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Brașovli, 27 Augusta v.
Abia îșî mai aducu aminte 

bmenii în Germania, ca se fi tostu 
vre-odată o lipsă atâtu de mare 
de grâne, ca în anulu acesta. Nu
mai în anulu 1847, când a fostă 
chiar fdmete, s’a mai pomenită 
atâta lipsă de cereale, ca acuma.

Acestă lipsă a produsă, firesce, 
mare nemulțumire în poporG, care 
abia mai pote trăi de pe-o Ți pe 
alta. Grânele au ajunsă la ună 
prețu ne mai pomenită de mare.

In Germania de nordă făina 
de grâu este nutrementulă prin
cipală ală poporațiunei, prin ur
mare nu e lucru mică, decă po- 
porulă trebue se plătescă. prețulu 
aprope îndoită pentru nutremân- 
tulă seu celă mai necesară. Der 
și cartofii, cari jocă asemenea ună 
rolă principală la nutrirea popora- 
țiunei germane, suntă mai scumpi 
ca ori și când.

Decă astăȚl lipsa în Germania 
este așa de mare, causa este po
litica economică Inaugurată de 
Bismarck prin introducerea vamei 
pe cereale. Acum, în anulă acesta 
de lipse, se vedă urmările stri- 
căcibse ale acestei politice eco
nomice, căci pe când ar trebui 
se între în țeră cereale în masse 
câtă mai mari, relațiile comerciale 
odată stabilite împedecă acesta și 
din causa intereseloră unui grupă 
de mari proprietari trebue se su
fere milibnele.

Acum se cjice, că și cancela- 
rulă actuală, d-lu de Caprivi, are 
să sufere în urma sistemului a- 
mintită de vamă pe cereale. Im- 
peratulă Vilhelm adecă să fi do
rită de multă cassarea acelei vame, 
der d-lă Caprivi a declarată, că 
acesta nu se pote așa curendă din 
causa tractateloră comerciale e- 
sistente. Urmarea a fostă scum- 
petea de astăzi și nemulțumirea în 
poporă, care a adusă apă pe mbră

mai alesu partidei socialu-demo- 
cratice.

Din causa acesta se vorbesce 
de-o mare încordare între împera- 
tulu și cancelarulu Caprivi și se 
crede, că posițiunea acestuia ar 
fi sdruncinată, și că generalul Wal- 
dersee, care a fostu distinsă de 
împăratulu în timpulu din urmă, 
ar fi destinată se fiă succeso- 
rulă lui.

Este der și situațiunea internă 
economică, care face se crescă în
grijirile în sînulă poporului ger
mană și creeză unu felă de indis- 
posițiă generală, la care se mai 
adauge și iritațiunea din causa fră
țietății ruso-francese.

Nu mai încape îndoelă, că Ger
mania are mijlbce de a’și ajuta, 
der nu fără o încordare însemnată 
a puteriloră sale economice. Ori 
cine va fi chiămată în fruntea gu
vernului și oricâtă de multă s’ar 
face pentru armată și organisarea 
ei, Germania nu va fi mulțumită 
pănă când nu se va face ceva și 
pentru poporă și pentru ușurarea 
vieței lui.

Nu-i destulă, că înarmările iau 
dimensiuni din (Ți în 41 ma-i mari, 
că sarcinele publice impuse po
porului prin imensele cheltuieli 
pentru armată se totă îmulțescă, 
în locă se se micșoreze? Se nu 
se facă posibilă nici măcară 
atâta acestui poporă îngreuiată 
cu unu mi'litarismă atâtă de rigo- 
rosă și costisitoră, ca se-șî potă 
procura pânea de tbte cjilele cu 
ună preță suportabilă pentru elă?

Intr’adeveru, lipsa de grâne 
trebue se provoce cugetarea seri- 
ăsă a omeniloră de stată ger
mani asupra sorții economice a 
poporațiunei din Germania, care 
nu se pote ferici numai cu pusei 
de sistemulă nou și cu chivere 
prusiane.

CRONICA POLITICA,
— 27 Augustă (8 Sept).

— „Budapesti Hirlap" publică cu 
data de 2 Septemvre ună articulă înti
tulată: Rușii, Românii și Ardealulfi. In 
acestă artioulă memorata fâiă vre să 
arate, că Rusia umblă să oâștige Ro 
mânia pentru alianța ruso-francesă în 
potriva monarchiei ndstre, oferindu-i în 
schimbă Transilvania. Artioululă și-lă 
baseză fâia ungurescă pe o corespon
dență, ce a primit’o „Românulă“ din 
Bucuresol dela ună cjiaristă rusă din 
Parisă și în oare diaristulă rusă asigură, 
oă „în cerourile guvernamentale ruse s’a 
ridioată cestiunea, de a se propune Ro
mânia schimbarea nouei Basarabie cu Do- 
brogea, despre care se crede în sferele 
militare rusesol, că are pentru Rusia o 
importanță strategică, ce n’ar ave-o Noua 
Basarabie.“ In scrisorea sa cătră „Ro- 
mânulă", 4^ar:*s^ul^ rus& mai adaugă: 
„Fiți ou noi și frații voștri din Transil
vania voru fi uniți la patria lorii.“ Cu
vintele acestea se ’nțelege, că au pro
dusă sensațiă în pressa ungurescă, care 
le comentâză cu viu interesă.

— Ună (fiară francesă din provinciă 
publică ună artioulă subscrisă de Iules 
Delahaye, în care cji00, c& amiciția ruso- 
francesă este a se datori fostului mi
nistru de esterne Flourens. Elă a fostă 
celă dintâiu, care a cutezată să (fi că re- 
presentantului Țarului: „Rusia și Frăn- 
cia au ună dușmană comună: Germania; 
în ori ce țeră potă avă ele interese co
mune ; cine le împedecă pe amândouă, 
să facă o alianță?1* Planulă lui Flou
rens întîmpină însă resistință în oonsi- 
liulă de miniștri. „D-ta crecjl așa ceva ?“ 
esclamară oolegii lui Flourens. „Ce soan- 
dală în partida republicană, ce scandală 
în Europa!" — „Sciu", răspunse Flou
rens, „ași fi mare, așa încâtă l’ar pute îm- 
pedeca pe împăratulă Germaniei, să nu 
mai ia șampaniă, dâr totă așa de bine 
l’ar constrînge să ne redea Alsația-Lota- 
ringia." Domnulă Spuller, care urmă după 
FlourenB, (fise, că planurile acestuia 
suntă haluoinațiunl și se feri să oontinue

negoțiările. Abia Ribot le-a reînoită tri- 
mițendă pe Flourens cu o misiune la 
Petersburg. La fine oitâză Delahaye ur- 
mătdrele cuvinte esprimate de ună amică 
ală lui Flourens: „O alianță a republicei 
cu Țurulă pe timpulă ministeriului Flou
rens ar fi fostă pacea pe 20 de ani; 
astăcjl însemnă ună răsboiu sigură și 
apropiată !“

0 scrisore a D-lui Alexandru Mocsonyi.
D-lti V. BabeșO. ne trimite spre 

publicare următorea scrisbre, ce a 
adresat’o d-lă Dr. Alexandru Mo
csonyi Comitetului partidei nbstre 
naționale în Sibiiu și care a fostă 
cetită de d-lă președinte în ședința 
comitetului:

Birchis, în 14/26 Augustă 1891. 
Domnii mei!

De ună timpă mai îndelungată se 
continuă prin anumite foi de dincolo de 
Oarpațl în sinulă partidului națională de 
dinedoe, o agitațiune. Natura oestiunei, 
împrejurulă căreia se învertesoe aoesta 
agitațiune, precumă și caracterulă în- 
tregă, ce-lă pdrtă acesta agitațiune, ne 
au pusă în imposibilitatea, de a ne în- 
gera ori și oumă în aoesta învălmășelă. 
Loculă cuvenită pentru acâsta mi se pare 
a fi comitetulă națională. Momentulă 
potrivită acela ală întrunirii comitetului. 
De aceea adreseză aoeste litere comi
tetului, oare fără îndoielă se va ocupa 
și de cestiunile relative la memorande.

In câtă pentru publicarea unui me
moranda politică în scopul d’a orienta opi- 
niunea publică asupra situațiunei nâstre, 
precumă credă, nu esistă divergințe e- 
sențiale între membrii oomitetului.

Nu așa este însă cu cestiunea despre 
presentarea unui memoranda la tronă. 
In acesta privință subversâză agere con
traste în sînulă oomitetului. La aceste 
contraste se referă cunoscuta agitațiune 
jurnalistică. Nu potă să sciu decă acesta 
oestiune într’adevără a dată îndemnulă 
acestei agitațiuni, său că ea s’a folosită 
numai de protestă. Fiă ori și oumă,

FOILETONUL „GAZ. TRANS." lampei pe poteca, oe ducea la vilă, apoi 
nu mai văcjui nimică.

„Două ore întregi stătui la postulă 
meu, ca o sentinelă, care aștâptă ună 
atacă ală dușmanului. Se crepâ de 
și o fașiă slabă roșietică se ivi pe ori- 
sontă, când ârășl aucjii dinspre vilă nisce 
pași înoetișorl — ârășl se deschise portița 
și necunoscuta dispăru.

„In diua următore cercetai cu dea- 
măruntulă via și grădina vilei, der în- 
zădară. Nu putui descoperi niol o ur
mă pe cărările acoperite ou mușchiu; 
porțile erau închise și vila însă-șl sta ca 
totă-deuna tristă și tăcută.

„Nici în cjiua acâsta nu se arăta 
dama străină. Der sănătatea ei trebue 
că făcuse progrese însemnate, căci de 
câte-orl ohiămam câte-ună servitoră ală 
ospătăriei, mi-se spunea, că la trimisă 
dama străină cu epistolele la postă. Era 
o corespondență lățită fârte remarcabilă!

„A. doua și a treia nâpte se petrecu 
totă același speotacolă. Totă-deuna cam 
pe la două ore după medulă nopții, se 
ivea lumina, tot-deuna ea dispărea pe po
teca cătră vila mârtă, și cu tote că din 
loculă meu de observațiune puteam ve
de edificiulă, îmi era imposibilă se sciu, 
că lumina dispărea în vilă, fiindcă feres-

trile erau închise cu mare îngrijire. 
Totuși aveamă o pre imțire aprâpe si
gură, că ținta damei misteridse e vila 
mârtă, de aceea mă hotărîi, oa eu sin
gură se jocă rolulă de polițistă și se 
cerceteză afaoerea.

„Intr’o dimineță, frumdsă plecai la 
Sorrent și’ml cumpărai din târgă o lam
pă, tocmai ca aoeea, care-mi ațîțasă cu- 
riositatea.

După aceea plecai aoasă, cercai re- 
volverulă meu, îlă încărcai și apoi ’i (fisei 
lui Nioola, să nu mă aștepte în nâptea 
acâsta, fiindcă mă ducă cu nisce pescari 
să sootă în revărsatulă zoriloră plasele 
din apă. Cătra apusulă sorelui mă du
sei într’adevără la țermure,îml înohiriai 

barcă, căre mă duse până la finea 
golfului. Aici petrecui până se făcu în- 
tunerecă, apoi mă dusei cu barca până 
la marginea stânciloră, spunându-le pes- 
oariloră, oă mă întorcă aoasă prin 
galerii.

„Nu tăgăduescă, că inima ’ml începu 
se svâcnescă cu putere, când pășiam prin
tre stâncile acestea pustii, cari mi-se 
păreau în întunerecă încă odată atâtă 
de înfiorătdre și unde liliecii, cari sburaă 
împrejurulă meu, erau singuri mei to
varăși.

„Marea sgomotâsă răsuna sinistru 
prin boltiturile stânciloră. Credeam, oă 
luna va răsări și-mi va lumina celă pu
țină întrarea de cătră mare. Dâr o ne
gură umedă, oare atunci se ridicase din 
mare, făcu, ca luna să apară numai ca 
ună discă roșietică pe ceră, care încu- 
rândă dispăru cu desăvârșire. Inoetă și 
cu mare băgare de semă întrai în am- 
bitulă principală, numărândă fiă-care 
deschidătura de lumină, pe lângă care 
treceamă. In fine mă oprii lângă gale
ria a opta — aici era întrarea oătră vila 
mârtă și aici mi-am aprinsă lampa.

„Ce curiăsă mi-se păru acumă icăna 
sfântului ou podoba sa! Tremura și se 
jucă în radele lampei; se părea, ca și 
chipurile ar fi căpătată vieță și-mi fă
ceau semnă se mă întorcă aoasă. Ună 
momenta — trebue se mărturisesoă — 
mă gândii se mă lasă de planulă meu; 
der în momentulă acela ouriositatea în
vinse frica — eramă înarmată și apoi — 
eramă bărbată; se nu amă eu curagiulă 
să ăuieză aceea, ce outâză o femeiă!

„Pe scările, ce duceau susă în for
mă de vârtejă, numărai 37 de trepte, 
tote înguste și umede. In fine mă isbii 
cu capulă de o ușă, care se deschise 
scârțăindă, apoi întrai într’o pivniță bol-

(?)
PILLONE.

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

„In nâptea următore înoepură er 
năsdrăvăniile, cu aceeași liniște înăbușită 
și cu aceeași grabă tainică.

„întâlnirea cu Pillone și aflarea ușei 
secrete îmi reapărură în mintea mea, și 
fără să șciu pentru ce, îlă pusei în le
gătură pe ospele meu de-asupra, ou vila 
misteriâsă ou ferestrile și ușile ei zăvo
rite. Atunci aucjii ârăși alunecarea aceea 
pe lângă părete; de astădată mi-se pă
ru, oă căduse o farfuriă joșii pe trepte. 
In momentulă acela mă sculai, mă du
sei la ferâstra, pe oare o desohisei fără 
sgomotă și de acolo vătjui o scenă 
curiosă.

„Dintr’o portiță mică, care se părea, 
că servise Iesuițiloră de eșire, păși o 
figură femeescă cu vălulă deșii pe față 
și ou o lampă de nâpte în mână. Ună 
momentă se opri, pentru oa sâ se con
vingă, dâcă totulă e liniștită. Apoi în
chise portița și dispăru în via întunecdsă, 
ca și ună licuriciu, care umblă prin ier- 
bă și care aoumă apare, acumă dispare, 
încă odată văcjui razele luminose ale
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intențiunea mea este, a mă esprima atâtă 
asupra acestei agitațiuni, câtă și asupra 
cestiunei memorandului. Căci nu numai 
că pună temeiu ca comitetulă pe deplină 
se fiă orientată despre vederile mele în 
ambele direcțiuni, ci eu speră, că ’mi 
va succede a contribui la clarificarea a- 
celoră multiple neolarități, cari parte 
deja esistau, parte încă în mai mare mă
sură s’au creată prin acesta agitațiune.

Mai întâiu voiu se vorbescă de acesta 
agitațiune.

Nu aflu de lipsă a întră în detai- 
lurile aceleia. Dela sine înțelesă este, că 
și mai puțină pote să’ml trâcăprin min
te, de a face aoesta în privința atacuri- 
loră personale îndreptate în contra mea. 
Aceia, cari au outesanța d’a mă suspiți- 
ona, atâtă stau de josă sub mine, încâtă 
cu suspiționările loră nu potă se ajungă 
până la mine, ci cu acelea ei înșiși îșl 
împrimă pe frunte stigma josniciei loră 
proprie. A mă ocupa ou astfelă de 6- 
menl și porniri arfiopropriă dejosire a 
mea, de care nu sunt capabilă.

Insă faptulă unei agitațiuni suscita
te și întreținute în propriulă castru ală 
partidului nostru, nu ni este nici posi
bilă nici permisă a-lă ignora.

Avemă de a face aici cu o agitați
une jurnalistică, oare pusă în lucrare în 
foile esterne, ia de îndemnă o cestiune 
controversă internă a partidului nostru, 
a căreia întregă formă abia este cualifi- 
cabilă, a âăreia motive și ținte finali, 
mie, ce e dreptă, nu’mi suntă cunoscute, 
der a oăreia tendință apertă este îndrep
tată, de a perturba armonia internă a 
partidului și a căreia efectă este — fiă-ml 
iertată espresiunea singură nimerită — 
soandalulă politică.

La acesta aparițiune în vieța nostră 
de partidă — nouă, der de sigură nu 
îmbucurătore, voesoă să facă unele re- 
flecsiunl din punctulă de vedere ală or- 
dinei de partidă. Eu adecă susțină, că 
acolo unde domnesce vieța regulată de 
partidă, cestiunile interne de partidă să 
sustragă peste totă discusiunei publioe, 
decumva organulă competentă ală par
tidului, — la noi comitetulă centrală, în
sărcinată prin Conferința națională cu 
representarea și conducerea afa ceriloră 
naționali, escepționalminte printr’ună 
condusă formală n’ar enuncia necesita
tea seu celă puțină admisibilitatea unei 
atari, că prin urmare deja faptulă în 
sine, că o cestiune internă a partidului, 
fără autorisare din partea comitetului 
națională să se pună în discusiune pu
blică prin foi, ce trecă de naționale, ca 
în casulă presentă, este incompatibilă cu 
considerațiunile de disciplină ale par
tidului.

In publicațiunile jurnalistice de sub 

întrebare însă, precum ounoscută este, 
s’au făcută obiecte de discusiunl confi
dențială ale comitetului și acesta în modă 
pe deplină mistificătoră. Eu cred, că 
pretutindenea unde esistă sentimentă și 
pricepere de disciplină, astfelă de acte 
au să fiă calificate ca acte de o indis- 
crețiune absolută nepermisibilă.

Der o procedură jurnalistică, care 
punendă la o parte nu numai egardele 
îndatorite persânei, ci chiar și oele ce oom- 
petă posițiunei de președinte ală parti
dului, încarcă pe președinte cu cele mai 
josnice înjurări și numai decâtă îlă și 
esecută â la Lynch, are o trăsură pro
nunțată anarchistică.

Indiscrețiunile și mistificațiunile, 
suspiționările și calumniările, înjură
rile și denunțiațiunile, aceste suntă ar
mele acestei agitațiuni. Eu credă, că 
chiar și aceia, cari s’au folosită de a- 
ceste arme, nu voră afirma, a ie fi luată 
din arsenalulă bunei ouviințe politice.

Și acestea suntă momentele agita- 
țiunei acesteia, cari, după a mea părere 
receră o considerare mai seridsă din 
punctulă de vedere atâtă ală ordinei câtă 
și ală reputațiunai de partidă. OăcI în 
fața unoră astfelă de aparițiunl:;de sine 
se obtrudă cestiunile : Ore se pote cugeta 
măcar la o activitate cunosoiențiâsă și 
salutară a supremului organă esecutivă 
ală partidului națională, deoă oea din- 
teiă și indispensabilă presuposițiune e- 
tică: — încredurea omnilaterală în dis- 
crețiunea reoiprooă a membriloră comi
tetului se permite a fi sguduită prin a- 
tari indiscrețiuni și mistificațiunl inadmi
sibile? Ore nu însămnă aoesta asemăna 
neîncredere și discordiă acolo, unde în
crederea necondiționată și concordia ce a 
mai deplină au să domnâscă? Ore mai 
pote să fiă vorba de ordine în partidă, 
decă autoritatea președintelui este per
misă a se dărîma în acestă modă? Ba 
mai multă, ore partidulă națională nu 
se periclită deadreptulă în esistența sa, 
decă elă în temeliile sale morale 
și politice: în sentimentele de bună cu
viință polit'că și de solidaritate națio
nală prin astfelă de porniri se sgudue 
și nihilismulă morală se înouibă în sî- 
nulă său?

De sigură, nu pote fi în firea mea 
ca asemenea celoră din dosulă articoli- 
loră ațîțătorl, se suspiționeză intențiu- 
nile acelora, cari din întâmplare într’ună 
seu altă causă controversă, nu suntă deo 
opiniune cu mine. Și după tdte aoestea 
ori câtă de greu îmi vine chiar și în a- 
cestă casă vrâu să presupună, că, aceia, 
inspirați de intențiunile celemaibunein or
bia lor pătimașă nici cousciință nu au des
pre întrega periculositate a pornirei loră 
proprie, — o presuposițiune, la care ni

menea nu-mi va pute împuta mioime de 
sufletă, întrebă însă: Ore chiar și cele 
mai nobile intențiunl ar pute ele să jus
tifice ună astfelă de metodă de luptă? 
Și dâră acestă metodă de luptă în sine 
refusabilă, în efectele sale mai puțină 
destructivă ar fi, pentru-că, după supo- 
sițiunea ndstră, elă ară fi provenindă 
din intențiunl nobile? Ore s’ar pute to
lera în sînulă unui partidă, care ține la 
esistența și reputațiunea sa, o astelă de 
agitațiune ohiar și în casulă presupusă 
de bune intențiunl? N’ar fi ore din con
tră interesulă partidului, de a îneca, 
prin o reaoțiune salutară, în germene 
nihilismulă pornită spre ivâlă?

Der pe lângă tote acestea nici nu 
esistă cea mal mică necesitate pentru 
nici ună felă de agitațiune, cu atâtă mai 
puțină pentru una asemenea. Căci oes- 
tiunile în privința cărora se nască di
vergențe mai seriâse de păreri, fără de 
ași pute găsi deslegarea loră satisfăcă- 
tore, pentru tdte părțile deja în sînulă 
comitetului, după natura lucrului au să-și 
caute și găsdscă deslegarea definitivă în 
Conferința națională, care nu numai că 
este genuina și fidela representanță a 
opiniunei publice a națiunei, ci totodată 
e prin acesta și recunoscută de atare. 
Nu-i vorbă, se pdte totuși întâmpla ca 
unele concluse chiar și d’ale acestei cor- 
porațiunl unuia sâu altuia dintre mem
brii partidului se-I pară greșite, însă și 
în astfelă de casă, căruia asemenea, după 
a mea cunoscință, pănă acum nu s’a 
ivită la noi, este dată pentru singulari, 
precum și pentru minorități espedien- 
tulă de a corăspunde pe deplină atâtă 
obligăminteloră propriei consciințe, câtă 
și celoră mai stricte postulate de disci
plină a partidului, fără de a trebui să 
se recurgă la vre-o agitațiune intestină 
de partidă, prin aceea, că pentru con
dusele, cărora convincțiunile loră indi
viduali se opună, refusă responsabili
tatea loră personală, der chiar și în 
asemenea concluse ale conferinței națio
nale, sciu sărespecteze voința națională. 
Deci pentru aceia, oarl sciu să cuprindă 
bine și seriosă principiulă solidarității 
naționale, absolută nu esistă motivă, care 
să-i îndreptățescă la vre-o agitațiune în 
sînulă partidului.

Eu credă deci, că comitetulă față 
de acestă agitațiune, nu va lipsi a e- 
nuncia în modă formală și publică :

Pe câtă de viuă satisfacțiune simte 
de o parte comitetulă, văcjândă intere- 
sarea presei de peste CarpațI pentru 
lupta nostră națională, așa de altă parte 
nu pote a nu da espresiune regreteloră 
sale pentru aparițiunea, oă unele foi din 
BucurescI, par-că s’au pusă în servioiulă 
unei agitațiuni, ivite în sînulă partidului 

nostru națională, a unei agitațiuni a că
rei metodă, deoă elă s’ar încetățeni în 
mijlooulă nostru, sigură ar periolita și 
dauna esistența și reputațiunea parti
dului, fără ca sub orl-ce privire să fiă 
folosităre causei naționale.

Comitetulă mai departe de bună 
semă n’ar impune membriloră de par
tidă ună saorificiu prea greu, dâoă pentru 
viitoră și-ar esprima așteptarea, ca fie
care aderinte, însuflețirea sa nobilă pen
tru ale sale proprie idei și convincțiuni, 
să șl-o modereze printr’o însuflețire și 
mai înaltă pentru solidaritatea națională.

In fine comitetulă, după părerea mea, 
n’ar cere nimică injustă, dacă ar adresa 
foiloră de peste CarpațI ourtenesoa ru- 
gare: de a observa în cestiunile nostre 
interne de partidă celă puțină aoeeașl 
reservă, care reservă considerațiunile de 
disciplină a partidului o impună foiloră 
nostre în astfelă de cestiunl.

Căci, în timpuri, când avemă să lup- 
tămă pentru esistința nostră națională, 
cestiunea solidarității naționale stă mai 
susă de orl-care cestiune controversă și 
disciplina de partidă, pe care se basâză 
și ală nostru partidă, ca orl-care altulă, 
stă mai pe susă de câtă convincțiuwile 
individuali.

In fața neclaritățiloră eșite la lu
mină din incidentulă atinsei agitațiuni 
mi-s’a părută de lipsă a espune princi
piile de mai susă ale disciplinei de par
tidă și eu țină de ună interesă absolută 
de partidă; ca fie-care membru ală par
tidului să fie orientată despre ele și pă
trunsă de ele ; căci altmintrelea ființa și 
organisarea partidului ar fi numai cu
vinte gdle și lupta națională o juoăriă 
copilărescă. Condusă de aceste conside- 
rațiunl, eu dau necondiționată publici
tății acestă prima parte a acestoră ale 
mele litere, din contră, conformă aces
toră principii de disciplină, supună în- 
țeleptei apreciărl a comitetului, dâcăâre 
și următorea parte a acestei șcrisorl în 
care voiu să mă ooupă de cestiunea me
morandului este a se da publicități 
seu nu ?

Scrisbrea de mai sustî adre-' 
sându-o d. Babeșu și „Telegrafu
lui Românu“ din Sibiiu spre pu
blicare, d-sa află potrivită oca- 
siunea de a face într’o scrisbre 
cătră redactorului acestei foi nisce 
declarațiunî cari au trebuită sg ne 
surprindă. Vomu reveni.

SOIRILE PILEI.
— 27 Augustă. (8 Sept.)

Baross pentru Săcui. Ministrulă ung. 
de comunicațiune, Gavrilă Baross, pănă 
se află la putere scie, după cum se ve 
de, să esploateze câtă de bine tărâ-

tită, în care zăoeau buțl de vină încă 
pline, er lângă una din ele se afla o 
stiolă, care era acumă de ourândă folo
sită. Mă urcai apoi pe optă trepte și 
ajunsei într’o bucătărie, care se vedea 
a fi numai de ourândă părăsită. Cărbuni 
stînșl zăceau pe lângă nisce die, rămă
șițe de verdețuri și de pescl erau îm- 
prăsciate pe ici pe colea, er pe masă se 
afla pâne mucedă și la părete era ună 
vasă cu apă limpede și reoe. Din bucă
tăria mă uroai pe nisce trepte și ajun
sei într’ună vestibulă, care trebuiă se fiă 
în aoelașl nivelă cu grădina vilei.

Ce priveliște ouriosă! Podinele aco
perite de plăci de marmoră de oea mai 
frumosă calitate, păreții cu zugrăveli al 
Fresco, plafondulă împodobită cu lucruri 
de artă și cu oandelabre venețiane, peste 
totă loculă tablouri, statue și flori, peste 
totă scaune îmbrăcate în mătase, sofele 
brodate cu aură — totulă trăda, că odi- 
nidră trăise aici ună domnă bogată și 
puternioă.

„Der timpulă ce îngrozitoră stricase 
moștenirea sa, pentru care se certau 
mulțl succesori! Florile de multă se 
vestejiră, în pervasurile loră cele fru- 
mdse. — In loculă loră era mucegaiu și 
pânze de paiangenă, îmbrăcămintea de 

mătase era mânoată de molii, cari bâj- 
băiau pe lângă lampa mea, încâtă aprâpe 
întunecau lumina; mesele cele luxose e- 
rau râse de cari — peste totă straturi 
de prafă, murdăriă și muoigaiu, cari dim
preună cu aerulu stric ată, ofereau o pri
veliște de totă neplăoută! Trecui mai 
departe în alte apartamente — peste 
totă urme de morte și singurătate, de 
părăsire și periciune! In fine ajunsei 
la o soară Ipomposă de marmură, oare 
ducea în aripa, ou care se sfîrșia edi
ficiu.

„Scara se termina într’ună pragă, 
unde trebuia să fiă intrarea în oatulă ală 
doilea ală vilei. Aici însă ușa era încu
iată și tote încercările mele de a-o des
chide fură zadarnioe. La drâpta duceau 
nisce trepte spre turnă și aici spre ma
rea mea mirare — era ușa deschisă. In- 
traiu într’o odaie boltită a turnului, din 
care aveamă o perspectivă nu numai 
peste întregulă golfă de Neapole, ci și 
peste Sorrent pănă la Castella mare.

„Și aici era totul în ruine mistuit de vi- 
tregimea timpuriloră, dăr câteva urme 
arătau, că cineva aoum de ourândă le 
folosise. In mijloculă acesteia era ună 
pată măreță, ale cărui perdele soumpe, 
trase la o parte, arătau, că cineva aoum 

de ourândă durmise în elă. Costume de 
tote felurile erau acățate jură împrejură 
și dintr’ună dulapă pe jumătate deschisă, 
străluceau arme și uniforme: Revolvere 
pumnale și săbii zăceau seu pe masa cea 
mare de marmoră, său erau acățate de 
armurieră, apoi resturi de țigări șî o lu
minare de jumătate arsă, trădau, oă ci
neva folosise odaia acâsta.

„Nu mă mai îndoiamă, că Pillone 
în aoumite timpuri locuia în vila acâsta, 
â cărei înfățișare sinistră îi oferea o si
gură asoun4ătore. Mulțămită de acestă 
descoperire, mă coborîi din nou pe scară 
pentru oa să iesă afară. Orbită de ra
zele luminei, nu băgai de semă, că 
soările ducă tare în josă și mai nainte 
de a simți acâsta mă aflamă ârășl în 
pivniță, însă în partea opusă dela aoeea 
prin oare intrasemă eu. Toomai voiamă 
să mergă mai departe, când mi-se păru 
oă audă o ușă scârțăindă încetă.

„Mă luai după sunetă și aflai într’a- 
devără o portiță de lemnă, pe care o 
mișca vântulă încdoe și în colo. O des- 
ohisei și spre marea mea mirare văcjui 
ună fruntjișă desă. Mă încercai să stră
bată printre tufișurile aoestea — îmi 
suocese în fine, ajunsei în grădină, p’aci 
însă era să plătesoă cu viața îndrăsnâla 

mea, căci de nu mă apucamă de unăo- 
liandru eramă să cadă peste muchea zi
dului, care despărțea grădina de câsta, 
care ducea în mare. Acum înțelesei pe 
ce drumă dispărea lumina strălucitore 
și pentru ca să mă convingă mai bine 
îndoii o ramură din oliandru celă mare, 
pentru ca să-mi însemneză loculă acesta 
apoi să mă întorcă acasă cu convinge
rea, oă vila mdrtă are mai multe secrete, 
ca câte oredeamă eu că are.

„In cjiua următore, sepărea, că afară 
de mine, mai bănuiau încă și alții. Ni
colo devenise forte tăcută și făcea dese 
visite magistratului. De multe-orl peste 
nâpce se sculau servitorii; din timpă în 
timpă întâlniamă pe oerșitorulă oelă 
șchiopă, gendarmi începură să se pre
umble pe drumulă, care duoea la Coou- 
mella. Sub împrejurările acestea mă ho
tărî, să lasă lucrurile, să-și urmeze our- 
sulă loră și deși sgomotele nooturne 
deasupra oapulul meu, continuară, cu 
tote acestea eu în oele din urmă dur- 
meamă somnulă drepțiloră, fără să fiu 
turburată de sgomotele, cari circulau prin 
tre omeni.

(Va urma). 
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multi, de-a se faoe nemuritorăi naintea 
săouiloră săi pe socotela ndstră. Cu- 
data de 27 Augusta, elă a adresata fiș- 
panului Potsa din comitatula Treiscau- 
nelora o sorisâre, în oare-i face cunos
cuta, că pe sema industriașilora săcui 
s’a îngrijită de câteva locuri bune la 
lucrările pentru trebuințele căilora fe
rate. In 59 Augusta, drăguțulă de mi
nistru a adresata aceluia fișpană o altă 
scrisore, în care-i spune, că la fabrica 
de mobile de lemne din Vorata n’a 
vruta să mergă pănă acum, decâta una 
singura Săcuiu. Fiindcă și puținulă oâș- 
tiga cela pote ave ună muncitora la a- 
cestă fabrică, e „păcată" să trecă în mâni 
nemaghiare, ministulă cere dela fișpa- 
nula Potsa, ca să stăruie pe lângă Săoui 
să mergă acolo la fabrică și să nu mai 
emigreze pestre granițe, — per înza- 
dara ! Se vede treba, s’au săturată pănă 
’n gâtă și de „fericirile" lui Baross, căci 
nu vreu să-la asculte și preferă a-șl 
căuta pânea loră pe pămentulă Româ
niei, cum au făcută totdeuna.

** *
Importulă de porci vii in Germania. 

Buletinulă legiloră imperiului publică 
ună decretă care desființeză prohibițiu- 
nea importului de porol vii și de oăr- 
nurl de porcă de proveniență americană. 
Aceste produse voră fi admise la intrare 
decă voră fi însoțite de una certificată 
oficială din looulă de origină, care se 
dice că a fostă esaminate și că suntă 
sănătbse. Cancelaria imperiului este au- 
torisată să edicteze măsurile necesare 
de controla. Deoretulă întră în vigore 
îndată.

* * *
Memoriulîi baronesei Vecera. piarula 

„Eclair" publică din cuvântă în cuvântă 
textulă memoriului baronesei Vecera. 
Acesta memoriu îndată ce a apărută în 
Viena, a fostă confiscată, așa încâtă 
numai puține esemplare au ajunsă în 
publicitate.

** *
Terga internaționalii de grâu la Viena. 

Tergulă de grâu internaționala a avută 
loch, ca în toți arrii, la Viena și a fostă 
de multă interesă. Raportulă d-lui Lein- 
kauf, secretară generală ală bursei grâu
lui din Viena, asupra recoltei în Austro- 
Ungaria, prețuiesce grâulă la 51 milidne 
quintale metrice, săcara la 34 milione, 
orzulă la 31 milidne, ovăsulă la 44 mi
lidne. Prin urmare monarchia va pute 
să espdrte: grâu 3'/2 pănă la 4 milione 
quintale, orzu 3 pănă 3y2 milidne, ovăsă 
% pănă la 3/i milionă. Esportulă săca- 
rei nu ar fi cu putință decâtă decă s’ar 
întrebuința pentru oonsumațiunea inte- 
rioră și soopurile industriale oelelalte 
cereale.

** *
Din Șimleu ni-se scrie, că d-lă Gri- 

gorie Popii, care timpă de 28 de ani a 
funcționată ca cantoră și învățătoră în 
opidulă Craiu-Dorolță, s’a retrasă în 
pensiune, fiindă numită tot-odată pro- 
tocolistă la institutulă de credită „Sil- 
vania."

* *
Reducerea tarifeloru drumurilor!! de 

.ferii in Rusia. Guvernulă rusescă a or
donată o reducere a tarifeloră drumu- 
riloră de feră spre a înlesni transportulă 
grâneloră din Caucasă în provinciile 
unde a lipsită recolta. „Agenția de 
Nord" desminte soirile după cari probi- 
bițiunea esportului căiloră ar fi emi
nentă; nicl-odată nu a fostă vorba de 
acesta.

Puterea armată a celoru două alianțe.
piarulă rusescă din Odessa „Novo- 

rossyjsk .Telegraf" calcul âză puterea mi
litară a oeloră două grupuri de puteri 
europene: Germania are .784 batalione, 

.508 escadrâne și 3324 tunuri decâmpă; 
AustrotUngaria 685 batalidne, 381 esca
drâne și 1880 tunuri de câmpă; Italia 
461 batalidne, 144 esoadrone și 1242 tu
nuri de câmpă; România 99 batalidne, 
;50 escadrone și ,108 tunuri de câmpă; 

Turoia 235 batalidne, 321 escadrâne și 
1216 tunuri de câmpă; grupa alianței 
triple la ună locă are 2264 batalione, 
1404 escadrâne și 7770 tunuri de oâmpă.

Din grupa contrară are, Francia 916 
batalione, 494 escadrone și 4090 de tu
nuri de câmpă; Serbia 81 batalione, 29 
escadrone și 320 de tunuri de câmpă ; 
Danimarka 42 batalidne, 16 escadrâne și 
128 tunuri de câmpă; Montenegro 30 
batalidne, nici o cavalerie, 30 de tu
nuri de câmpă — prin urmare acâstă 
grupă adversă are 1099 batalione, 538 
escadrâne și 4568 de tunuri de câmpă. 
Decă se alătură la acesta numai armata 
dislocată în Rusia europenă fără bata- 
lidnele de reservă, ou 1249 batalidne 944 
escadrone, și 3526 tunuri de câmpă, a- 
tuncl grupa contrară triplei alianțe dis
pune de 2348 batalione, 1483 escadrâne, 
și 8094 tunuri de câmpă, prin urmare 
întrece puterea militară a grupului ad
versă, cu 284 batalidne, 79 escadrâne și 
324 tunuri de câmpă.

Programa șctfleloru române 
din Brasovu.

9

A XXVII-a programă a șcdleloră oen- 
trale române din Brașovă conține în par
tea primă o vorbire ocasională despra Va- 
sile Alecsandri ținută de prof. Andreiu 
Bârseanu cu ocasia serbărel școlare dela 
14 Octomvre v. tr.

Urmeză apoi conspectulă maturisan- 
țiloră dela acestă gimn&siu, începândă dela 
1866 pănă la 1890, în care se arată, că 
cu finea anului școlastică trecută s’a îm
plinită ună pătrară de vecă, de când 
s’a completată acestă gimnasiu și de 
când s’a făcută și primulă esamenă de 
maturitate. In decursulă acestoră 25 de 
ani au făcută esamenulă de maturitate 
peste totă 263 de absolvenți.

Personalulă didactică la gimnasiu a 
constată din d-nii: Ipolită UasievicI (di- 
rectoră^, Dr. V. G-lodariu, I. Popea, Pant. 
Dima, L. Nastasi, N. Pilția, P. Budiu, 
Dion. Făgărășianu, V. Goldișă, M. Pârvu, 
V. Onițiu. —La școla comercială și reală: 
Bart. Baiulescu, I. Maosimă, Dr. I. Bo- 
zooeană, Art. Feneșianu, I. Socaoiu, G. 
Chelariu, And. Bârseanu, I. Panțu, Ars. 
Vlaicu. — Profesori secundari d-nii: N. 
Popoviciu (musică), I. M. Prodană (gimn.) 
I. Dobrenă (caligr.), Em. Popă (desemnă), 
prof, estraord. George Tomasă (cate- 
chetă gr. cat., și Dr. G. Baiulescu medi- 
culă școl. centrale.

Religiunea s’a propusă în tdte optă 
clasele gimnasiale, precum și la reale și 
comerciale în câte 2 ore pe săptămână. 
Limba română s’a propusă la gimnasiu: 
în cl. I. câte 4 dre, în cl. II, III și IV 
câte 3 dre și în cl. V—VIII câte 2 ore 
pe săptămână. La reale : In ol. I—II în 
câte 4 dre, în cl. III—IV în câte 2 dre 
pe săptămână. La comerciale în tote trei 
cl. câte 2 dre pe săptămână. Limba ma
ghiară s’a propusă la gimnasiu: în cl. I 
2 dre, cl. II—VIII în câte 3 ore pe săp
tămână. La reale în tdte patru, și la co
merciale în tote trei clasele câte 3 ore 
pe săptămână. Limba germană la gim
nasiu în tdte 8 clasele în câte 2 dre pe 
săptămână. La reale în cl. I 4 dre, în 
cl. II și III câte 4 bre pe săptămână. 
La comerciale în tdte 3 cl. oâte 3 ore pe 
săptămână. S’a mai propusă limba fran- 
cesă la reale în cl. III și IV câte 3 dre 
și la comerciale în cl. I și II 2 dre, în 
cl. III câte 3 ore pe săptămână.

Societatea de lectură a școlariloră 
din clasele superibre, sub cond. d-lui prof. 
I. Popea, a ținută în decursulă anului 
20 de ședințe ordinare și 1 publică. In 
aceste ședințe s’au cetită mai mulțl au
tori, s’au declamată, și unii membri și-au 
cetită operatele loră. Biblioteca constă 
din 909 volume. Fondulă constă din 
922 fi. 35 cr. depuși la „Albina". 
Intrările în deoursulă anului au fostă 
289 fi. 93 cr. eșirile 96 fi. 12 cr. Socie
tatea mai are instrumente musicale în 
valbre de 96 fi.

Știpendiști la șcblele medii au fostă 
9, în internatulă Cristuriană au fostă 

4 școlari, ajutore part, au primită 5 
școlari.

Fondulă pentru ajutorarea școlari
loră săraol și a șoolariloră bolnavi con
stă din 630 fi. 39 or., er fondulă „Bă- 
lașa St. Blebea" pentru premiarea școla
riloră distinși în musică oonstă din 255 
fi. 79 cr. Ambele aceste fonduri se ad- 
ministreză de corpulă profesorală.

Biblioteca șcdleloră medii, care oon- 
ține de presentă 4071 de opuri în 4967 
de tomuri și 1501 fascicule, s’au înmul
țită în decursulă anului cu 212 tomuri 
82 fascicule, parte cumpărate, parte dă
ruite.

Jpiare și foi periodice s’au abonată 
8 și s’au trimisă 7 (române) gratuită.

Numărulă școlariloră imatriculațl la 
gimnasiu a fostă de 248, la reale 132, 
și la comerciale 38. După religiune: La 
gimnasiu: gr. or. 198, gr. oat. 26, ev. 
lut. 2. La reale: gr. or. 104, gr. cat. 7 
rom. cat. 1. La comerciale: gr, or. 35, 
gr. cat, 2. — După naționalitate: La 
gimnasiu: Români 224, Germani 2. — 
La reale: Români 111, IsraelițI 3, Spa
nioli 1. — La comerciale: Români 35.

Numărulă eleviloră școlei elem. ca
pitale este: în școla de tdte (jilele: copii 
335, copile 233, în școla de repețiă : copii 
53, copile 55. La aoeste școli au func
ționată oa învățători d-nii : George Bel- 
lissimus (directoră), I. Dobrenu, I. 
Aron, N. Oancea, Zos. Butnar, I. Vă- 
tășană, I. Dariu, C. Mușlea, Zos. Aronă, 
N. Bârsană, I. Prișcu, N. PopovicI (cant) 
și d-na Elena văd. G. Rusu, învățătore 
(lucru de mână.)

Numărulă completă ală șoolariloră 
înmatriculați la școlele centrale a fostă 
așaderă 109ă, ună spor, de 60 școl. față 
cu anulă trecută.

Din datele privitore la Cronioa șcd
leloră medii amintimă, că corpurile ad- 
mistrative au alesă oa direotoră prov. 
pe d-lă Ipolită IlasievicI, ca dirigentă 
ală șool. reale pe d-lă Iosifă Maximă, 
ca direotoră ală școl. oom. pe d-lă An- 
dreiu Bârseanu. Din incidentulă morții 
marelui poetă V. Alecsandri, școlele au 
luată parte la parastasulă ținută în bi
serica S-lui Nicolae, întocmindu-se în 
aceiași (fi și o festivitate comemorativă.

Anulă școlară 1891—92 se începe 
la l-a Septemvre st. v. o.

SOIRI TELEGRAFICE.
Constantinopole, 7 Septemvre. 

Se cțice, că Kiamil-pașa a fostu 
arestată; la locuința acestuia s’a 
făcutu perchisițiune. Se crede în 
generală, că căderea lui Kiamil 
n’are nimicu de a face cu politica 
esternă.

Atena, 7 Septemvre. Ministrulu 
de finance și-a datu demisiunea. 
Ministrulu-președinte Delyannis a 
luată ad interim portofoliulu finan- 
țeloru. fiarele vorbescu despre o 
eventuală remaniare ministerială.

Literatură.
A apărută:
Discursu la distribuirea premieloră 

pe anulă șoolară 1890—91 dela liceulă 
„Lumina". Apelă oătră domnii părinți ou 
copii de școlă. Regulamente și alte dis- 
posițiunl privitore la școla „Lumina",— 
de D. R. Cordescu directorulă și funda- 
torulă liceului. Bucuresol 1891. Formată 
8°, 24 pagini.

„Revista poporului", fdiă pentru 
trebuințele talenteloră tinere redactată 
deună comitetă.Directoră.’ Alexandru O- 
bedenaru. Apare odată pe lună în Bucu- 
ourescl (28 Bulevardulă Carolă I. 28) 
Anulă III, Nr. 1. Sumară: Cătră ceti
tori, Comitetulă. — Isteriă păgână (poe- 
siă) de Al. Obedenaru. — Alexandru O- 
bedenaru (studiu) de Poliță. — Săruta- 
tulă (poesiă) de Carol Sorob — Iubire 
tătară (prosă) de Aurelă Gorană. — Să
rutare (poesiă) de Ana Ciugagea — In- 
termenzzo (tr. după Heine) de S. — Des- 
gustă (poesiă,) Nicolae Sterianu. — Con
stantină Nottara (biografiă cu portretă) 
de Emilă Coralină. — InsoiințărI, Admi
nistrația.

DIVERSE.
0 nenorocosă reuniune de temperanță. 

Pe la 1846 se constitui în Londra o reu
niune de temperanță, ou soopulă de a 
lupta în oontra beuturei de vină. îndată 
după constituirea acestei nobile reuniuni, 
să trimise din sinulă reuniunei o depu- 
tațiune de doi membri la prinoipele Al
brecht, bărbatulă reginei Angliei, pen
tru a-’lă ruga să primesoă protectoratulă. 
Pe când deputațiunea ajunse la Albreoht, 
aoesta din întâmplare se afla tocmai la 
masă. înainte de a se informa despre 
causa venirei loră, prințulă învită pe 
membrii deputațiunei, ca să ia locă la 
masă și să prânddscă împreună cu elă. 
Vrendă-nevrendă, oei doi delegați oou- 
pară locă la masă. Toți mesenii îșl fă
ceau ohefulă cum se cade, beau și mân
cau, căci era de unde, der oei doi stră
ini, fiindă membri ai unei reuniuni de 
temperanță, se reținură pănă la o 
vreme și nu gustară niol ună stropă de 
vină. De-odată se ridică însă prinoipele 
Albrecht și <fiae: „Domniloră ridică 
aoestă pahară în sănătatea reginei!" 
Acesta a fostă ună toastă, pe care ori 
cine a trebuită să-lă primdscă și să-și 
bea vinulă, ddoă n’a voită să oomită o 
crimă de lesă majestate. Străinii beură. 
Curendă după asta ună generală ridică 
paharulă în sănătatea prințului Albrecht. 
Străinii erășl beură. Ună altă sfătosă 
închina pentru libertatea englesă, — 
străinii mai înghițiră ună pahară. Vinulă 
tare, străinii se chirohiliră și lumea în
cepu a se învîrti cu ei. Când principele 
îi întrebă, că oe dorescă, ei holbară din 
ochi și clătinându-se pe piciore, răspun
seră într’ună târfiiu : „Noi amă voită să 
rugămă pe Alteța-Vostră, ca mai multă 
să nu beți vină." Prinoipele se miră de 
acestă ouriosă dorință a bspețiloră săi și 
după oe află, că ei oine suntă și cu oe 
scopă au venită, să hotărî să-i batjocu- 
rescă. Ordonă să-i pună pe-o trăsură și 
așa, în stare bețivă, să-i duoă laclubulă 
societății de temperanță, unde membrii 
îi așteptau cu ouriositate, oa să le aducă 
răspunsulă dela prinoipele Albrecht. Ișl 
pâte închipui fiă-cine, oe rușine i-a 
ajunsă pe membri, când pe acești dele
gați ai loră îi văzură într’o asemenea 
stare. Unulă dintre delegați, întrândă în 
sala olubului, voi să șddă pe scaună, der nu 
nimeri looulă și ședu josă lângă soaună, 
unde numai decâtă și adormi. Ală 
doilea delegată însă a fostă mai „vitdză". 
Elă se duse dreptă la președintele și îm- 
brățișându-lă îi jură că nicl-odată n’a 
văcfută o față mai frumdsă decâtă elă. 
In urma aoesta nenorocita sooietate de 
temperanță numai deoâtă se desființă.

Omulu ca îngropătorii, Omula în totă 
vieța sa e ună îngropătoră; In etate de 
12 ani ’șl îngropă copilăria sa suricjă- 
tore, la 18 ani îșl îngropă juneța sa 
trandafiria, la 20 de ani îșl îngropă 
primulă său amoră, la 30 de ani cre
dința sa în omenire, la 40 îșl îngropă 
speranțele, la 50 dorințele sale, la 60 
îșl îngropă pe rendă cele cinol simțuri 
ale sale, aucjulă vederea, eto., pănă când 
în fine se duce și elă în mormentă.

Ce e omulu ? In tinerețe este sem- 
nulă de întrebare pentru viitoră, în etatea 
matură e parentesa presintelui și în bă
trânețea sa e semnulă de esclamațiune 
ală treoutului. — s. —

Cnrsulu pieței Mrașovu.
din 8 Septemvre st. n. 1891.

Sancnote românescl Cump. 9.28 Vend . 9.31
Argintă romănescă „ 9 22 9.27
ffapoleon-d’orl - - „ 9.28 9.31
□ire turcescl - • „ 10.46 n 10.51
Imperiali .... „ 9.44 n 9 49
9-albinI - - - „ 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina" 6°/0 1C2.— n —,—

n n n ®°/o „ 99.50 H 100.—
Stable rusescl - - . „ 120.— M 121.—
Orei germane - ■ „ 57.20 M 57.50
Discontulă 6— 8% pe ană.

Proprietară :
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Cursulu Ia bursa din Viena.
din 7 Septemvre a. c. LBâL

Banta de aură 4°/0 ... - 103 —
Banta de hârtiă 5°/0 ■ • 100.60
Imprumutulă. căilorfi ferate ungare -

aură • • • 115.75
dto argintă - - » 97.80

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (3-a emisiune) 112 —

Bonuri rurale ungare - - - • 89/0
Bonuri croato-slavone - • 104.70

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 că suntă 
fără remedii, adecă că atâtă competenții 
înșiși câtă și părinții loră nu posedă a- 
tâta avere, din care să potă acoperi spe
sele pentru studiu.

ABONAMENTE
O 
X 
X

Despăgubirea pentru dijma de vină 
ungurescă - —.—

Imprumutulă cu premiulă ungurescă 140.— 
Dosurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului 130 25
Renta de argintă austriacă ... - 90.75
Renta de hârtiă austriacă .... 90 90
Renta de aură austriacă.................... 109 75
LosurI din 1860   136.75
Acțiunile bănceiaustro-ungare 1011.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 326,50 
Acțiunile băncei de credită austr . - 277. —
Galbeni împărătesei- - • . . . 5.56
Napoleon-d’orI ...... 9.31’/2
Mărci luO împ. germane - ... 57.55
Londra 10 Livres sterlings 117 20

Nr, 11,211—1891 658,3-3

CONCURS^.
Din legatulfl lose! Wahrmacher pen

tru acei carl studieză, este de a se da 
pentru durata legală, de studiu și fără 
deosebire de religiune seu naționalitate 
unfi stipendiu anualii de 400 fi. v. a. unui 
ascultători ordinară la unfi institută su
periori internă seu externă, sdu astorfelă 
de indivizi, cari prin absolvarea unui 
gimnasiu superioră, a unei șcdle reale 
superiors seu unui institută de pregătire 
suntă în stare de-a documenta, cumcă 
au câștigată dreptulă de a frequenta 
unulă din amintitele institute superiors.

Competenții au de a’și așterne sub
scrisului magistrată referitdrele petițiunl 
provădute cu timbrulă recerută și cu 
documentele de studiu pănă în 1 Octom- 
vrie a. c. ’ In aceste petițiunl este de a

Brașovu, 29 Augustă 1891.

Nr. 1118-1891 657,3—3
corn.

Publicafiune.
Se aduce la cunoscința publică 

că pe basa ordinali unei înaltului 
ministeru r. u. de agricultură, Nr. 
13,196—1891 se va ține în 13 0c- 
tomvre 1891 st. n. licitațiune publică 
spre ven4area de 6366 metri CU- 
bici lemne de ștejaru din pădurea 
comunală „Dumbrava" apte pentru 
construcție plus oferintelui.

Oferte confecționate după pres
crise și provăcjute cu vadiulu re- 
cerutu încă se voru primi pănă la 
6ra în care se începe licitațiunea 
verbală.

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

Condițiunile de venefare se potu 
vede în cancelaria comunală în 
brele oficibse.

Țințari, 2 Septemvre 1891. 
IFrixxiăria,:

Ioami Hegulicm,
primară,

„GAZETA THAHSILVAHIEI“
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
luni. . .
luni. . .
ană .

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

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

3
6

12

X
X

fl. __ X w
fl. — 2fl. --- X
10 fr. B
20 fr. A
40 fr. &

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

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

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

5
Pe
Pe
Pe

fl. -
fl. —

50 cr.

£
8

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai repede prin

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

scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/'

a

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

Budapesta—Predealii Predealft—Budapesta B.-Pesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Festa Cepșa-mică— Sibiiu
Trenă 

do 
persin.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persdn.

Trenă 
accele

rată

Trenu 
accele

rații

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
accele

rată

Trenu 
de 

persdn.
Trenă 

de 
persdn.

Trenîi 
accele

rații persdn.

Trenă 
de

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de

Trenu 
accele
rații persdn-

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

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

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
Uibra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușfi

Crăoiunelîi 
Blașiu 
Micăsasa

Copșa mică ■
Mediașfi 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodă
Augu3tinii 
Ap ața 
Feldiora
Brașovu

Timișă 
Predeală 
BuourescI

10.50
8.30

11.38
2.12
3.53
4.-
4.39
5.22
5.45
6.05
6.31
7.12
7.29
7.49
8.01
8.14
8.29
8.46
9.03

10.12
10.37
10.56
11.04
11.28
11.45
12.13
12.44
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3 46
4.04
5.26
6.10
6.41
7.17
8.-

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de 
persâne

12.20
1.41
2.26,
8.50|

5.50
9.22

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

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

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

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

BucurescI 
Predeală 
Timișă 
Brașovă j 

Feldiora
Ap ața 
Augustinft 
Homorodă 
HașfalSu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediaștt 
Copșa mică j

Micăsasa
Blașiu
CrăciunelQ

8.22
8.38
8.43

9.14

9.48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Teiușu

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

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

sus

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

IBureșu-lLudoșik—Bistrița
Murășfi-Ludoșă . 
Țagu-Budatelicu . 
Bistrița , . . .

4.—
6.48
9.59

7.35
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
3.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

8.50
5.16
5.57
6.58

Viena
Budapesta 
Szolnok

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

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 7.20

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06 l
12.371
12.53 i

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
J2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40|
6.05

Aradu j 
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Sobofșinii 
Zamii 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotti 
Vinț. de josC 
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

“6T91
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53 

1019 
10.50
11.16
11.44
12.06
12.38

Teiuștt
Alba Iulia
Vinț. de josfi 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
ZamQ 
Soborșinfi
Berzava
Conopă 
RadnaLipova 
Paulișfl 
Gyorok 
GlogovațO

!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 i
7.57
8 08
8.30'
8.40'
9.05.
2.21
5.50
1.401

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș
Ocna
Sibiiu

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

3.- 10.47
3.31 11.27
4.15 12.08
4.46 12.38
5.10 1.-

Sibiiu— Copșa-mica

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare 
Copșainică

7.35
8 02
8.30
9 05
9.34

4.34
4.58
5.25
5.55
6.20

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea 
Ludoș 
Oșorheiu J 

Regh.-săs.

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

Regh.-săs.-Oșorh.- Cucerdea

Simeria (Piski) JPetroșeni | I®etroșeni-Simeria (Piski)
Simeria
Strei u
Hațegă
Pui
Crivadia 
Banița 
Petroșeni

6.- 10.35
6.35 11.26
7.21 12.23
8.06 12.-
8.47 2.23
9.21 3.19
9.45 4.-

422 Petroșeni
4-58 Banița 
b-42 lOrivadia 
6.36|Pui 
7.24IHațegîî 
8.04|Streiu 
8.36|Simeria

6.- 10.50
6.41 11.40
7.19 12.19
7.57 1.05
8.36 1.54
9.18 2.49
9.52 3.27

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Regh.-săs.
Oșorheiu
Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Aradu—Timișora Tianișora—Ar adu
Timișora
Vinga
Aradtt

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

Ghirișu—Turda

6.20 1.11
7.21
8.03

2.46
3.50

6.40
7.50

Turda—Ghirișu
2

Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda
“ ' ------------- ' 10.44 Ghirișu 15.10 9.50 2.50 9.10,Turda 8.08 10.55 4.

4.50 9.30 2.30 8.501
•Ij

Odorheiu—Sighișora

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 
Cerna 
Simeria

4.46
5.11
5.28

2.32
3.4-
3.20

7.22
7.50
8.10

Brasov—Zernesci2

Bistrița...................
Țagu-Budctelicâ . .
Murășfi-LudoșQ . .

Notat Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnâză. 6rele de nopte.

Bistrița—jWLuresft-ljudoșu

Sighișora—Odorheiu
Sighișora. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 815 3.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52 6.10|

Careii-mari—Zelău || Zelău—Careii-mari1.16
4.15
7.211 Careii-mari . .

Zelău....
5.50 Zelău . .

11.—| Careii-mari
1.56
6.48

Tipografia A. MUREȘIANIJ, Brașovu.

Brașov
Zernescl

5.45
7.26

4.55
6.36

Zernesci—Brașov

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44


