ierna întregă cu albastru de Prusia și 
prin acesta obține rose albastre. Totă 
așa procedeză cu sulfatulă de cupru și 
obține rose verdl.

*) Pentru cele cuprinse în rubrica acesta 
Redacțiunea nu ia răspunderea.

Proprietară : 
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală: 
Gregoriu Maiorii.
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€nrsu!ii pieței Brașovis.
din 7 Septemvre st. n. 1091.

Bancnote românesci Cump. 9.27 Vend. 9.30
Argintă romănescă 9 20 „ 9.25
Napoleon-d’ori n 9.28 „ 9.31
Lire turcescl 10.46 „ 10.51
Imperiali - - • » 9.44 „ 949
Galbinl - • n 5.40 „ 5.45
Scris, fonc. „Albina" 6% 1C2.— n

n n n 5°/o n 99.50 „ 100.-
Rable rusescl • " » 120.— „ 121.-
M&rcI germane ’ " >i 57.10 „ 57.50
Diacontulă 6—8% pe ană.

Cnrsulu Ja bursa din Viena.
din 5 Septemvre a. c. 1891

Renta de aurii 4°/0 .... 103.10
Renta de hârti&5% - - • • 100.45
Imprumutulă căiloră ferate ungare ■

aurii 115.75
dto argintii .... 98. -

Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostii ungare (8-a emisiune) 112 —
SonurI rurale ungare ..... 90 —
Bonuri croato-slavone • - 104.70
Despăgubirea pentru dijma de vinii

nngurescă • ■ - - —.—
Imprumutulii cu premiulii ungurescii 140.— 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se» 

ghedinului 180 30
Renta de argintii austriacă ... - 90.60
Renta de hârtiă austriacă .... [90.65 
Renta de aurii austriacă.................... 109 90

A vist d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită (Jiariilu nostru până acuma.

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

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

Administraț. „Gaz. Trans.“

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

ostii ungare [2-a emisiune] —.
Amorf isarea datoriei căilorii ferate de

LosurI din 1860 ....................- - 136.75
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 1020.—
Acțiunile băncei de creditii ungar. - 327.— 
Acțiunile băncei de creditii austr 276.75 
Galbeni împărătesei- - • - 5.55
Napoleon-d’ori ... - - 9.31
Mărci luO împ. germane - - - 57.67’/,
Londra 10 Livres sterlings 117 25

Nr; 11,211—1891 658,3-1

CONCURStL
Din legatulă Ioset W ehrmacher pen

tru aoei cari studieză, este de a se da 
pentru durata legală, de studiu și fără 
deosebire de religiune seu naționalitate 
unQ stipendiu anuală de 400 fl. v. a. unui 
ascultători ordinară la unft institută su
periori interni seu externă, seu astorfeli 
de indivic]!- cari prin absolvarea unui 
gimnasiu superiori, a unei șcdle reale 
superidre seu unui institută de pregătire 
sunti în stare de-a documenta, cumcă 
au câștigată dreptulă de a frequenta 
unuli din amintitele institute superidre.

Competenții au de a’șl așterne sub
scrisului magistrată referitdrele petițiunl 
provădute cu timbrulă recerută și cu 
dooumentele de studiu pănă în 1 Octom- 
vrie a. c. In aceste petițiunl este de a 
se documenta, cumce competenții suntă 
din Transilvania, adecă din părțile acele, 
cari înainte de uniunea cu regatulă Un
gariei au formată politicesce marele prin
cipală ală Transilvaniei; în fine oă suntă 
fără remedii, adecă că atâtă competenții 
înșiși câtă și părinții lori nu posedă a- 
tâta avere, din care si potă acoperi spe
sele pentru studiu.

Brașovu, 29 Augustă 1891.

Maptratuitt orașenesen.
Nr. 1118-1891 657,3—1

com.

Publicațiune.
Se aduce la cunoscința publică 

că pe basa ordinațiunei înaltului 
minister^ r. u. de agricultură, Nr. 
13,196—1891 se va ține în 13 0c- 
tomvre 1891 St. n. licitatiune publică 

spre ven4area de 6366 metri cu
bici lemne de ștejaru din pădurea 
comunală „Dumbrava" apte pentru 
constiucție plus oferintelui.

Oferte confecționate după pres
crise și provec[ute cu vadiulă re- 
cerutu încă se vorâ primi pănă la 
6ra în care se începe licitațiunea 
verbală.

Prețulu strigării s’a statorită 
cu 7639 fl. 20 cr. V. a. și amatorii 
de cumpărare au a depune înainte 
de începerea licitațiunei unu vadiu 
de 10%.

Condițiunile de venerare se potă 
vede în cancelaria comunală în 
6rele oficibse.

Țînțari, 2 Septemvre 1891.
ZEPrixxiăria,:

Ioană Neguliciu,
primară,

Nr. 5450—1891 659,1
pol.

Publicațiune.
Pentru esarendarea pășunei de 

oi pe erna 1891—1892 pe terito
riului Sighișbrei, se statoresce cjiua 
de licitațiune pe Joi în 24 Septem
vre 1891 în cancelaria subsemna
tului magistrată. Vadiulă este 50 fl.

Sighișora, în Septemvre 1891.
Masistratnlt

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ă, 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

l/Cersulu treziuirilor-ijL
pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 20 Iulie 1891

Budapesta—Predealft Bredeală—Budapesta B.-Besta-Aradii-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Besta Copșa-mică— Sibiiu

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
accele-

Trenu 
de 

persdn. ratu

Trenu 
aocele-

ratu persdn.

Trenu 
de

Trenu 
accele

rată

Trenă 
de 

persdn.
Trenu 

de 
persdn.

Trenă 
acceleT 

rată

Trenu 
de 

persdn.

Trenă 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rată

Trenă 
de 

pOrsdn-

Viena
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea-mare j
Mezd-Telegd
Rev 
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huedin
Stana 
A ghiriș
Ghirbău 
Nădășel
Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uidra 
Vințul de 
Aiudii

sus

Teiușu

Crăciunelii
Blașiu 
Micăsasa

Copșa mică <
MediașO 
Elisabatopole 
Sighișora 
HașfalSu 
HomorodQ
Augustinîi 
Apața 
Feldiora
Brașovu

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
1.64
2.13

3.25

TimișU
Predeală
BuourescI

Tren de 
persdne

12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

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

10.05

9.15
11.19 
12.57;
2.12
2.19
2.49
3.26

Bucuresci
Predeală 
Timișfl
Brașovu

4.21
4.55

Feldidra 
Apața 
Augustinîi 
Homorodtt 
Hașfalâu 
Sighișora 
Elisabetopole
Mediașfi
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
Crăciunelii
Teiușil

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudii 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișfi 
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

sus

Nădășelă 
Ghîrbău 
AghireșQ 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia 
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mare)

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

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

1.52 10.07
2.18 10.44
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

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
|2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.16
8.29
8.53
9.12
9.51 

1006
10.23 
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47

"8Ă0
6.05

Aradu
Glogovațfi 
Gyorok 
Paulișîi 
RadnaLipova 
Conop
Berzava 
Soborșină 
Zamfi
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Or ăștia 
Șibotfi
Vinț. de josfi 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

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

10.16
10.36
11.-
11.26
11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25
9.50
1.05
5.24
5 46
5.57
6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53 

10 19 
10.50 
11.16 
11.44 
12.06 
12.38

Teiușu
i Alba Iulia
Vinț. de josO 
Șibotti 
Or ăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica 
llia
Gurasada
Zamă 
Soborșină
Berzava
ConopU 
RadnaLipova 
Paulișă
Gyorok 
GlogovațG

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
4.17
4.33
4.55
517
5.28
5.53
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

Cucerdea- Oșorheiu - R.-săs.

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
Șeioa-mare 9 05 5.55 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea
Ludoș
Oșorlieiu ■

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

Itltureșu-Ijudoșu—Bistrița Bistrița—Mureșu-Tudoșu

Murâșii-Ludoșîi 
Țagu-Budatelicfi . 
Bistrița . . . .

4.— Bistrița . . . .

9.59|| MurășQ-LudoșQ. .
Țagu-Budotelioă .

Sinieria (Piski) Betroșeni||T,etroșeni-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
Hațegft 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
Pui 8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
Crivadia 8.47 2.23 7.24 Hațegfi 8.36 1.54 8.25
Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
Petroșeni 9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

Aradu—Timișora || Timișora—Aradu
Timișora
Vinga

Aradu 6.15 11.30 7.15
Vinga 7.32 12.47 8.04
Timișora 8.42 2.04 8.57

2.46

Regh.-săs.
Oșorlieiu
Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Turda—GliirișftCîlBii’ișiî—Turda
Ghirișu 7.48 10.35
Turda 8.08 10.55

3.40
4.-

10.20
10.44

Turda 4.50 9.30
Ghirișă 5.10 9.50

2.30
2.50

8.50
9.10

Sigliișora—Odorheiu Odorheiu—Sighișora

Sighișora. . .
Odorheiu . . .

4.30
7.21

11.25
2.11

Odorheiu. . .
Sighișora. . .

8 15
10.52

3.15
6.10

Careii-mai’i—Zelău 5£el ău—Cărei i-mari

Brașov 
Zernesci

6.40

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

Brasov—Keimesci

5.45
7.26

4.55
6.36

1.16|
4.15
7.21

Zernesci—Brașov •>

Nota x Nnmerii încuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte. I
 Careii-marI 

Zelău. .
5.50 Zelău . . . . 

Careii-marI . .11.—I
1.56
6.48

ZârnescI
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

i
i

J 
I

r

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă,


