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„Era nouă,."
îl.

Brașovii, 4 Septemvre v.
Vecțui'ămti din articolulu lui 

„ Magyar Hirlap" cel’amă reprodusă 
eri, că îngrijirea pentru liniștea 
naționalități lor u, care de unu timpu 
încdce pare a fi cuprinsă pe gu
vernamentalii unguri, nu este con
siderată ca eșită din sînulu na- 
țiunei maghiare și cumcă„eracea 
nouă", în care — cum c|ice numita 
f6iă — prindă putere agitațiunile 
în contra „națiunei“ și a statului, 
nu este era națiunei maghiare.

Atunci amu voi să ne spună 
d-lă Iuliu Horvath dela „Magyar 
Hirlap", că ore a cui este acestă 
eră, decă nu e a acelora, cari stă- 
pânescu astăcji totă așa de esclu- 
sivu, ca și mai înainte?

A cuiva trebue se fiă acestă 
„eră nouă", decă esistă în adevăru 
și, deși nu ni-o spune lămurită 
„Magyar Hirlap“ a cui este, totuși 
ne lasă se înțelegemă, că minis- 
trulu președinte conte Szapary 
este acela, care conduce și nu- 
tresce pretinsulu curentă, care a 
făcută se „isvorescă speranțele" 
și ,,a dată curagiu agitațiunei."

Cumeă plângerile numitei foi 
se îndreptă în contra ministrului 
Szapary, reese dintr’unu articulu 
mai nou, subsemnată chiar de 
Iuliu Horvath. Acesta impută 
adecă ministrului președinte în 
acelă articulu, că nu este bărbatu 
de stată seriosu, căci la din con
tră n’ar fi concesu, ca în fața mo- 
narchului, la primirea deputațiu- 
niloru în Bistriță, să se atingă 
cestiunea de naționalitate de cătră 
metropolitulă Miron Romanulă; 
și și mai puțină ar fi concesă 
ca acestă cestiune să se resolveze 
cu ocasiunea unoru manevre mi
litare „decă ar fi încă odată atâtă 
de îndreptățite plângerile națio- 
nalitățiloru, după cum în faptă nu 
suntă."

Nu-i place lui Iuliu Horvath, 
că unu stătu independentă și o 
monarchiă puternică au putută ad
mite, ca una din cestiunile cele 
mai importante interiăre, să ajungă 
a fi resolvată sub presiunea situa- 
țiunei esteribre și fiindă de față 
ministrulă unui stată străină (ge- 
neralulă Lahovary). „Acesta", es- 
clamă „M. Hirlap", „este unu tristă 
semnă, nu ală puterii, ci ală slă
biciunii și necapacității!"

Este așaderă dată pe față de 
însăși făia maghiară din cestiune, 
isvorulu, din care a eșită pretinsa 
„eră nouă" : presiunea situațiunei es- 
teridre.

Stându sub acestă presiune con
tele Szapary ară vrea să resolveze 
cestiunea naționalitățiloră câtă ai 
bate din pălmi și așa ca să nu’lă 
coste nimică, afară p6te de câteva 
dimisionări și numiri nouă in func
țiunile administrative.

In modulă acesta ar fi gata să 
împace și pe Români, cum crede, 
că a „împăcată" pe Sași, și sub 
aceste auspicii vine și romanofa- 
gulă „Pester Lloyd", și ne îmbiă 
pe noi Românii cu unu modus vi- 
vendi, punendu-ne în perspectivă 
și nouă câțiva fișpanl ori vice- 
șpanl, dela cari „să sperămă că 
voră mănua legea de naționali
tate într’ună sensă suportabilă 
pentru noi,“ — bunăoră, cum o 
mănueză pentru Sași noulu fiș- 
pană dela Bistrița, care nu iertă 
primarului de acolo de a saluta 
pe Majestatea Sa în limba ger
mană.

Der ministrulă Szapary și este 
unu omă, căruia nu-i place să 
stea pe locă și să trăgăneze multă 
vreme resolvarea cestiuniloră celor 
mai importante. L’amfi vecjută 
cum a sciută să resolveze în grabă 
și cestiunea reformei administra
tive. de ce să nu păta resolva totu 
așa de iute și de bine și cestiunea 
naționalitățiloră ?

Cei ce mai află câte ceva din

secretele guvernanțiloră, spună, 
că textulă vorbirei, cu care me
tropolitulă Miron Romanulă a sa
lutată pe Monarchulă la Bistriță, 
a trebuită să fiă schimbată la ce
rerea ministrului Szapary.

Astfelu s’a făcută păte ca să 
fiă accentuată în vorbirea metro- 
politului Miron „legalulă organism 
de stată", care șl-a aflată apoi re- 
sunetulft în respunsulu prea înaltă, 
pregătită de d-lă Szapary.

Metropolitulă Miron atinse nu
mai cărda cestiunei de resolvată, er 
contele Szapary se și grăbi a o resol
va cficendă, că bastionulă celă mai 
tare ală religiunei și ală naționali
tății române este „organismul legal 
al statului" și îndemnând pe archie- 
reu să cultiveze „pacea între na
ționalități." Etă așa s’a resolvată 
grava cestiune în „era nouă" pen
tru ca să pătă începe din nou 
fără înțărcare „era națiunei ma
ghiare !" —

Dămă locă următărei scrisori, 
ce ne-o adreseză d-lă V. Babeșu 
și care atinge cestium de mare 
importanță, la cari vomă trebui 
să revenimă mai pe largă:

Budapesta 1/13 Sept. 1891.
D-sale d-lui JDr. Aur. JHureșianu, di

rectorii, ală „Gazetei Transilvaniei*, 
în Brașovii.

Prea stimatulă meu,
Inoă îu Sibiiu aflându-mă, pe tim- 

pulă adunărei comitetului nostru națio- 
nală-centrală de la 30 și 31 Augustă a. 
c. preoum și opta dile după aceea, în 
calitatea mea de prim-președinte ală a- 
cestui oomitetă reflectată am fostă din 
mai multe părți asupra unoră împrejurări 
de importanță pentru partidulă nostru 
națională și m’am angajată a le pe
trece cu atențiune, studiându-le cu totă 
dinadinsulii, pentru de a le marca în 
publioă câtă mai curendă, spre orienta
rea partidului.

Pentru soopulă acestei marcări în 
publică — credă timpulă sosită, er fdia 
D-Tale, probata nâstră „Gazetă" — celă

mai potrivită organă de publicitate. Con» 
tândă deci la bunăvoința D-tale, vină a 
te ruga, să faci locă în colânele aceleia 
următdreloră observațiunl, cari le reoo- 
mandă atențiunei publice.

Prima împrejurare, la care reflectată 
am fostă, se răpdrta la eventualitatea, 
resp. întrebarea: Ore s’ar mai pute mo- 
ralioesce tolera, și ar mai pută fi politi- 
oesce permisă, ca acelă omă și acelă 
organă, carele nici acum după cele mai 
competente și seriose lămuriri asupra 
ne’nțelegeriloră, faimeloră și ataouriloră 
sistematică propagate în contra comite
tului nostru, specială la adresa preșe
dintelui său, nu ar înceta cu suspiționă- 
rile, ci în locă ca asupra aparințeloră 
oe bănuibile i-s’ar pâră — să ceroe es- 
plioațiunile necesari particularminte, a- 
colo unde se ouvine, și în looă ca pe 
cei nedumeriți din publică să-i dume- 
rescă asupra cestiuniloră regulate în co- 
mitetulă nostru prin totalitatea său ma- 
ioritatea voturiloră— ar continua cu agi
tarea și înveninarea spiriteloră, acelă 
omă și resp. jurnală — să mai fiă con
siderată de organă ală partidului na
țională ?

La acestă întrebare, care esperiințele 
dilnice mi-o facă actuală, nu potă răs
punde decâtă în regula generală, care 
sună: de membru și organii ală unui par
tidă pdte să fiă considerată numai acela, 
care în publică, prin curentă și faptă lucră 
în strictă armonia cu partidulă resp. cu 
organulă representative și esecutivă ală 
aceluia. Haiducismulă medievală nu păte 
să aibă locă în lupta regulată, legală a 
partidului modernă.

Conformă aoestei regule generale 
raționale, eu astfelă de haiducismă ou 
mână liberă, care denotă anarchia și duce 
la disoluțiune, pentru a mea parte, nu 
potă decâtă să-lă condamnă, și pentru 
d’ală paralisa, nu potă decâtă să-lă des
consideră.

A doua reflecsiune se răpărtă la ră
tăcirea unoră foi d’ale domniloră dela 
putere, cari dândă o interpretare forte 
greșită conflioteloră nostre intestine și 
profitândă de modulă cum acelea au 
fostă judeoate și condamnate prin con-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

(12)
PILLONE.

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

„In Amalfi cetise totQ., ceea ce avea 
bătrânulă librarii: istoriile sfințiloră, ro
mane, istorii de martiri și fapte răsboi- 
nice, cântece poporale și povești — t6te 
trecură prin creerii săi, ca și tablourile 
fantastice ale unei laterne magice. Acum 
veni rendulă la Tasso, Petraroa, Dante, 
și Metastasio — era o lume de lumină 
și de umbră, de fapte mari și tablouri 
fantastice. Cum se bucura elă, fiindcă 
învățase să cetescă și cum se jeluia, 
când vedea, că pentru mii de omeni, o- 
purile aoestoră scriitori erau morte.

„încă pe lângă studiile acestea, nu 
negligâ nici pe aoelea, care trebuiau să-i 
aducă onore și putere. După ce se li
niștea sgomotulă dilei și comptuarele 
erau închise, studia drepturile cu ună 
zelă și cu o răbdare, așa încâtă în cu- 
rendă întreou pe colegii sei. Der în cu- 
rendă ’i se făcu scârbă de paragrafii și 
articolele legiloră, pe lângă aceea în 
prasa advocatului de multe-orl fu mar-

toră ala multorfi apucături viclene, ală 
multoră argumente false, prin cari de 
multe-orl se întuneoa dreptatea cu totul.

Acesta ’i se păru lui o luptă cu ar
me otrăvite, ca o luptă în care nu se 
atacă inimicula în câmpă deschisa, ci în 
loourl întunecose pline de vase, și din 
comptoarele întunecate privea cu doră 
uniformele străluoite ale oficeriloră, cari 
în fruntea bataliânelor mergeau la pala- 
tula regescă.

„Fiindu-i scârbă de apuoăturile ad- 
vooațiloră, îșl ocupa spiritulă cu altceva. 
Ela desemna, cânta, ba demulte-orl păși 
în fața cameradiloră săi ca actoră și 
improvisator^. Der acestea lucruri erau 
pentru ela numai de trecere de vreme, 
căci nu puteau să-i satisfacă spiritulă 
său ardătoră. Elfi visa cota luorurl ro
mantice — visa să domnescă, chiar și 
peste câțiva soldați, să îndeplinăscă fapte 
mărețe, să se facă generala, să devină 
comandanta în San-Elmo — aceste lu
cruri îl preocupau spiritulă cfiua ȘÎ șop
tea. Insă cum să-și ajungă soopulă? Era 
numai fiiula unui păstoră și bandita. 
Voit’ar fi oine-va să servăscă lângă 
densulă ?

Pe lângă visurile acestea ambițiăse, 
cari demulte-orl îl răpeau liniștea, îlă mai 
predomnea câte-odată o disposițiune me
lancolică, care-lă făcea măle ca pe ună 
copilă. Nicl-odată nu uită figura delicată, 
care jucase în ourtea închisorei la su- 
netulă fluerului seu. Acum trebuia să fiă 
mare, frumosă, ca imaginea, care ’i se 
arătase în visă. De câte-orl nu cugeta
se la ea, când ședea de sentinelă, 
noptea pe băncile contrabandiștilor. Cum 
s’ar minuna ea, decă l’ar vedea așa de 
schimbată. Ișl aduse aminte cu durere 
de momentulă acela, în care o văcjuse; 
căci elă simția în adenculă inimei sale, 
că numai ea putea deveni regina inimei 
sale. Der cum și sub ce împrejurări va 
pute elă se o revadă ? Din diua, în ca
re venise la Neapole, outreerase t6te 
stradele ca să-i dea de urmă. Ba cer
cetase chiar și fortărăța San Elmo, unde 
cursese primulă sânge vărsată de mâna 
sa. Bătrânulă temniceră murise, și des
pre fiica sa „frumosa Filomela" nu se 
soia altceva, decâtă că s’a dusă la nișce 
rude în munți. Elă cercetă și mai de
parte și află, că se întorsese la Neapole 
— nimenea însă nu scia unde este.

„Era într’o seră de carnevală. Stra
da Toledo fusese totă cliua împopulată 
de măscl vesele, cari se grupau împre- 
jurulă teatrului Carlo, unde era să fiă 
ună spledidă bală mascată, ultimulă în 
oarnevalulă acesta. Teatrulă era splen
didă iluminată, afară pe pieță bâjbâia 
mulțimea, prin care se vedea Pillone ca 
conduoătorulă unei cete de măscl, oarl 
aveau de gândă să petrăcă până dimi- 
năța ultima nopte de carnevală. In te
atru era întrunită totă ce poseda Nea- 
polulă în frumsețe și splendore, și prin
tre mascele acestea strălucite se strecura 
Pillone singură despărțită de amicii săi 
ăi chinuită de gândulă său celă vechiu: 
de a domni de a fi renumită și apoi să 
încoroneze pe regina inimei sale, decă 
o va găsi, ca înviugătoră.

„„Atunol îlă bătu confidențială pe 
umeri o mască și-i arăta ună colță, unde 
o fântână săritdre și nisce portocali 
oferiau o umbră plăcută cu foile loră 
cele verdl, și apoi dispăru ou ună rîsă 
batjocuritoră.

„„Pillone merse mai aprdpe și se 
uită prin verdeță. La o masă, bogată 
garnisită, ședeau două persâne: una era
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dusele comitetului nostru, deduoă din 
acestea — cea mai eolatantă și plausibilă 
desavuare și chiar d'esmințire a Memo
riului studențiloră universitari din Ro
mânia și a tuturoră gravamineloră ndstre, 
câte în timpulă mai din urmâ se scâseră 
la lumină prin colânele foiloră naționale 
de peste CarpațI.

Nu-i vorbă, se potrivescă de minune 
cu interesele și dorințele oontrariloră 
noștri — acele agitațiuni, faime și con
flicte, ce în modă precâtO de necompe
tentă, încă și mai necuviinoiosă se sco- 
seră la ivdă prin câte-va foi din Bucu- 
rescl; dâr tocmai d’aceea noi, cei-ce for- 
mămă și representămO marea maioritate 
a comitetului și partidului nostru, datori 
suntemă a esplic a retăcirea și a spune 
respicatO adevărulă.

Nu pregetă deci a adeveri, că ni- 
mioă nu era, nu pute să fiă mai străină 
comitetulă nostru, ca voința și tendința 
d’a condamna și desavua prin condusele 
sale Memoriulă Universitariloră de peste 
CarpațI și manifestațiunile binevoitâre 
ale presei române mature și solide de 
dincolo.

Altulă cu totulă este înțelesulă po- 
litioă, este chiar celă naturală ală ace- 
loră ooncluse, resp. enunciațiunl.

Memoriulă studențiloră, concepută 
și publioată fără de vr’o oonlucrare a 
nostră, îșl are partea sa cea bună, care 
stă mai pre-susă de orl-ce critică a nâs- 
tră. Er decă este totuși ceva în acelă fârte 
memorabilă actă, ceea ce mulțl dintre ai 
noștri de dincdce ar fi dorită să fiă alt- 
felă, este tocmai oă — s’a compusă „de 
nobis sine nobis“, substituită fiindă ală 
nostru consiliu și votă prin influința uno
ra dintre emigrații noștri, âmenl puțină 
maturi, în istoria lupteloră nostre pre- 
cumă și în cunsciința împrejurăriloră 
ndstre puțină vărsațl, de altă parte prin 
injuriile suferite aici la noi din partea 
nefericitului șovinismă maghiară iritații 
și preocupați, pe cari noi tocmai din 
aceste considerațiunl îi ținemă de nechiă- 
mațl și necalificați d’a ne representa a- 
colo și a ne regula aici acasă la noi.

Totă aoestoră frați nechiămațl și ne- 
calificațl, cu atâtă însă mai închipuiți și 
și pretensivl ai noștri, a trebuita să atri- 
buimă și păcatulă agitațiuniloră însce
nate prin foile de dinoolo, după-oe vă- 
cjurămă, cum aoei membri din comite
tulă nostru, asupra cărora căduse bănu- 
iela de autori, cu mâni cu pioiore res
pingă acestă bănuielă, declină dela sine 
orl-ce consimțire și conlucrare ou agita
torii și resp. cu înscenatorii scandalului, 
la care de altmintrelea, în parantese 
fiindă d’să , nici ună bărbată na
țională solidă și matură, ba nici ună 
omă de bine de dincolo nu a avută 
niol cea mai mică parte, precum nici 

n’a figurată vre-unulă cu numele său 
prin totă decursulă miserabilei campanii.

Adevărulă deci nenegabilă și ne- 
mistificabilă e, că noi luptătorii naționali 
de dincoci nu recunoscemă în lupta nos- 
tră votulu și influința celor-oe după eta
tea, cultura, posițiunea și trecutulă loră 
— nu potă să aibe votă competentă și 
înfluință decisivă în căușele nostre.

Frații de dincolo, toți câți — fără 
preocupațiunl, au priceperea causei nos
tre și a împrejurăriloră nostre, specială 
cei din fruntea țării și a afaceriloră, 
pururea păn’ acuma cu scrupulositate au e- 
vitată d’a se ingera și d’a ne influința în 
ale nostre interne. Chiar ou ooasiunea 
acelei nefericite întâln rl de Vineri săra 
în 17/29 Maiu la d-lă Barbu, cei trei 
bărbați maturi și solicjl, cari erau față 
și au observată netrebniculă [Oomplotă, 
au răspinsă și condamnată cu desăvâr
șire încercările copilandriloră venițl ne- 
ohiămațl, pentru a impune președintelui 
comitetului nostru votulă loră, ceea ce 
nesuccedândă, ună sclintită la oreerl a 
scornită basma, âr ceilalți au propagată 
ticăloșia, că l’ar fi „esecutată,44 pe când 
în faptă dânșii și-au esecutată și păpată 
totă omenia și buna cuviință.

Iutr’o pro simă clarifioațiune mă voiu 
ocupa de a treia problemă ce mi-s’a 
dată de-a face oeroetărl asupra originei, 
naturei și scopului agitațiuniloră însce
nate la BucurescI și continuate pănă 
astădl. V. Babeș.

CRONICA POLITICĂ,
— 4 (16) Septemvrie.

— In esposițiunea dela Agram s’a 
întâmplată alaltaerl demonstraținl filo- 
francese și filoruse. Cavalerulă Sauvaire, 
oonsululă francesă în Fiume, a visitată 
esposițiunea dela Agramă. Oonsululă a 
fostă reounoscută. îndată începură mu- 
sicanții se cânte marseillaisa, publiculă 
aclamă imnulă, damele și domnii din pre- 
jură strigau: n Vive la France ! Vive les amis 
des nos fr&res les Busses!“ Oonsululă îșl 
avântă pălăria în aeră, răspuncjândă: 
„Pwe la Croație F și „Zivila HrvatskaV 
Apoi strânse mâna celoră dimprejură, 
dicândă, că salutarea acesta l’a mișcată 
adânoă. Oonsulnlă observă mai de
parte, că e încântată de orașulă Agramă 
și apoi adause: „Voi sunteți o națiune 
măreță și plăcută, care luorândă pe tă- 
râmulă artei și ală soiinței, ați progre
sată. rZivila Hivatslca'i. Când oonsululă 
se depărta isbucni mulțimea în strigăte 
prelungite de „ Vive la France*

— Asupra manevreloru din Elveția, 
șoirile sosite ne spună, că departamen
tală militară federală a oferită la 7 Sep- 
temvre st. n. la Winterthur, ună ban
chetă tuturora oficeriloră străini, cari au 

asistată la manevrele armatei Elvețiene. 
După o alocuțiune din partea consilieru
lui federală Hauser, care a declarată, că 
Elveția, orl-carl ar fi evenimentele oe se 
pregătescă, este decisă să apere ou totă 
sângele liberile sale instituțiunl, în urma 
câtor-va cuvinte rostite de d-lă generală 
română Budișteanu, celă mai mare în 
gradă din toți ofioerii străini, cari erau 
de față, colonelulă divisionară Oerisol, 
directorulă manevreloră și fostă Preșe
dinte ală Oonfederațiunei, a ridicată ună 
toastă forte însemnată în sănătatea ofi
ceriloră armateloră vecine și prietine, 
cari „ne facă cinstea a lua parte la 
munca nostră44. „Ou intențiă, adaogă elă, 
vorbesoă de armate amice; suntemă în 
timpă de pace, și, mulțumită acestei păci, 
ne putemă așeza ou toții la acestă masă. 
Totuși, va veni o di în care răsboiulă 
va fi deslănțuită, și în care cei ce suntă 
astădl aici se voră privi ou totulă alt- 
felă, unii spre a se nimioi ou desăvârșire, 
ceilalți, pentru a-șl apăra țara cu orl-ce 
preță și pănă la cea din urmă picătură 
de sânge. Oare va fi aoea cji ? Numai 
Dumnedeu singură o șciă; însă, în răs- 
boiu precum și în pace, este o legătură 
sfântă, care ne unesce pe toți, și oare 
nu se va rupe niciodată: este sentimen
tală datoriei și ală fidelităței pentru dra- 
pelă. Drapelulă pdte fi deosebită, însă 
ondrea de a muri este aoeiașl. Rogă pe 
ofioerii armatei elvețiano să bea cu mine 
în sănătatea personală a oficeriloră ce
lorlalte armate, pe cari avemă cinstea 
de ai vedâ în mij loculă nostru. Fiă oa 
sorta răsboiului să le fiă cu ajutoră; să 
trăiască !“

— Se anunță din Constantinopolă 
„Corespondenței Politice14, că după ulti- 
mulă Selamlik sultanulu a primit în au
diență la Yildiz-Kioșk pe ministrulă bul
gară Greooff; primirea a fostă din cele 
mai lingușitdre ; Sultanulă a făcută cadou 
d-lui Grecoff o tabacheră minunată. — 
Soopulă sosirei ministrului bulgară la 
Constantinopolă este de a oere numirea 
unui representantă otomană la Sofia de 
ună gradă mare.—Succesulă acestui de- 
mersă a întârdiată din causa schimbării 
ministeriale.

— „Agenția Havas44 din Parisă pri- 
mesce următdrea telegramă din Constan- 
tinopole ou data de 14 Septemvrie n. o.: 
Ambasadorulă francesu și celă rusescu, 
primiră erl sera depeșl dela consulii loră 
din Met elin, în care se anunță, că erl 
nisce corăbii ouirasate englese au ocu
pată insula Sigri, au debarcată tunuri și 
trupe, er țărmulă l'au încunjurată cu 
torpile.

SCIRILE PILEI.
— 4 (16) Septemvre.

Reflexiuni privitore la adunarea din 
Mediașu. Ni-se scrie: „S’au străourată 
prin unele cjiare nisoe oomentărl neco
recte ou ooasiunea descrierei adunărei ge
nerale a Reuniunei femeiloră române din 
Mediașă și jură, care s’a ținută la 17 
(29) Iunie o. în Mediașă, de-odată cu a- 
dunarea generală a despărțemântului ală 
XXIX ală Asooiațiunei transilvane. A- 
nume vorbindu-se despre frumosul avânt, 
oe l’a luată acestă Reuniune, alături ou 
dVâDionisiu Bomanil,c&nd. de adv., oarele 
a funcționat oa președinte ală Reuniunei; 
îmi țină de datorință a aminti și pe 
d-1 protopop din Mediașă,Ioană Moldovanu, 
oarele dela începutulă anului 1887, de 
când a întrată în consiliulă de cinci și 
a primită sarcina de controloră, a lucrat 
mână în mână cu presidiulă și din acelă 
moment a și luată Reuniunea ună avânt 
pe oare dâcă l’ar fi avută dela începută, 
astătjl nu ni-ar lipsi capitalulă de 10.000 
fl., prevăzută în statute pentru înființa
rea șcâlei de fetițe în Mediașă, Cu recu- 
noscință trebue se amintescă și ordinea 
frumdsă și taotioa, ou care d-lă proto- 
popă Moldovană a condusă adunarea 
despărțământaluiAsociațiunei. Bine a vor
bită cu asta ocasiune d-lă preotă Popes
cu, d-lă Dionisiu Romană despre te ta- 
mentă și donațiune, er disertațiunea dlui 
protopopă Moldovană, — care a avută 
ca motto: „femeia inteligentă oreâză 
moravuri, moravurile înalță pe ună po- 
poră, er celă ce desprețuesce femeia, u- 
cide națiunea44, — a fostă forte desă 
aplaudată. Acestea suntă reflexiunile, ce 
mi-am ținută de datorință a-le face, căci 
după a mea părere, e o mare greșâlă 
a aminti meritele unora, er ale altora 
a-le retăoe". — Unu membru,

* 
* 4-'

Jubileulă regimentului nr. 37. Amă 
amintită, că Marția trecută, în 8 Sep
tembrie n. c. regimentulă de infanteriă 
„arohiducele Iosifă nr. 37,44 în care se 
află tineri din oomitatulă Bihariei, și-a ser
bată în Oradea-mare jubileulă de 150 de 
ani ală înființării sale.

Cu privire la decursulă acestei săr- 
bărl, „Familia44 dă următorele amănunte: 
Colonelulă Wolff, sub stegulă regimen
tului, a adresată ofioeriloră și feoioriloră 
o cuvântare ooasională în limba germană, 
oare fu interpretată unguresce de oăpi- 
tanulă Keller, er d-lă căpitană Humița 
o spuse românesce.

După sfârșitulă serviciului divină, 
arohiducele Iosifă, actualulă proprietară 
ală regimentului, i-a adresată 6 cuvân
tare în limba maghiară. Apoi a premiată 
feciorii distinși, printre cari și pe câțiva 
Bomâni. La 5 ore p. m. urmâ serbarea 
feoioriloră în șanțurile cetății, asistândă

ună bărbată tînără, îmbrăcată în costu- 
mulă strălucită ală nobililoră. Elă se ră- 
cjima a lene pe ună divană, și gusta din- 
tr’ună pahară șampaniă spumegătore. 
Lângă elă ședea o fată tânâră, îmbră- 
oată cu o rochiă de mătasă albastră ca 
cerulă, er pe umeri avea ună voală îm
podobită ou petrii scumpe. Pe peptă 
avea o broșă de aură, ea îșl luase masca 
josă, er în părulă ei auriu-roșietioă se 
afla ună trandafiră roșu, prinsă ou o 
agropă de dinainte.

„„Clătinându-se, Pillone făcu unu 
pasă și dede ramurile la o parte. Nu 
mai era nici o îndoielă — așa trebuiau 
să se revadă! Ună risipitoră bogată, ună 
fiu desfrânată ală unui puternică aristo
crată, sta lângă ea. Pillone simți, că-i 
îngheță inima, însă curândă se aprinse 
într’o văpaie mistuitore, și elă se întârse 
acasă, îșl luâ ună pumnală și apoi se în
târse erășl îh bală, unde spumega șam
pania.

„„Două ore după aceea se opri o 
trăsură frumdsă la soara teatrului. No- 
bilulă venețiană și însoțitârea sa se ur- 
oau în ea și trăsura luâ drumulă spre 
Giardino în trapătulă celă mare ală oai- 
loră, fără ca să bage oineva de semă, 

că unu domino albă ședea ca servitoră 
în dosulă trăsurei. Ajunseră la pârta pa
latului. Servitorulă sări iute josă, se puse 
lângă ușa trăsurei, pe care o deschise 
repede. Tînărulă se dede josă mai întâi, 
ună pumnalu sclipi ca fulgerulă și tână- 
rulă înota în sângele său.

„„Servitorulă sări iute pe capră, arunca 
pe visitiu josă, apuca frânele în mână 
și după câteva minute trăsura dispăru pe 
drumulă cătră Posilippo.

„„In diua următdre nu se vorbea 
altceva în Neapolo, deoâtă despre asa- 
sinatulă săvârșită asupra personei tână
rului principe Cesarini. Din c^iua aoesta 
fu ună locă vacantă în oomptoarulă 
advocatului Capparelli și de atunci de
veni Pil'one, aceea ce este acum: Re
gele oontrabandiștiloră și stăpânitorulă 
munților ă 44 44 .

„Bătrânulă păstoră se opri, se ridica 
în totă înălțimea sa și uitându-se la 
mine cu o privire pătruncjătore, îmi a- 
dresâ repede următorea întrebare:

— „„Mă ounosol? 44 44
— „„Pillone!44 strigai surprinsă și fă

cui ună pasă înapoi.
— „„Intr’adevără44, cjise suri- 

cjândă și cu o mișcare îșl smulse barba 

cea albă. „„Ai fi bună să fi angajată la 
poliția din Neapole, fiind-că nici nu ai 
putută să vecjl, oă părulă meu e lână și 
barba e făcută din lâna capreloră mele. 
Uită-te jură împrejură. Unde credl, că 
ne aflămă?44 44

„Mă uitaiu împrejură. Nu mai vă- 
cjusemu o priveliște mai înoântătâre ca 
acesta. Stânci înalte erau împrejurulă 
nostru. Isvdre limpetjl curgeau murmu- 
rândă printre frundișulă verde. Afun- 
dăturile și brazdele unui părete de 
stâncă oorăspundeau pe deplină ridioă- 
turiloră păretelui de stânca de vis avis, 
peste totă loculă era muntele orepată și 
desfăcută în văgăuni, printre cari de 
abia se mai putea strecura ună omă. 
Dela prima privire se vedea, că ună pu
ternică outremură de pământă în tim
purile vechi a despărțită stâncile una de 
alta, și mă cuprinse o tainică frică, gân- 
dindu-mă la aceea, oă stâncile puteau să 
se împreune erășl și să ne îngrâpe pen
tru totdeuna. Acum înțeleseiu eu, de oe 
Italia e imposibilă să se ridice siguranța 
publică și să se aplice legile în vigore. 
Aici erau crepăturl și văgăuni în tote 
părțile și în ambiturile acestea de so- 
bolă nu putea să facă nimioă nici ohiar 

celă mai curagiosă soldată — câțiva puș- 
oașl aședațl pe înălțime, erau în de- 
ajunsă, să apere acestă Termopile mo
dernă...

„Pillone observă cu o vădită satis- 
facțiune surprinderea, care se putea ceti 
pe fața mea.

— „„Acum ești prisonerulă meu44 44 , 
dise elă, și-mi puse mâna pe umără. 
„„Ce poți să-mi dai ca bani de răscum
părare ?““

— „Eu răspunseiu oonfusă, oă sunt 
săracă și că n’am nimică mai însemnată 
la mine.

— „„Ce crecjl, că ceră bani4414, dise 
elă cu o privire mândră și lăsâ mâna în 
josă. „n0a și când n’așl soi, că ești ar
tistă ! Nu mai mântuită odată de duș
manii mei, er altădată nu ml-ai scăpată 
vieța? Bani! Ce să faca Pillone ou punga 
unui sărmană artistă? Decă ai fi răs
punsă, că îmi oferi amicițiă, aoâsta ar fi 
fostă o ideiă frumosă și mai multă pre
țuită de Pillone, oare niol-odată nu a 
luată ună bană dela ună omă, care nu 
trăia în îmbelșugare.

— „„Decă potă să te eervesoă cu 
altceva, atunci o voiu face acăsta cu 
plăcere 44 44 , răspunseiu eu. „„D-ta prin 
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totă orașulă. „Bătuta’4, jucată de 12 
soldați, în frumose și curățele costume 
naționale, la brâu cu tricolorulă națio
nala și în capO cu căciula Iui Miliaiu și 
pena de curoană, a stârnita aplausele 
generale, pentru care felioitămă din totă 
inima pe d-lă locotenenta Dimitrie Bar- 
doși, care a condusa instruirea feoiori- 
lora. Tote naționalitățile monarohiei au 
fosta representate prin diverse giupe. 
Cu vodă Țiganiloră archiducele a vor
bita țigănesce. e* *

Vigyâz! piarulă „Bistritzer Ztg." 
anunță următorele: Pe tablele pentru 
numirea comuneloră comitatense și a 
representanțeloră lorO, din incidentula 
primirei Majestăței Sale în Bistriță, în 
urma ordinului fișpanului, numirile ger
mane și român esol ale comuneloră au 
fosta lipite ou hărtiă!—Numai atâta lipsia, 
că dâsupra tablelora să mai fiă lipită și 
insoripțiunea cu litere grose „Vigyâz", 
oa pe liniile căiloră ferate, pentru ca să 
se atragă atențiunea monarchului asupra 
inscripțiunei unguresol! Ordinula acesta, 
care a avuta de scopă a ascunde înain
tea monarchului faptulă, cumcă se află 
într’una ținuta locuita de Români și Sași, 
ne revdcă în memoriă călătoria împără
tesei Rusiei Catarina II la Crimeea, când 
guvernatorula acestei țări, Potemkin, a dat 
ordin ca să se decoreze splendid comunele, 
prin cari avea să trecă împărătesa, pen
tru ca acesta să nu vâdă starea mise- 
rabilă, la oare îi adusese pașalicula fa
voritului ei Potemkin.* * *

Majestatea Sa la Galgoțu, după cum 
’i se raportâză lui „Egyetertes", a vor 
bită cu toți Ungurii unguresce, afară de 
ministrulu-președinte unguresoti, ou oare 
la gară a vorbita nemțesce. Der ce fo 
losă — esclamă corespondentul ungur — 
„căci ținutulu Galgoțului totă nu e ungu
rescul14 — Asta-i asta.* * *

Congresul!! studenților!! universitari 
români se va deschide mâne, în 5 Sep
temvrie v. la Giurgiu.* * *

Demonstrațiuni antigermane. Din in
cidentula representațiunei operei ger
mane „Lohengrin" în Paris, s’au întâm
plată mari demonstrațiuni înaintea palu- 
tului operei. Deputatul ă boulangistă 
Bodeau apăru cu 400 de omeni, ce cân
tau marseillaisa și strigau: „Josă cu 
Germania!" „Josă cu Wagner!" Poliția 
a arestata peste 30 de persose. Mai mulțl 
boulangistl în frunte ou deputatulă Laur, 
plănuescă pentru Dumineca viitore ună 
meetingă, în oare voră protesta în con
tra representațiunei operei „Lohengrin". 

** *
Funcționară ungurii în închisore ro- 

mânescă. înainte cu câteva dile a fost ares

istorisirea vieței d tale ml-ai dată o do
vadă mai mare despre încrederea, ce o 
ai în mine, decâtă mă așteptam."

— „„Ascultă-mă““, dise elă, trăgân- 
du-mă lângă o stâncă și punându-ml 
mâna amicală pe umără. „„Așa credă, 
că am darulă, ca să cunoscă dela pri
ma vedere pe omenii mei , și în 
sdra aceea, lângă țărmurulă dela Pisi- 
loppo, unde pote altuia L-ași fi trântită 
ună glonțe în capă, era ceva în fața și 
în esteriorulă D-Tale, ceva ce mă înlăn- 
țui și mă atrase cătră d-ta. Când ne am 
întâlnită a doua-oră, avui deplină în re- 
dere în d-ta, și acum, când ne vedemă 
pentru a treia-oră, poți să-mi faci ună 
.serviciu, pe oare ți-lă voi plăti cu priso
sință.""

— n,Nu ceră nici o răsplată"", răs
punsei eu laconică. „„Decă te potă ser
vi cu ceva ceea ce să nu fiă în contra 
consciinței mele, atunci voiu face acesta 
cu buouriă.

— „„Lucrulă e forte simplu", dise 
elă, „„pentru-oă aceea ce-țl ceră, e numai 
răspunsu la o întrebare, pe care singură 
d-ta mi-lă poți da: răspunsulă trebue 
să-lă amO, căci curiositatea mă arde ca 
loculă. Pentru ca să capătă răspunsulă 

tat la gara Predeală un funcționar ungur 
de oătră gendarmii români. „Egyetertâs" 
descrie acestă oasă astfelă: „In restau- 
rațiunea gărei Predeala se născu o bătaiă 
între mai mulțl funoționarl români dela 
calea ferată, în care unulă dintre ei, 
silită fiinda, răni greu cu ună ouțită pe 
unulă dintre colegii sei. Solgăbirăulă 
ungurescă S. Neurilvrer fu de față la a- 
oesta bătaiă. Tribunalulă română din 
Ploescl făcu cercetare șilă învitâ și pe 
solgăbirăulă ca martoră, acesta însă ca 
cetățenO ungară nu urma învitărei unui 
tribunală străină, ci ceru, ca elă să fiă 
ascultată de ună tribunală ungurescă. 
Acum câteva dile sosi în gară ună func
ționară română dimpreună ou 6 gen- 
darml, care aresta pe Neurihrer, ce se 
afla pe peronulă gărei, și-lă duseră la 
Ploescl, unde și astăcjl se află înohisă. 
Casulă s’a anunțată ministrului de jus
tiția".

** *
înscrierile la universitatea din Buda

pesta s’au terminată Sâmbăta treouta, 
totuși se mai potă face inscrierl ulteri- 
dre. Până acum s’au înscrisă mai multă 
de 2800 de ascultători. Cursurile la tdte 
patru faoultățile s’au începută astăcji în 
16 Septemvre n. c.

** *
Imormentarea lui Grevy s’a făcută a- 

laltăerl cu mare pompă în Mont-sous- 
Vaudrey. Sicriulă fu ridicată pe carulă 
funebru între salve de tunuri. O mul 
țime de ămenl a luată parte. Genera- 
lulă Brugere, care representâ pe preșe
dintele Carnot, pășia imediată în urma 
carului. Ministrulă președinte a ținută 
ună discursă funebru, în care aminti 
meritele, ce și le-a oâștigată Grevy pen
tru întărirea republicei.

** *
Explosiune la Porțile de ferii, piarului 

„P. Naplo" i-se sorie din Orșova, că în 
10 Septemvrie s’a întâmplată la Porțile 
de feră o mare nenorocire. Pe o cora
bia, ce servea pentru subminarea stân- 
ciloră, a esplodată dinamitulă. Explo- 
siunea a fostă atâtă de puternică, încâtă 
doi lucrători de pe bordă au fostă cu 
totulă sdrobițl, așa încâtă nu li-s’a mai 
aflată oadavrele. Mai mulțl lucrători au 
fostă greu răniți.

* * *
Poporațiunea Angliei după statistica 

din anulă acesta este de 29,001.018, mai 
multă cu 3,026.&72, ca în anulă 1881.

** *
Imprumutulu rusescii. Cercurile fi

nanciare din Parisă asigură, că semnătu
rile pentru noulă împrumută rusesoă nu 
se voră schimba până în săptămâna vii- 
tdre. Se cjm® L Bursă, că emisiunea se 
va face la 12 Octomvre.

** *

acesta te-amă atrasă în cursă aici. Nu 
te vei căi ; fiindcă, decă nu puteamă să 
te atragă astădl în cursă, o făceamă 
mâne seu poimâne acesta. Omenii mei 
căpătară ordinulă, să te prindă ori unde 
te voră găsi, chiar și în Sorrent și apoi 
astfelă de ordină nu-Iă dau eu numai 
așa înzadară.""

„Mă uitai uimită la elă: întroduoe- 
rea acesta curiosă mă zăpăcise cu to- 
tulO. Elă însă îșl întinse privirea pă- 
trundătore asupra mea și-mi dise încetă:

— „„SpunemI numai atâtă: ce cân
tai în vila mortă?""

— „„Ce, sci?"" strigai eu'și sării 
în susă.

— „„Stai josă!““ dise elă și mă 
trase erășl lângă sine. „ „Răspunsulă d-tale 
mi-a luată o greutate de pe inimă."

„D-ta ești acela, care ai pătrunsă în 
vila mdrtă?""

— „„Da““, răspunsei eu cu sinceri
tate „„eu suntă acela" “.

— „„Mii de tunete,"" dise elă pri- 
vindu-mă cu atențiune. „„D-ta ești ună 
bărbată viclenă, și curagiosă, ună astfelă 
de amică ar dori Pillone să aibă. Ai a- 
vută norooă, că nu m’ai găsită acasă, 
decă ași fi observată ună străină prin

Societate pentru colonisarea Evreiloră. 
ț)iarulă „Times" publică statutele nouei 
societăți pentru colonisarea Evreiloră, 
înființată la inițiativa baronului Hirsch. 
Capitalulă acestei sooietățl este de două 
milione punți sterlingl. Societatea a- 
cesta, ală cărei sediu este în Anglia, are 
de scopă colonisarea Evreiloră emigrați 
din alte țerl, în America de nordă seu 
de sudă.

Din Serbia.

Piarulu „Branik“ din Neo 
planta primesce o corespondență 
din Belgradă, în care se enumeră 
cestiunile de actualitate ce preo
cupă cercurile politice și sociale 
din Serbia. Estragemă din acestă 
corespondență următbrele amă
nunte :

Nu v’am scrisă de multă, dâr ce să 
facă, oăol nu-i nimică îmbucurătoră, ce 
să potă anunța frațiloră mei. Acâstă a 
ndstră frumdsă țâră nu-șl mai ridică o- 
dată capulă. Lucrurile mergă totă mai 
spre rău.

Așa ministrulă interimală ală culte- 
loră, d lă Ghiga, a dată ună ordină să 
se închidă școla S tului Suva, în oare 
se cresceau tinerii din Serbia vechiă și 
Macedonia. Și școla acesta se închide nu
mai din pricina, că stă în manile pro- 
gresiștiloră. Etă oum se luorâză la noi. 
Așa se îngrijesce guvernulă nostru de 
„ideile sârbescl". Mai presusă de tote 
partidulă; înaintea acestuia tdte trebu
iască să cadă. Despre aoesta însă vă voiu 
sorie cu altă ocasiune mai pe largă, ca 
să vedeți, cum soimă noi de obște să ne 
îngrijimă de „ideile și cugetele sârbescl", 
și atunci judecați oâtă de înaintați suntO 
Bulgarii, acești prematuri Bulgari.

Foile străine au răspândită vestea prin 
lume, că guvernulă radicală va destitui 
pe metropolitulă Mihailii și că va pune 
în loculă lui pe o undită a sa. E ade
vărată, că guvernulă ar voi să facă așa 
ceva; der nu va mușca din mărulă a- 
cesta. — nu cuteză din pricina Rusiei. 
Eu vă potă încredința cu siguranță: că 
guvernulu țipă puternică in contra metro- 
politutui Mihailu, e pe deplină nemulțumită 
cu densulu, d&r de destituită nici vorbă căci 
— nu cuteză! Sunt tare convinsă, că 
evenimentele viităie nu mă voră da de 
minoiună.

Financele nostre suntă putrede pănă 
dincolo. Etă se vedeți ce se facă cu ele: 
Foudulă de disposițiune s’a ridicată dela 
109.000 la 500.000 dinari; âr întregulă 
bugetă s’a ridicată dela 42 milione efec
tive la 58 milione. Ou 16 milione mai 
multă de cum era normală sub progre
siști. Și la acestă înălțime s’a ridicată bu- 
getulă țării, măcară că bugetulă mipis- 

întunerecă, de bună sâmă i-așl fi stinsă 
vieța cu ună glonță de pistolă.

— „„Cum ai venită la ideia, că toc
mai eu cerceteză villa întrebai eu 
curiosă.

— „„Din mai multe semne"" răs
punse elă surîdândă. „„Decă cineva duce 
o vieță ca mine, se deprinde ca să ob
serve chiar și lucrurile cele mai mici. 
Mai întâiu ușa nu era închisă, așa pre
cum obiclnuescă eu să o încui, și acestă 
împrejurare îmi atrase bănuiâla. Privii 
împrejură și descoperii la două 46°I de 
pași urma scaunului d tale imprimată pe 
nisipă și după aceea chiar urma piciore- 
loră d-tale în pământulă celă mole. „Și 
în fine" cji80 Pillone și cu ună zîmbetă 
viclână scdse ună obieotă învălită" într’o 
buoată de hârtiă, „„în fine văcjui lângă 
praguîă ușei acestă obieotă, și acesta 
îmi istorisi tâtă întâmplarea".

— picândă acestea, desfăou hârtia 
ei, soose ună luoru rotundă, pe oare la 
momenta îlă reounoscui. Era mânerulă 
bastonului meu, oare trebue că-mi că- 
cjuse când am dată în brosoele, cari eșiau 
de sub iodna sfântului.

(Va urma).

terului de răsboiu s’a redusă dela 14 la 
9 milidne. Din bugetulă actuală ală țării 
radicalii scotă anuitățile pentru datoria 
țării, er ce mai rămâne folosescă mijlo
cită ori nemijlooită pentru întărirea par
tidului loră. Ei au scosă mai întâiu și 
întâiu pe toți funcționarii din funcțiu
nile publice cari nu erau radicali și au 
pusă în locuia acestora, dmenl de ai loră. 
Și acele posiții bugetari, oe se cheltuiau 
pentru salariile funcționariloră Regatului 
Sârbiei, astădl se dau esclusivă numai 
partisaniloră radicali.... Ună milionă și 
200,000 de dinari suntă aruncați astfelă 
numai pe acestă posițiă în mrâja din 
laculă radicaliloră !....

Dare de semă și mulțămită publică.
Cetatea de baltă, Augustă 1891.

Ou ocasiunea primei ședințe a des
părțământului XXXII ală Asociațiunei 
transilvane ținută în biserica gr. or. din 
Cetatea de baltă la 2 Augustă st. n., s’a 
dată o petrecere ou jooă în curtea ho
telului la „Stea", în favorulă bisericeloră 
române locale și a despărțământului 
Asociațiunei.

Venitulă acestei petreceri peste totă 
a fostă de 225 fi. Spesele 91 fl. 50 cr., 
după subtragerea speseloră a rămasă ve
nită ourată 133 fl. 50 or., cari bani s’au 
împărțită în trei părți egale și anume: 
câte 44 fl. 50 cr. la biserica gr. or. și 
gr. cat. din Cetatea de baltă, er a 3-a 
parte pentru fondulă despărțământului 
asociațiunei.

SuprasolvirI au intrată dela urmă
torii d-nl: Vasilie Zehană, adv. în D.- 
St. Mărtină 2 fl., Ioană Popescu, preotă 
în Feisa fl., Ioană Moldovană, proto- 
popă în Mediașă 1 fl., Petru Nirășteană, 
preotă în Eruută 1 fl., Iosifă Goga, 
preotă în ReșinarI 60 cr., Panteliu Vă- 
leauă, preotă în Căpălna de josă 1 fl., 
Zaharia Baila eseo.jud. în D.-St. Mărtină 
1 fl., Danilă Tarnașă parochă în Deagă 
1 fl., Herman Engelman, comerciată în 
D.-S. Mărtină 1 fl., Ioană Rusauă, pro
prietară în Sâncelă 1 fl., N. Pănădană, 
învățătoră în Sâncelă 50 cr., Fazakas 
Gyula proprietara și arendatoră în Me- 
seușă 1 fl., Timoteiu Circa, comerciantă 
în D.-St.-Mărtină 1 fl., xAlemanO Dancășă, 
primară în ReșinarI 1 fl., Ioană Catona, 
mare proprietară în Deteșă 1 fl., Aronă 
Gerasimă v.-protopopă în Petrilaoa ro
mână 1 fl.

Ca oferte au mai trimesă următorii 
tl-nl: Vasilie Moldovană, preș. sedr. orf. 
în pensiune, din Boziașă 2 fl., Ioană 
Blaga, preotă în Ghirișulă română 1 fl., 
Petrie Andrâs, proprietară și hotelieră 
în D.-St.-Mărtină 1 fl., Ioană Bândea, 
notară cercuală în Cerghidulă mare 2 fl., 
Nioolau Costea, învâțătoră în Boziașă 2 
fl., Aurelă Schiller, comisară de finanoe 
în D.-St.-Mărtină 1 fl., Ioană Sooaoiu 
parochă în Cuștelnic 50 cr.

Esprimămă cele mai căldurose mul- 
țămirl tuturora acestora d-nl și în spe
ciala tinerimei, care a șciută atâtă de 
bine împodobi reușita petrecerei cu jo
curile naționale „Călușerulă și Bătuta".

Pentru comitetulă arangiatoră: 
Nicolau Todorauu, Mironu Dascalu, 

protopopă. preotă.

Telegramele „Gaz. Trans66.
(Serviciulă biroului de cor. din Pesta).
Bistrița, 16 Septemvre. Mane

vrele de erl s’au terminată prin 
închiderea complectă a pârtiei de 
nordu de partia de sudu, după 
aceea Majestatea Sa dete ordinulu 
să se anunțe terminarea manevre- 
loru. După aceea Majestatea Sa îșî 
esprimă față de corpulu oficerilorâ. 
adunați, mulțămirea sa asupra des
toiniciei și instrucției trupeloru. 
La 6 ore sera a fostă prân4ă de 
curte cu 50 de tacâmuri. La 8 
bre a plecată Majestatea Sa înso
țită de ovațiunile entusiaste ale 
poporațiunei. La plecare Majesta
tea Sa întinse mâna fișpanului 
Bethlen, pentru a’și lua rămasă 
bună.

Parisii, 16 Septemvre. O tele
gramă a consulului din Smyrna 
cuprinde soirea, că flota englesă 
a plecată din Metelin, a debar
cată la insula Sigri numai ca să 
facă manevrele de marină.

Proprietara :
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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t larsislîi pieței Mrasm îs.

Discontulă 6- 8°/0 pe ană.

din 16 Septemvre st. n. irA.T
bancnote românesc! Cump. 6 26 Vând., 9.29
Argintă romănescă „ 9 20 n 9,25
Hapoleon-d’orI „ 9.26 M 9.29
Lire turcescl - - „ 10.46 M 10.51
Imperiali - - „ 9.44 n 9 49
Galbinl .... „ 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6U/O JOI.— n —.—

n » n 5°/0 „ 99.50 n 100.—
Ruble rusescl - - » „ 123.— n 124-
Mărci germane • - „ 57.— n 57.50

Cursulu Ia bursa din Viena.
din 15 Septemvre a. c. !89I

Silința de aură 40/0 - - . . . 103.05
Renta de hârtiă &% 100.50
Imprumutulă căiloră ferate ungare • 

aurii .... . . 115.50
dto argintii ■ 98.—

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

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

Amortisarea datoriei căii oră ferate de
ostii ungare (3-a emisiune) 112.—

Bonuri rurale ungare ..... 90.—
Bonuri croato-slavone ..... 104.70
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ......................... —.—
împrumutată cu premiulă ungurescă 140.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului 180 50
Renta de argintă austriacă ... - 90.85
Renta de hârtiă austriacă .... 90.75
Renta de aură austriacă 100 75
LosurI din 1860 136.75
•Acțiunile bănceiaustro-ungare • 1008. - 
Acțiunile băncei de credită ungar. • 325.50 
Acțiunile băncei de credită austr 276.—
Galbeni împărătesei- ■ 5.58
Napoleon-d’orI • • 9.31
Mărci luO împ. germane 57.70
Londra 10 Livres sterlings 117 35

ABONAMENTE
„GAZETA TRAHSILVAHIEI

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni
anu

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

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

3
6

12

fi. 
fi.
fi.

66

X

X
X
§
g

10
20
40

fr.
ir.
fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

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

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

3
Pe
Pe
Pe

11. -
11. —

50 cr.

W Pe

X Pe
X Abonamentele se făcu mai ușorii și mai repede prin
g mandate poștale,

O Domnii, cari se vorti abona din nou, să binevoiescă ;
a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă. !

g Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.11

X

X X

,THE MUTUAL1,
Societate ie asigurare ie vieți iela New-Yort.

Curată reciprocă, fără acționari.
înființată 1848.

este cea mai avută și cea mai avantagidsă 
societate de asigurare pe vieță din lume și 
oferă siguranța cea mai mare.
Fondulă totală de gavanță la 1 Ianuarie 1891: 

Rs" Peste :SG9 milione florini.
Dela înființare s’a plătită posesoriloră de 

polise:
rs* Peste ÎGO ntilione florini, 

dintre cari cade singură asupra câștîguriloră 
aprope

C3" 840 milione florini.
Câtă de mari avantage oferă o asigurare 

la „The Mutual11, arată resultatulă polisei de 
mai josă deslușite, la care dupe espirarea 
asigurărei, câștigurile a ajunsă aprope suma 
asigurată. Polisa Nr. 26,827 (nu tontmă)

Suma asigurată .... Dolari 6,000.— 
Câștiguri adunate. ... ,, F,13l.—
Plătită în Martie 1891 cu Dolari 10,131.— 
Plata totală a premieloră

a fostă de....................... „ 4,605.—
Prin urmare câștig curată Dolari 5,526.—

Polisele dela „The Mutual11 suntă după 
doi ani neatacabile, și după 3 ani nu’șl mai 
perdă valorea. Risiculă pentru casă de res- 
boiu se primesce cu condițiunl forte favora
bile (mai adeseori gratisă). Asigurări do 
rentă cu deosebire avantagidse. Pentru in- 
formațiunl esacte a se adresa la represen- 

tantulă pentru Brașovă

D-lui CAROLU TOPFKEU
625,6-3

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.
BZJmZVKIQK*JESTS' bc ÎWMI1IB BB n H

pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 20 Iulie 1891.

Budapesta—Predealii Bredealu—Budapesta B.-Besta-Aradu-Teius Teîuș-Aradu-B.-S’esta Cepșa-mică—Sihiiu
Trenu 

de 
persin.

Trenu 
accele
rații

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele
rații

Trenu 
accele
rată persân.

Trenu 
de

Trenu 
de

Trenu 
accele

rații persdn.
Trenu 

de 
persdn,

Trenu 
accele

rată. persân.

Trenu 
de

Trenă 
de 

person.

Trenu 
accele
rații

Trenu 
de 

person

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare j

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

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
UiOra 
Vințul de 
Aiuda
Teiușu

I

sus

Crăci uneia
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică j

MediașQ 
Elissbatopole 
Sighișora 
Hașfalău
HomorodQ
Augustinfi 
Apața 
Feldiora
Brașovu

Timișa
Predeala
BucurescI

I
1

10.50
8.30

11.38
2.12
3.53
4.-
4.39
5.22
5.45

“6D5
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 

"6Â0
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

3.25 BucurescI
Predeaift
Timișft
Brașovu

9.15
11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

547

Feldiora
Apața 
Augustinîi 
Homorodft 
Hașfalău 
Sigili ș ora 
Elisabetopole 
Mediașii
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

6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Mioăsasa
Blașiu
Crăciunela
Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

9 48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Mureșia-lJudoșii—Bistrița
4.-
6.48
9.59

sus

Nădășela 
Ghirbău
Aghireșil
Stena
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd
Oradea mare

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42,
8.47

10.09
11.51
1.55
7.20

Viena
Budapesta 
Szolnok

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26

“6B4
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.!
10.-
11. 
11; 
12j

2.24
4.47

Aradu
Glogovața 
Gyorok 
Paulișfi 
RaduaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamii 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piskî) 
Orăștia 
Șibotii
Vinț. de josă 
Alba-Iuiia 
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 

1019 
10.50 
11.16 
11.44] 
12.06 
12.38,

( Teiușu
Alba-Iuiia
Vinț. de josă 
ȘibotQ 
Orăștia 
Simeria (PisW 
Deva 
Branicica 
[lia
Gurasada 
Zamii 
Soborșinii 
Berzava 
Conop0 
Radna Lipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovațfi 

Aradfi j

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

5.14
60Î
6.20
6.49

8.24
11.51

7.20 155
6.05 7.20

6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

Simeria (Pîski) Betroșeni || Petroșeni-Siineria (Piskl?
Simeria
Streiu
Hațega
Pui
Crivadia 
Banița
Petro șenl

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș
Ocna
Sibiiu

3.- 10.47 7.10
3.31 11.27 7.43
4.15 12.08 8.27
4.46 12 38 8.59
5.10 1.- 9.23

SiMiu—Cepșa-mică

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare
Copșa mică

7.35 4.34 10.17
8 02 4.58 10 43
8.30 5 25 11.09
9 05 5.55 11.40
9.34 6.20 12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

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

Regh.-săs.
Oșorlieiu ’
Ludoș 
Cucerdea

Timișora—Ai*adu

6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50 6.20
6.3b 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
8.47 2.23 7.24 Hațegâ 8 36 1.54 8.25
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

Aradu—Timișora
Aradfi 6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11 5.05
Vinga 7.32 12.47 8.04 Vinga • 7.21 2.46 6.40.
Timișora 8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50 7.50

Clhirisu—Turda I Turda—fiăiairisu5 .__________________ J_____________ __________________ 5___

8.40
7.48 10.35 3.40 10.!
8.08 10.55 4.— 10..

6.05

Bistrița,—Mur ești -ILudoșii
Bistrița . , . .
Țagu-Budctelica . 
Murâșu-Ludoșfi .

20l Turda 
,44|

SigBiișora—Odorlaeiu || Odorlaeiu—Siglaișora
Sighișora.
Odorheiu .

3.15
6.10

4.30 11.25 Odorhaiu. . . 8 îsl
7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

9 30 2.30 8.50
Ghirișuj 5.10| 9.50 2.50 9.10

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

S ernesei—Brașov

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

JBrașev-UZeruesci

Brașov 5.45 4.55
Zernescl 7.26 6.36

Murășii-Ludoști
Țagu-Budatelicii .
Bistrița ....

Nota: Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

<Dareii-mari—Eel&u Eelău—<lareii-mari
Careii-marl .
Zelău. .

5.&o| Zelău .$ . . .
11.— Careii-marl . .

1.56
6.48

Zernescl
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A, MU.RE.ȘIANU, Brașovfi,


