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A doua fașă a campaniei Ziaristice.
ii.

Brașovfi, 6 Septemvre v.
Am ti afirmată în articululti pre- 

mergetoru, că acele câteva per- 
s6ne din comitetti, cari se jbcă 
acum de-a minoritatea malcontenta 
declarându resboiu punctului II 
din resoluțiunea comitetului, au 
votatu împreună cu toți ceilalți 
membri din comitetu punctulu I 
alu acestei resoluțium, unde se 
constată, că informați unile, ce au 
formată basa agitațiunei în contra 
președintelui comitetului, suntti ne- 
esacte.

Din acesta constatare, ce au 
făcut’o cu toții fără deosebire, urma 
logică, că președintele comitetului 
a fostu pe nedreptu atacatu și se 
impunea prin urmare comitetului 
cu necesitate datoria de a-i da sa- 
tisfacțiunea cuvenită, cu atâtti mai 
vertosu, cu câtu aici era în jocti 
nu atâtti persona d-sale, câtti mai 
multti veda și autoritatea comite
tului și a întregului partidă.

Majoritatea covârșitbre a co
mitetului nici că a șovăită a trage 
consecența din votulti unanimă dela 
punctă I; au șovăita înse cu atâtti 
mai multă cei câțiva „nedumeriți11, 
cari pe temeiulă acelorași intorma- 
țiunl, ce și ei le-au declarată de 
neesacte, agitaseră mai înainte în 
contra președintelui comitetului.

Der se-i lăsămă se vorbescă ei 
înșiși și se ne caracteriseze ei în
șiși fapta loru vitejescă. pentru care 
suntă așa de multă aplaudați de 
d-nii Slavici și Companiă.

Șese (ții0 după ședința comite
tului nostru și o cți după publica
rea hotărîrei lui, „Tribuna11 a 
adusă pe pagina primă sub tit- 
lulă „Afacerea Vincențiu Babeșă11 
următtirea scrisore, ce di00 001 a 
primit’o dela d-lă Eugen Brote 
„vice-președintele comitetului cen
trală ală partidului națională ro
mână11 :

„Onorabilă redacțiune! In comunica- 
tulă comitetului centrală ală partidului, 
publicată de D-Vostră ieri, nu se cu
prinde o împregiurare, care în totă ca- 
sulă trebuia adusă deodată cu publicarea 
hotărîriloră comitetului la ounosoința ge
nerală. Acâstă împregiurare omisă este, 
că nu toți membrii comitetului au fostă 
de acordă ou privire la tote conclusele 
luate. îndeosebi avendă în vedere, că 
d-lă V. Babeșă, președintele comitetului, 
n’a aflată cu cale a lămuri în comitetă 
posițiunea sa politică față ou învinuirile 
ridicate în presă contra d-sale, și în con
siderare, că d-sa nu s’a înceroată a ri
sipi nedumeririle ivite asupra ideii nouă 
politice despre ună dualismu maghiaro- 
românu—idee pusă chiar prin d-sa în cir- 
culațiune,—și în fine în considerare, oă 
d-lă Babeșă n’a aflată de cuviință a lă
muri situațiunea prin o declarațiune a 
d-sale precisă și hotărîtă și a produce 
astfelă nu numai în sînulă comitetului, 
der și în întregu partidulu, precum și în 
tdte părțile interesate încrederea atâtă 
de neoesară în atitudinea d-sale politice; 
în considerarea tuturora acestora ’ml-a 
fostă peste putință a susține și din par- 
te-ml votulă de încredere invooată pen
tru d-lă Babeșă, și m’am vădută silită a 
pretinde înregistrarea contravotului meu 
în procesulă-verbală ală ședinței. Patru 
dintre membrii comitetului s’au declarată 
în același înțelesă.

Ac âstă constatare publică e acum cu 
atâtă mai necesară, cu câtu în comuni- 
catulă dată biroului de presă budapes- 
tană se accentuâză îndeosebi unanimita
tea, ou care s’ar fi luată condusele în 
comitetă. “

Ce spune d-lu Eugen Brote în 
scrisorea de mai susti?

Luându ca pretecstu, Iară de 
nici unu resonu, cumcă s’a omisti 
din comunicatulti comitetului con
statarea împrejurării, că nn toți 
membrii comitetului au fostu de 
acordu cu privire la tote concluse
le luate, spune, că d-sale i-a fostu 
peste putință de a susține și din 
parte-i votulu de încredere invo
cată pentru d-lu Babeș.

Der nu se mărginesce a co
munica simplu cetitoriloru „Tri
bunei11 estraordinarulu eveniment, 
că vice-președintele n’a pututti 
se susțină votulu în favbrea pre
ședintelui, ci face chiar o „consta
tare publică,11

Ce lipsă era de acesta „consta
tare11 ? Nu a fostu de ajunsă, că 
d-lă Eugen Brote a pretinsă în
registrarea contra-votului seu în 
procesulu verbală? Și nu putea 
să se provbce ori și când la acest 
procesă verbală?

Ei der, decă s’ar fi mulțămită 
cu atâta, de unde ar fi aflatu pu- 
bliculu, care nu cetesce procesele 
verbale ale comitetului, că d-lă 
Eugen Brote a săverșitu ună faptu 
atâtti de epocală cum este pre- 
tensiunea de a i-se lua la proto
cols contra-votulă ?

Și decă nu ar fi făcută acea 
constatare, cum pute să se afișeze 
d-lă Eugen Brote, coram publico ca 
căpeteniă a celoru patru dintre 
membrii comitetului, despre cari 
4ice, că s’au declarată în același 
înțelesă?

Și pe ce ’și îatemeieză d-lă 
Eugen Brote „constatarea sa pu
blică ?‘£

Inteiu pe afirmarea, că preșe
dintele comitetului n’ar fi lămurită 
în comitetă posițiunea sa politică 
față cu învinuirile ridicate în presă 
contra d-sale.

Deră n’a declarată d-lă Eugen 
Brote împreună cu toți membrii 
comitetului la punctă I, că aceste 
învinuiri redicate în pressă se ba- 
seză pe nisce „informațiuni ne
esacte11 ? Ce mai avea se lămurescă 
președintele, când întregu comi- 
tetulă constată, că ceea ce s’a scrisă 
în pressă contra d-sale nu este co- 
respun4etoră adevărului ?

Și decă d, Eugenă Brote n’a 
fostă mulțumită cu acesta, de ce 
n’a cerută acolo în comitetu, unde 
îi era loculti ca membru și vice
președinte, lămuriri dela președin

tele seu, de ce vine și i-le cere în 
„Tribuna.11?

E claru, că decă li-ar fi cerută 
în comitetă nu li s’ar fi dată pri- 
legiu d-loră Slavici și Compania, 
de a scrie cu satisiacțiune prin 
„Liberte11, „Voința Naț.11 etc., ca 
după declararea lui Eugen Brote 
„situațiunea s’a încurcată și mai 
reu11!

Der vomă continua cu analisa 
scrisorii d-lui Eugen Brote și apoi 
vomă face conclusiunea pe teme
iulă neexorabilei logice a fapteloru.

Majestatea Sa la Timișora.
In 16 Septemvre dimineța a sosite» 

Majestatea Sa la Timișdra.
Intre deputaținnile, ce l’au întîmpi- 

natti la gară, era și deputațiunea bise- 
riceiromâne gr. oat. condusă de episco- 
pulă Mihali, deputațiunea bisericei ro
mâne gr. or. condusă de Episoopii Me- 
țianu și Popea, apoi deputațiunea biseri- 
oei serbesol gr. or. condusă de patriar- 
ohulă BrancovicI și de episcopulti Dimi- 
trievicl, etc. După ce fu salutată de fiș- 
panulă Molnâr și după ce-i răspunse a- 
cestuia, Maiestatea Sa schimba câteva 
cuvinte pe peronulă gărei între alții și 
ou patriarchulă BrancovicI și cu episoo- 
pulă Mihali.

La intrarea în orașă, primarule Tel- 
bisz saluta pe Majestatea Sa printr’ună 
discursă de bineventare, în care recomandă 
grației Majestății Sale poporațiunea acestui 
orașă, „care“ — (fise ®lă — „este dife
rită după religiă și naționalitate, der în 
serviciulă față cu înaltulă trona și în a- 
lipirea față cu instituțiunile patriei este 
de-o potrivă neclintită.“

După ce Majestatea Sa declara, că 
cu bucuriă a venita aici pentru a visita 
esposiția eoonomică și industrială a fide- 
liloră săi locuitori din aoesta ținuta, conti
nuă calea spre resideuța episcopesoă 
romano-oatolică, unde fu încuartiratâ.

La 10 dre urmă primirea deputa- 
țiuniloră. Mai înteiu a fosta primită de
putațiunea oierului romano-catolioO din 
dieoesa Cenadului, condusă de episoo- 
pula Alexandru Desseioffy, oare-șl ter-
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Novelă, de G. Bergsoe, tradusă de Ucu Paolo.

„E unO lucru supărăciosă să aștepți 
în puterea nopței. O așteptare de două 
ore, era pentru mine forte chinuitore. 
Afară în grădină era totulfi pustiu, tă
cuta și sinistru! Numai oând vântulă 
sufla plângătora pe lângă țărmure, de 
cari se isbiau valurile, numai atunol întră 
vieță în chiparoșii și pinii oei negrii, — 
ei se încovoiau, soârțăiau și se frecau 
unuia de altuia, pe oând frundișulă gal- 
binO ala plataniloră se mișca ca și nisce 
fantome printre ruine.

„In odaia, în care mă aflam, și unde 
puteam audi bătăile inimei și ale oesor- 
nioului, pe oare-la țineam în mână, se 
părea, că umblă nisce fantome înodee și 
încolo. In orologiula cela mare de pe 
căminh suna ceva, mobilele cele vechi 
trosneau, oarii rodeau în lemnulă cela ve- 
chiu, și din timpa în timpO, decă venia 
câte unO curenta prin ferestră, se mișcau 
chartele și planurile de pe părete, în- 
tr’ună chipC, înoâta credea, că cineva 

umblă în rochiă de mătase fâșăindă prin 
odaiă. Ascultam țipetula prelunga ala 
bufnițelora, țîțăitula lilieciloră ; mă ui
tam la stelele, cari apăreau pe ceră, și 
îndată, erau acoperite de câteunanorO; 
mă încordaiu să audă lătratula îndepăr
tata ala cânilorâ, din viile de pe delurl 
și tresării la sgomotula tunătoră, ce-la 
provocau undele mărei, cari se isbiau de 
stânci și oarl făceau, oa vila să se cu
tremure din temeliă.

„In fine bătu două dre cdsornioulă 
vechei mănăstiri din Sorrent. Văduiu cum 
se stingeau luminările din Cocumella una 
după alta. Mai rămăsese numai una, 
care era tocmai la o ferestră desupra 
camerei mele. In fine se stînse și lumina 
acesta, ospătăria se perdea aprdpe în în- 
tunerecă și inima mea înoepea să bată 
ou putere....... Deodată se ivi o ratjă
de lumină prin vița de viă. Ea se mișoa 
în formă de zic-zao ; se apropia și se 
făcea din ce în ce mai mare și în fine 
audîi scărțăinda în țîțînele sale ruginite 
portița grădinei vilei. îmi încordaiu totă 
atențiunea și cercaiu să pătrundă întu- 
nereoulă cu privirea. Der nu observaiu 
altceva, decâta aceeași figură învălită, 

oare se streoura oa o pisică prin tufișuri, 
și fără sgomotă, dispăru prin partea 
aceea a vilei, care da spre mare.

„Dintr’odată mă liniștii și-mi recâs- 
cigai totă sângele rece. Se întâmplă ou 
miDe ca cu venătorulă, care la venă- 
tore pote să tremure de nerăbdare și iri
tare, der îșl reoăpătâ în curendă privirea 
sigură, cândă vede pe viclena vulpe stre- 
ourendu-se dela tulpină la tulpină. Audii, 
cum se deschide portița din catulă de 
josă și apoi erășl se închise ou preoau- 
țiune; audii pași ușori prin ambitulă la
terala ; vădui prin gaura ușei o radă ro- 
șietioă a lanternei — apoi o închiseiu 
și pe a mea și făcendtt câțiva pași, mă 
asounseiu în vechiulă alcovO, a cărui 
draperiă de mătasă o trăseiu înaintea 
mea.

„Preoauțiunea mea era temeinioă. 
Figura întră într’adevără în biblioteoă, 
puse suspinândă lanterna josă. Apoi se 
duse la camină, luă oele două candela
bre de bronză, le puse pe masa de sorisă, 
aprinse luminările și dintr’o dată odaia 
pustiă se prefăcu într’o odaiă plăcută 
și aprdpe comodă, unde lipsea numai fo- 
cu!ă din camină, pentru oa să o facă

$ 

confortabilă. Mă uitai din asouncjătdrea 
mea și descoperii, că nu m’am înșelata: 
era o femeiă îmbrăcată în negru din 
creștetă pănă în tălpi, care avu curagiula 
să înfrunte primejdiile nopții și frica de 
întunereoa.

„Der se părea, că puterile o pără
siră. Ea se lăsă pe ună scaună, îșl aco
peri fața cu mânile, îșl răcjîmâ cotele pe 
masa de sorisă, și șecju multă timpă în 
posițiunea acesta. De-odată se ridică cu 
o mișcare repede, ca și când ar fi amjită 
ună sunetă, oare o înspăimântase. Fixă 
ună momenta privirea asupra ușei, stinse 
apoi lanterna și o ascunse în cămină. 
Apoi păși înaintea oglindei, îșl dădu de 
pe capă gluga, smulse mantaua de pe 
umeri și în mijlooulă splenddrei de lu
mină, pe care o reflecta oglinda vene- 
țiană, sta frumosa Filomela, frumdsa fe
meiă dela nunta de pe tărmurulă dela 
Posilippo.

„Abia credeamă ochiloră mei, și to
tuși era imposibilă să mă înșelă. Era 
aceeași figură sveltă, acelașă pără auriu, 
aceiași ochi mari scânteitorl ou aceeași 
espresiune: uuă amestecă miraculosă de 
tinerețe, mândriă și melancoliă. Ce fru_
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mină discursulă său cu următdrele cu
vinte: „DumneZeu încă la mulțl
ani pe Majestatea Vdstră pentru binele 
și ferioirea tuturoră poporeloră, ddr mai 
alesu pentru binele și fericirea credinciosei 
națiuni maghiare.'1 Majestatea Sa răs
punse: „Asigurarea fidelei alipiri tradi
ționale a cleri lui roma >o-catolioă din 
diecesa Cenadului, interpretată, atâtă 
de oăldurosă prin episcopulă diecesană, 
o primescă cu cea mai intimă, mulțu
mită,, rugândă pe Atotputernioulă, ca să 
vă sprijinesoă cu grația sa în împlinirea 
nobilei d-vostră chiămărl."

Urmă după acesta primirea deputa- 
țiunei clerului rom. gr. cat., sub oonducerea 
Episcopului Mihali, care salută pe Ma
jestatea Sa cu următorea vorbire, pe 
care o reproducem^ după telegramele 
din Timișdra:

—„Majestatea Vostră cesară și apos
tolică regescă 1 Prea graț osulă nostru 
Domnii 1 îndemnați de sentimentele de 
mulțămită și de credința neînfrântă a 
supușiloră Majestății Vostre, între (zidu
rile orașului liberă-regesoă Timișora sun- 
temă îndrăsnețl a ne presenta în fața 
prea grațiosă a Majestății Vostre. Cre
dincioșii de sub* conducerea oierului die- 
cesei „catolice de rită grecesoă" aLugo- 
șului și au redobândită libertatea lorii 
oetăienesoă în urma învingerilor!! tru- 
peloră înaltei case domnitore. Credin
cioșii însă datorescă condițiile mai de 
căpetenia ale desvoltărei lorii religiose- 
morale zelului apostolică ală Majestății 
vdstre. Dimițendu-vă a cerceta industria 
ținutului nostru, V’ațl indurată a-i da a- 
cesteia o părintâscă încuragiare. Cu sin- 
oeră încredere venimă pentru a implora 
cu supunere dela Majestatea Vdstră, ca 
să Vă îndurați a împărtăși și mai de
parte cu grația prea înaltă biserica nos- 
tră, oare cu doctrina ei sublimă cultivă 
diligința și consacră ori oe muncă. Plini 
de ună zelă neclintită în chiămarea nos
tră sfântă, ne străduimă a ne face vred
nici de îndurarea apostolică regescă și 
împreună ou credincioșii noștri, nu înce- 
tămu a ruga pe stăpânulă armeloră, ca 
să înounjure tronulă regesoă ală Majes
tății Vostre cu gloriă netrecătore, bine
cuvântările stăpânirii Majestății Vostre 
să le reverse asupra patriei, casa dom- 
nităre a Majestății Vostre să o păzescă 
și pe Majestatea Vdstră să vă țină la 
mulțl ani pentru binele și fericirea nos- 
tră a tuturora.11

— Majestatea Sa răspunse: 
„Primescă ou deosăbită mulțămită 

espresia omagieloră și alipirei fidele a 
clerului diecesei gr. cat. a Lugoșului. 
Consacrați-vă D-Vostrășide aici înainte 
t6tă puterea pentru binele bisericei și 
ală patriei și în acestă activitate a D- 
Vdstră puteți conta tot-deuna la simpa
tia și bunăvoința mea părintescă".

m6să era aoum stândă înaintea oglindei, 
oare îmi refleota în tdtă splendorea ^chi
pului ei! Oe albi erau umerii aceștia, 
încunjurațl de dantele sorrentine, cari 
oa nisce flori albe încunjurau gâtul ă și 
sinulă ei! Oe frumose și moi erau bra
țele cele fine, ou cari îșl aședa părulQ 
derangiată de gluga, pe oare o purtase 
mai înainte !

„Se părea, că ea scie acesta. Căci 
punându-șl o cameliă roșiă în părulfi ei 
auriu, surise chipului din oglindă și apoi 
iute îșl asounse plângândă fața în mâni... 

„Când îșl luă earășl mânile și-și șter
se lacrimile, părea și mai frumosă. Era 
palidă, buzele i tremurau și sinulă îl 
svâcnea puternică; der ochii ei strălu
ceau într’o lumină miraculosă și febrilă, 
și împrejurul^ gurei ei observai trăsă
tura jumătate durerosă, jumătate mân
dră, oare i da grația unei regine.

„Incă-odată îșl mai arangiâ marele 
briliantă, care soânteia pe costumulă ei 
negru de mătasă, ca o stea lumindsă în 
întunereoulă nopții, se mai uită încă- 
odată în oglindă și alergă apoi la dula- 
pulfi oelă veohiu, oare strălucea la lu-

Urmâ deputațiunea clerului sârbescă 
gr. or. sub oonducerea patriarchului 
Branooviol, a căruia vorbire fu primită cu 
însuflețite urări de „Jivio" și „Eljen".

Majestatea Sa răspunse acestuia :
— „Ou plăcere primesoăși cu acâstă 

ocasiune asigurarea omagieloră și cunos
cutei alipiri fidele a clerului sârbesoii 
gr. or. In urma acestora sentimente, 
precum și în urma împlinirei cu zelă a 
datorințeloră D-Vostră bisericesol și a 
atitudinei D Vostre patriotice, puteți con
ta ou siguranță la ulteriora mea grațiă 
regescă".

După acesta urma deputațiunea cle
rului bisericei românesol gr. or., condu
se de Episcopala Mețianu, oare salută 
pe Majestatea Sa cu următdrea vorbire:

— „Majestatea V6stră(cesară și apostoli- 
că-regesoă ! Prea grațiose Domne! Venirea 
Majestății Vostre în acestăținută, locuită 
în mare parte și de credincioșii noștri, 
ni ofere cea mai plăcută ocasiune, atâtă 
nouă Archipăstoriloră din diecesele gr. 
or. române de Aradă și Oaransebeșă, 
câtă și Consistin'eloră acestora eparchii, 
ca în numele credincioșilor^ noștri să ne 
descoperimă simțemintele ndstre oma
giale, eredite dela străbunii noștri, de 
neolătită credință și supunere față de 
Majestatea Vostră și de augusta casă 
domnitore.

„Biserica nostră națională gr. or. 
română are a mulțămi vieța și desvol- 
tarea sa de astădl îngrijirei părintescl 
și grației Majestății Vostre, pe care vieță 
doresoe și stăruesoe a o consolida și 
desvolta totă mai multă spre binele prea 
înaltului Tronă și ală patriei, precum și 
în interesulă prosperării credincioșiloră 
noștri.

„Deci pe lângă espresiunea celei mai 
profunde mulțămite și recunosoințe, ru- 
gămă pe Majestatea Vostră să Vă îndu
rați prea grațiosă a primi și din par- 
te-ne asigurarea lealității și a neolătitei 
ndstre credințe, învrednicindă și pe vi- 
itoră biserica nostră, și pe poporulă nos
tru pururea fidelă, de prea înalta grațiă 
regesoă.

„Noi și toți credincioșii bisericei 
năstre nu vomă înceta nicl-odată, în ru
găciunile nostre cătră Părintele cerescă, 
a cere, ca pe Majestatea Vdstră prea 
grațiosulă nostru Domnitoră și Rege, să 
Vă țină întru mulțl ani, spre fericirea 
patriei și spre salutea bisericei nostre. 
(In limba română:) „Se trăiâscă Majesta
tea Sa! “

Majestatea Sa răspunse:
— „Mă bucură fdrte multă, că profi- 

tândă de petrecerea mea aici, V’ațl pre- 
sentată și D-Vostră înaintea mea. Espre
sia neclintitei D-Vostre fidelități o pri- 
mescă ou mulțămită și promită, că și 
din parte-mi voiu fi gata totdeuna a spri
jini interesele biserioei D-V6stră, a că- 

mina candelabrului. Do aici scdse o le
gătură de chel, oercâ mai multe și părea 
nemulțumită, oă cu nici una nu pote 
deschide cutia seoretă.

„Deodată îl veni o ideă nouă, ea 
cerca pe rând nasturii de aură ai puicu- 
riloră și dintr’odată celă din mijlooă se 
deschise și ea vecju ună șiră de puicurl 
mici, cari erau umplute ou documente 
și epistole. Scâse pachetele unulă câte 
umilă, le percurse repede uitându-să 
din când în când spre ușă, și apoi se 
opri la o epistolă, care se părea, oă-I 
atrase mai tare atențiunea. Apoi aran
giâ tote la ună locă și le legă cu sforă 
și apoi le ascunse în camină lângă la- 
ternă.

„Săverșindă lucrulă acesta curiosă, 
închise dulapulă, se preumblă neli
niștită prin odaie câtva timpă și apoi 
se aruncă din nou într’ună scaună unde 
fără să se misce, căcju pe gânduri.

„Atâta vreme șecju ea nemișcată, 
înoâtă oredui, că a adormită. De-odată 
se ridicâ în susă cu ună oftată greu, 
se plecâ spre masa de scrisă, soose din 
sînă ună mioă medalionă de aură, pe 

roră îngrijire zelosă Vi-o pună la 
inimă."

Urmară apoi pe rândă: deputațiunea 
bisericei evangelice augustine sub con- 
duoerea deputatului dietală Bela Am- 
brozy: deputațiunea biserioei reformate; 
deputațiunea corpului ofițeresoă, deputa
țiunea Jidaniloră etc.

După primirea deputațiuniloră, la 
12 ore, urmă ună dejună, la care au 
luată parte și Episcopulă Mihali, Epis- 
oopulă Popea, precum și patriarchulă și 
episoopulă sârbescă.

La 1 p. m. Majestatea Sa visitâ 
esposiția. In pavilonulă Bisericei-albe, 
atrase în deosebi atențiunea Majestății 
Sale ună cadru mare de lemnă, sculptată 
cu adevărată artă de trei tineri ro
mâni din oomuna Beleșă, cari nici
odată n'au învețatu măestria acâsta.

După ce Maiestatea Sa îșl esprimâ 
oea mai deplină mulțămire asupra espo- 
siției, îșl luă rămasă bună dela cei din 
jurulă său și la orele 4*/2 plecă ou tre- 
nulă de curte de-a dreptulă la Mira- 
mare.

CRONICA POLITICĂ.
— 6 (18) Septemvrie.

— Pe cândă unele din foile englese 
Zică, că situațiunea din Orientă e aoum 
liniștită, Ziarele „Morning Post" și „Stan
dard" dioă, că orizontulă politică e în
tunecată. „Morning Post" Z’O0> oă tre- 
bue să-și îndrepte toți atențiunea spre 
Bosforă. Răcirea relațiuniloră între Ger- 
mania și Rusia, a delăturată o pedecă 
în contra răsboiului europeană, totă ase
menea și înțelegerea între Franoia și 
Rusia. Pote din acestă oausă a devenită 
deodată Turcia punctulă centrală ală 
atraotiunei politice. Noii consilieri ai Sul
tanului ar face bine să scape din posi- 
țiunea, în care a intrată aoum Turcia, 
ca nu cumva imperiulă otomană să a- 
jungă între nicovalmă și ciocană. „Stan
dard" crede, că situațiunea actuală nu se 
pdte schimba în modă esențială, decâtă 
printr’ună răsboiu decisivă europeană seu 
prin împărțirea, paclnică a Turoiei. Acesta 
din urmă nu se află în domeniulă pro
babilității. Decă Rusia va pune fără de 
veste mâna pe Constantinopole, atunci 
va fi scosă de aici prin o procedere oo- 
mună a alianței triple și Anglia, și în 
casulă acesta Rusia nu va pute conta 
pe simpatia Europei. Proiectele Rusiei 
nu suntă tolerate de Europa.

— Bosniacii și Herțegovinenii, cari 
trăescă în Serbia, au trimisă Țarului 
Alexandru ală Rusiei, o telegramă de 
felicitare, din incidentulă dilei sale ono
mastice. In acesta telegramă declară, că 
ei cu ajutorulă Țarului speră unirea tu- 
turoră Serbiloră. Foile rusescl se ocupă 
în colonele loru, cu starea în care se 

care încetă îlă desohise. Se părea, că 
oonține ună portretă; căci ea îlă privi 
lungă, pe când în ochii ei lucea ună 
focă miraculosă. Apoi îlă sărută repede 
și îlă ascunse erășl în sînă. Se puse 
erășl josă, îșl acoperi fața cu mânile și 
incepu să plângă. In momeutulă acesta 
au<jii ună sgomoth. sub mine oa și când 
ar fi fostă trântită o ușă. Apoi răsunară 
nisce pași grei și acum ea tresări; pa
șii se apropiară, se audiră deja pe trepte 
și ea făcu o mișcare, oa și când ar fi 
dorită să se ascundă în alcovulă, în oare 
mă aflamă : deodată păși spre ușe, îșl 
șterse cu o batistă urmele lacrimeloră 
de pe obrază, și erășl se ivi pe fața ei 
acea espresiune poruncitore, care mă 
frapa pentru prima-dată.

„Se răcjimâ de masa de sorisă, și se 
uită la ușa, care într’aceea se deschise 
și ună bărbată învălită într’o manta 
largă intră în odaie. Cu o mișcare re
pede îșl aruncă mantaua pe ună Bcaună 
și înaintea mea sta o figură, care deși 
stravestită, totuși o reounoscui,—era Pil- 
lone! (Va urma). 

află Bosniacii și Herțegovinenii din 
Sârbia.

— In 16 Septemvrie s’a arangiată 
în Algeria, în palatulă guvernatorului 
ună banchetă în ondrea Rusiei. Acestă 
banchetă a fostă dată de soldații vete
rani, oarl s’au luptată în răsboiulă cri- 
meioă, și cari suntă stabiliți în Algeria. 
S’au ținută mai multe toasturi, în onâ- 
rea Țarului, a președintelui Carnotă etc. 
Consululă rusescă, fiindă bolnavă a ab
sentată. In loculă său a luată partea la 
banchetă atașatulă consulatului rusescă.

Impăratulă Vilhelm a ținută ună 
toastă la Erfurt Tenerulă monarohă Zise 
următorele: Aici în Erfurt este ună 
punctă seriosă ală istoriei Prusiei. Aiol 
ne-a dejosită parvenitul^ Cor șicană. (Seimă 
că Napoleonă oelă mare bătu grozavă pe 
Prusienl aiol la Erfurt,) der de aici re- 
sări în 1813 rasa răsbunării, oare lă trânti 
la pământă". — Cuvintele aceste au pro
dusă sânge rău între Francesii din Pa- 
risă, cari tocmai aoum demonstreză în 
contra operei lui Wagner, ce se repre- 
senteză în Paris.

— Ofîciulă Reuter anunță din Tien
tsin, că representanții puteriloră streine 
ar fi adresată guvernului chinezii remon- 
strațiunl urgente, din causa voluiciiloră, 
ce suferă străinii din China. Se anunță, 
că guvenulă chineză a dată ordină gu- 
vernoriloră din provinciile centrale, ca 
se ocrotâscă pe streinii din țeră.

SCIRILE PILEI.
— 6 (18) Septemvre.

Regele României la manevrele ger
mane. Cetimă în „Timpulă" : „încă pe 
când Regele se afla la Sinaia, M. S. a 
primită o invitaț’ă personală din parl.ea 
împăratului Germaniei de a veni să a- 
siste la manevrele armatei germane. Su- 
veranulă nostru n’a putută urma aoestei 
invitațiunl din causa stărei sănătății M. 
S. Reginei. Aflămă acum, că împăratulă 
Germaniei, prin ună trimisă specială, a 
stăruită din nou pe lângă Augustulă 
nostru suverană, învitându-lă a veni să 
asiste la manevrele dela Posen. îndată 
după visita, ce o va face M. S. Regelui 
Italiei, suveranulă nostru va pleoa să 
asiste la manevrele germane. Se prepară 
Regelui nostru o primire din oele mai 
strălucite. “

** *
La campania Ziaristică, piarulă „Sieb. 

D. Tgblt," din Sibiiu resumeză în doi 
numeri articolii soriși de unele foi din 
BucurescI în contra d-lui Babeșă și în
cheia ou următorele cuvinte: „Pănă aici 
ajungă pănă acum vooile pressei buou- 
rescene, cu privire la acusațiunile ridi
cate în contra domnului Babeșă, din 
inoidentulă politicei sale. Noi amu arătată 
mai susă, ce s’a tractată mai pe largă 
în BucurescI în mai mulțl artiooll de 
fondă, oa nisce simpli cronicari, fără ca 
să luămă posițiune nici pentru, nici con
tra domnului Babeșă. Zace în ființa pre
sei buouresoene și a lupteloră de partidă 
de acolo, ca să trimită repede și fără 
multă alegere săgețile în contra adver
sarului adevărată seu presupusă; cum 
că suntă în jocă esagerărl, reese și din 
afirmațiunile, că tocmai aici în Sibiiu se 
dă ansă unei politice kossuthiste și ru- 
so-file a Româniloră, o noutate, care 
tocmai pe noi aici ne va surprinde mai 
tare.

* * *
Dela manevrele dela Bistrița. Maies

tatea Sa monarohulă nostru a telegra- 
fată Majes. Sale împărătesei, oă e pe 
deplină mulțămită cu petreoerea și ou 
manevrele dela Bistrița. Atașatulă mi
litară ală Prusiei locotenentă-colonelă 
de Deines s’a esprimată în modă favo
rabilă asupra manevreloră corpului ală 
121ea de armată: „Am vădută — Z’00 
— aprdpe tdte corpurile armatei austro- 
ungare fă>_ândă manevre, der nici unulă 
nu a arătată atâta destoinioiă în mar
șuri, ca oorpulă de armată ardeleană." 

** *
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Căpitanulii Uzelao în taberă. piarulo 
„Budapesti Hirlap" împărtășesoe o scire 
sensațională despre căpitanulă Uzelac. 
La manevrele ce s’au ținută la Samobor, 
a luată parte căpitanulă Uzelac în re- 
gimentulă 79 de infanteria. Regimentulă 
acesta și regimentulă ungurescă de in
fanteria Nr. 101, operau de multe ori, 
conformă planului manevreloră, unulă 
în contra altuia. Odată erășl se aflau 
față în față aceste două regimente. De
odată sergentulă, care sta lângă Uzelao 
cădu josă isbită de ună glonță. Orecine 
în timpulă salveloră, pușcase, probabilă, 
asupra lui Uzelao, der greșise țînța. Că
pitanulă Uzelac declara în decursulă 
marșului, că glonțulă a fostă destinată 
pentru elă. Casulă acesta s’a făcută cu
noscută prin împărtășirile rezerviștiloră, 
ce se întorceau acasă.

* 
* *

Dela universitatea din Budapesta. In 
anulă școlară espirată au ținută prele
geri 75 profesori ordinari, 20 estraordi- 
narl, 7 profesori suplinitori, 89 docenți 
și 4 învățători. Numărulă asoultătoriloră 
a fostă în semestrulă primă 3589, în ală 
doilea 3300, Promovați au fostă 487 
candidați. Taxe șoolare au inoursă 179,665 
fl.; stipendii s’au dată 96,324 fl. Inven- 
tarulă bibliotecei cuprinde 229,825 vo- 
lumurl, 61.596 broșuri mici, 1422 volu- 
murl manuscripte.

* 
* *

Fiiu denaturată. Ună țărână sasă din 
Bodă, Martin Lurtz jun. a ucisă ou 
toporulă pe tatălă său și pe mamă sa 
în pădurea comunei Țințarl. Se dioe, oă 
fiiulă, oare trăise mai multă vreme în 
România, se certase mai de înainte cu 
părinții săi. Pănă acum nu s’a putută da 
de urma ucigașului, e probabilă, oă a 
fugită în România.

Studenții români și maghiari.
Președintele comitetului însărcinată 

cu redactarea răspunsului maghiară la 
memoriulă românescă, trimițendă me
morii studenților^ români, le-a însoțită 
cu o scrisore amicală, din care ținemă 
a releva tonulă dre-cum prea încredă- 
toră, în care suntă sorise următorele 
rânduri :

„Noi am dori, ca ideia exprimată 
în ultimele rânduri ale răspunsului nos
tru și oare se va realisa pote odată, să 
potă ajunge a fi apreciată de cercurile 
liniștită gânditâre ale inteligenței din 
România.“

Pentru ca studenții maghiarlsă cuprindă 
ideile, de care e pătrunsă societatea ro- 
mânâscă, asupra celoră scrise de dânșii 
în răspunsulă loră, Ii s’a trimisă o scri
sore ou următorulă ouprinsă :

înainte de tâte salutările Româniloră: 
Domnulu meul

Pentru memoriile trimise și pentru 
amicala văstră sorisore, vă exprimămă 
mulțămirile nâste căldurose.

Memoriulă nostru a fostă trimisă în 
numără mare atâtă 4'are’or® politice, 
literare maghiare, câtă și tuturoră băr- 
bațiloră voștri politici. Decă elă n’o fi 
ajunsă la destinațiunea sa, vina este de 
sigură a ordinului d-lui ministru Baross 
Nr. 19.331 din acesta ană.

E neîndoiosă, oă memoriulă vostru, 
ajungândă în mânile reprasentanțiloră 
națiunei nostre , prin acesta elă a 
ajunsă să fiă apreciată de întrâga na
țiune românesoă. In ce chipă însă este 
elă apreciată, ați putută ceti în diarele 
din capitală; ele vă potă da măsura 
gândirii întregului poporă română asu
pra operei vostre.

Dorința vostră, oa în straturile li
niștită gânditore ale societății nostre să 
prindă rădăcină ideia exprimată în ul
timele rânduri ale respunsului vostru, e 
o dorință nobilă, der tardivă. Ideia unui 
pericolă din partea slavismului nu este 
nouă. Ea e resultatulă naturală ală su- 
ferințeloră nâstre din trecută și ea e aceea, 
care dă politicei Regatului română culorea 
națională.

Ca să vedeți câtă de multă tote 

straturile sociatății nâstre suntă ouprinse 
de însemnătatea acestui pericolă, n’am 
avea decâtă să vă arătămă cum în 
urma unui svonă, provenită dintr’o gre- 
șelă de țipară ală unui 4'arh din Capi
tală, că studenții Ruși din Odesa, ar fi 
avândă de gândă să ne onoreze cu pre
zența loră, la congresulă nostru din 
Giurgiu, presa română s’a alarmată, ne- 
voindă să admită o agitațiune, oare ar 
pute să compromită buna nostră repu- 
tațiune.

Acum ună ană, ună primară dintr’o 
comună românesoă din Moldova prinde 
ună refugiată polonă din Rusia și-lă es- 
tradeză autoritățiloră rusesol. N’ațI ur
mărită de sigură protestările unanime 
ale presei nâstre, nu meetingurile cetă- 
țeniloră români, cari cereau pedepsirea 
aoelui primară, care a necinstită ospita
litatea tradițională a țărei nâstre și așe- 
dămintele ei liberale. Și s’a făcută acea 
minune, oă primarulă dată în judecată, 
n’a putută găsi în tâtă țâra ună advo- 
oată, care să-i apere trădarea.

E fără îndoiâlă o manifestațiune su
blimă a sentimenteloră nâstre liberale și 
umanitare, când nici chiar advooații sta
tului nu primesoă apărarea unui trădă- 
toră ală ideiloră și ală aședăminteloră 
nâstre liberale.

Ați cetită voi istoria aniloră 1865 — 
67 ? Șciți voi cum emigrații voștri au 
fostă ospătați pe pământulă țârii nâs- 
tre, cum în înțelegere și cu ajutorulă 
Domnitorului nostru și ală miniștriloră 
săi, au pusă la cale o expedițiune pen
tru independența vâstră națională?

Decă dâr voi venițl astădl se ac
centuați interesele nostre comune și ne 
oesitatea de amioiă dintre noi, apoi po- 
porulă românescă a dorit’o acesta prin 
fapte și încă de multă. De aceea e ună 
păcată, când vă dațl .silința a ne pre- 
sinta lumei ca unelte ale Rusiei, când 
voi sunteți aceia^ cari ați atrasă protes
tările tuturoră națiuniloră învecinate în 
urma politicei de agresiune. Ast-felă e 
ueîndoiosă, ou ura despre oara vorbiți, 
că există între Români și Maghiari nu 
va pute să pieră pe oalea, pe care 
mergeți.

Câtă pentru învinovățirea cu Daco- 
România credemă de prisosă a vă atrage 
atențiunea asupra efectului nefavorabilă 
pentru voi, pe care l’a avută ea în lumea 
mare.

Mai întâiu, în memoriulă nostru, nu 
se vorbesce de o Iridentă, ba în multe 
locuri o tăgăduimă. Der, vă mărturisimă 
că de și protestămă oontra ei, lumea și 
mai alesă tineretulă e dispusă totă-deuna 
a aplauda o ideiă așa de mare. Italienii 
și Germanii de e., cari cunâsoă istoria 
poporului loră, nici nu potă cuprinde 
lupta nostră, decâtă în înțelesulă ideiei 
desvoltate de naționalitate.

Der, că o Daco Româniă nu faoe 
spaimă nici la cercurile mari politice 
europene, e o dovadă destulă de elocu- 
entă ună articolă, puțină măgulitoră 
pentru răspunsulă vostru apărută dăunătjl 
în „Kolniche Zeitung."

Cu totă încercarea vdstră de a eluda 
cestiunea pusă de noi. credemă, că Ro
mânii nu voră căde în greșâla de a stă
rui asupra chipului vostru de luptă. E 
vorba de actualitate, de persecuțiunl bru
tale, de tirăniă, de barbariă, decă pof
tiți, și o vorbă mai presusă de tâte de 
disordinea ce o provocațl prin politica 
vdstră. Nu e vorba însă de etimologiă, 
de teorii și basme istorice, nici de isto
ria legei de naționalitate din 1868 și noi 
sperămă, că studenții români din Tran
silvania și Ungaria voră șei să faoă mai 
multă decâtă etimologiă și teorii is
torice.

Cu tâte acestea noi credemă — în 
sensulă de a vă combate pe voi — că 
memoriulă loră e ore cum de prisosă, 
fiindcă nu vedemă întru câtă răspunsulă 
vostru a corăspunsă așteptăriloră vdstre.

Ar fi vorba însă de o luptă cu Mol
dovan Gergely. In presa română de aici 
s’a năsoută ideia, că Românii ar face 
ună servioiu imensă causei loră, decă 

retipărindu broșura lui Moldovân Ger
gely, ar înzestra-o cu o prefață, în care 
s’ar cj.ioe, că Moldovân e ună proletară 
literară plătită în serviciulă șovinismului 
maghiară.

Vă mărturisimă, că suntemă pe de
plină mulțămițl și noi și potă fi mulță- 
rnițl și frații noștri subjugați de resulta
tulă de pănă aoum. Ună singură lucru 
ne îngrijesce: tinerimea maghiară nu e 
destulă de pătrunsă de intențiunile nds
tre bune. Vă mărturisimă, că ne-amă aș
teptată oa să vă vedemă protestândă pe 
voi alături cu noi, în contra spiritului șovi- 
nistă din Ungaria și decepțiunea nâstră 
a fostă mare, când a trebuită să vedemă 
că într’o țâră, oare se cfi00 liberală, ună 
partidă ore-cum reacționară, partidulă 
catolioăîn organulă său, „Magyar Allam", 
trebuie să protesteze alături ou noi oon
tra curentului șovinistă.

După cum șciți, de altfelă, proce- 
sulă nu e terminată. Au să mai vorbâscă 
și camaracjii și frații noștri români de 
acolo și vocea loră va fi de sigură mai 
autorisată decâtă a fostă a nâstră. Și 
noi sperămă, că în urma memoriului 
loră și studenții poloni voră veni la sen
timente mai bune. Câtă pentru scrisârea 
colegului nostru Bertel din Grenoble, 
credemă, că ați zimbită și voi la citirea 
ei. (Acestă Bertel într’o scrisore a sa 
oătră studenții maghiari declară, că nici 
nu a avută nevoiă de memoriulă ma
ghiară, fiindcă dânsulă ounoscea de mai 
nainte liberalismulă maghiară, care a fă
cută din Ungaria ună raiu pămentescă).

Vă trimitemă exemplarele cerute din 
memoriulă nostru și vă rugămă să pri
miți salutările nostre românescl.

Voci asupra enunciațiu niloru dela 
Bistrița.

„Egyetârtâs" publică din incidentul 
enunciațiuniloră dela Bistrița ună arti 
culă de fondă sub titlulă „Regele și na
ționalitățile". In acestă articolă consta
tă foia ungurâsoă,că oălătoria Majestății 
Sale prin părțile Ungariei are o însemnă
tate politică, ce stă cu multă mai pe susă 
de însămnătatea militară a manevreloră, 
cu care este împreunată oălătoria Majes
tății Sale. Acum este clară — cj^00 „E- 
gyetârtâs",— că în acestă călătoriă, Ma- 
jestates Sa a avută în vedere ună scop 
și o ideia politică mai înaltă și în chiă- 
marea sa de domnitoră a împreunată 
consciențiositatea ou o tactică înțeleptă. 
După acestă introducere „Egyetârtâs" 
continuă astfelă:

„Noi atribuimă mare însămnătate 
împrejurărei, oă Majestatea Sa a folosită 
călătoria, ce a făcut’o prin Ungaria, pen 
tru a sbiciui tendințele naționalitățiloră. 
Din împrejurarea acesta noi vedemă de-o 
parte, că Majestatea Sa soie se aprețieze 
periculele mișcărei anti-patriotice și an- 
ti-costituționale pornite pe totă linia, âr 
de altă parte vedemă, oă nebăgândă în 
semă ostenelele împreunate cu oălătoria, 
elă face totă oe-i stă în putință pentru 
a pune stavilă agitațiuniloră ulteriâre.

„Ceea ce Majestatea Sa a începută 
la Galgoță, a oontinuată la Bistrița. 
Este adevărată, că față cu naționalită
țile din Ardeală nu s’a esprimată într’ună 
tonă așa de aspru, oa față cu panslaviștii 
din părțile nordice ale Ungariei, der 
de aici nu urmâză nici de cum, că dâră 
tendințele anti-patriotice ale Valahiloră, 
ori ale Sașiloră le-ar considera mai pu
țină condamnabile, deoâtă acele agita
țiuni ale panslaviștiloru, pe cari cu gra- 
iulă său regescă le-a timbrată la Galgoță 
ca păgubitore.

„Din vorbirile, cu oarl Majestatea 
Sa a răspunsă la Bistrița metropolitu- 
lui Ioan Vancea, metropolitului Miron 
Romanul și superintendentului săsăscă 
Teutsch, apare lămurită, că Majestatea 
Sa pășesce cu ună sistemă hotărîtă în 
contra tendințeloră naționalitătiloră".

Scie Majestatea Sa, cjice „Egyetâr- 
tâsu, că fidelitatea față cu tronulă nu 
plătesce nimică, decă nu este împreu
nată cu ea respeotulă față cu constituția 

maghiară și sentimentulă iubirei față ou 
patria maghiară. Cu ocasia primirei Ma
jestății Sale tot-deuna s’a obicinuită a 
se aooentua fidelitatea față cu tronulă 
și față cu casa domnitore, der ca totă- 
deuna, așa și acum, ideia iubirei de pa- 
triă și sentimentulă patriotismului s’a re
făcută și acâstă retăcere are ună adevă
rată caracteră demonstrativă. De acestă 
spirită cjice fâia ungurescă, oă este pă
trunsă chiar și acum, după puternica 
lecțiune dela Galgoță, atâtă vorbirea 
metropolitului Miron, câtă și a super- 
intendentelui Teutsch. Se bucură foia 
ungurescă, oă Majestatea Sa înțelege a- 
câsta și admoniază în același timpă ar
mata comună, ca să scie și ea, că jură- 
mentulă loră pentru tronă îi obligă tot
odată și la respectarea constituției și a 
drepturiloră națiunei maghiare.

,.N. Pester Journal11 dice: Enunoia- 
țiunea monarchului constitue pentru Ro
mânii ardeleni unu seriosă avertismentă. 
Monarchulă constituțională condamnă 
indirectă, der decisivă agitațiunile daco- 
româue și dice, că bastionulă celă mai 
puternică ală naționalității române este 
„organismulă legală ală statului." Cle
rului românesoă îi recomandă cultivarea 
păcei naționale, ca problemă principală. 
Aoum nu trebue agitatorii români arde
leni, dușmani ai statului, să mai aran- 
gieze o petițiune monstră la monarohulă, 
— ei au căpătată deja erl răspunsulă. 
Mai amioabilă a fostă răspunsulă regescă 
la vorbirea episcopului săsescă. Apro- 
piarea între Sașii ardeleni și gu/ernă e 
primită de mouarehă cu satisfaoțiune și 
Maiestatea Sa recomandă Sașiloră și 
pentru viitoră fidela alipire cătră tronă 
și oătră legile țării. Elementele dușmane 
statului dincolo de Delulă Craiului (Ko- 
nigssteig) s’au putută convinge încă-odată, 
că ei prin nisuințele loră perverse îșl 
strică naționalității loră.

Literatură.
A apărută:
„Elemente de psihologia* pentru 

eursulă secundară; de I. Găvănescul pro
fesori la universitatea din Iași. Edițiu- 
nea Tipografiei H. Goldner, Str. Primă
riei 1891. Formată 8° cu 219 pagini. Pre
țuia 4 lei.

„Legende române", culese și adno
tate de V. A. Urechiă. BucurescI, edi
tura librăriei Socecă & Comp. 21, Calea 
Victoriei, 21. 1891. Formată 8° cu 247 
pagine. Prețulă 3 lei.

Cununiă. D-lă loanu Munteănu și d-ra 
Lucia Silvia Borga se voră cununa Du
minecă, în 8 Septemvre v. c. la orele 3 
p. m. în biserica română gr. cat. din 
Șaroșă.—Să fiă în câsă ou norocă !

Telegramele „Gaz. Trans".
(Serviciulfi biroului de cor. din Pesta).

Viena, 18 Septemvre. piarulă 
„Wiener Tgbltt“, aduce scirea, că 
în cercurile ce stau în apropiată 
legătură cu familia domnitore, cir
culă faima, că Ioan Orth trăesce și 
că în răsboiulă chilenică s’a lup
tată alăturea cu insurgenții.

Londra, 18 Septemvre fliarulfi 
„Times“ află din Budapesta, că 
împeratulu Austro-Ungariei a pro
pusă triplei alianțe următbrele trei 
cașuri, la ivirea cărora este mo
tivă casus belli: Decă Francia va 
ataca Italia, decă Francia va ataca 
Germania și decă Rusia va ataca 
Austro-Ungaria.

NE0R0L0GU. Ileana Rusu Flore 
n. Bojoru a răposată la 15 Septemvre 
n. în Șireagă, în adenol bătrânețe. O 
jelesce soțulă său ‘ Grigore Flore cu 4 
fiice și 3 gineri.

Fiă-i țărâna ușâră!
Proprietară:

Or. Aurel Mureșianu.
Redactoră responsabilă interimală:

Gregoriu Maiorii.
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CursisBu pieței Brașovu.
din 18 Septemvre st. n. .1891.

bancnote românescl Cump. 9 26 Vend. 9 30
Argintă, romănescă - „ 9 20 n 9.25
Napoleon-d’orI - • „ 9.26 n 9.30
Lire turcescl - - „ 10 46 n 10.51
Imperiali - - ■ „ 9.44 M 9 49
GalbinI .... „ 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6°/0 JOI.— n —.—

n „ n ®°/o n 99.50 n 100.—
Ruble rusescl - - • „ 123.— » 124.—
Mărci germane • - ,, 57.40 57.70
Discontulă 6— 8°/0 pe ană.

Cursultt Ia bursa din Viena.
din 17 Septemvre a. c. 1891

B înta de aurii 4°/o ....... 102 90
Bonta de hârtiă, &°/0 100 35
Imprumutulă căiloră ferate ungare -

aurii......................... • - 115.25
dto argintii 98.—

Amortisarea datoriei c&iloră ferate de 
ostii ungare [1-ma emisiune] 

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

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

Bonuri rurale ungare.....................8180
Bonuri croato-slavone - • - - 104.70
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescii - • —.—
Imprumutulfl. cu premiulă ungurescii 140.50
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului 180 50
Renta de argintii austriacă - - - - 90.75 
Renta de hârtiă austriacă - • 90 75
Renta de aură, austriacă 109 65
LosurI din 1860 136.80
Acțiunile bănceiaustro-ungare - 1010.
Acțiunile băncei de credită ungar. - 526.50
Acțiunile băncei de credită austr 276.25
Galbeni împărătesei- ■ 5.58
Napoleon-d’orI • - 9.31
Mărci 100 împ. germane - 57 70
Londra 10 Livres sterlings 117 30

* 
+
$ 
*
*

♦

♦
*
*
♦
♦
■fr
♦

0 specialitate necomparabila 
între tote apele minerale alcalin-acide din monarchiă și străinătate 

este
arpa, <â.e

„repAt" 
care în urma composițiunei pre fericite a părțilorfi sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-carbonio se bucură de o valore medi
cinală forte mare și de unii renume universală neîntrecută.

Apa minerală de „ISepăt44 să întrebuințeză ca medîcamentU CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organeloru respirătfire, în contra 
maladieloru rinichiloru și a beșicei etc., are unu efectu admirabilă Ia se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta ca remediu solvatoru neprețuibilu.

Celu mai curatu și binefăcetoru producții naturală.
Ca Jiorviy.ii adecă beutu cu vinii.

nu se pote compara aedstă apă escelentă cu nici o altă apă minerală 
continentului.

Șampagnull apeloră minerale. "W
Conformă ordonanței înaltului ministeră de interne No. 5891 /VIIT 

din anulă^ 1890, apa minerală de Hepât44 este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescripțiunile legiloră sanitare.

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopulă sticlei tre- 
bue să fiă însemnată cu : „K.-Imper Repâti". Deci să rdgă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferidre.

a

Apa minerală de „Hep at4 4 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă In depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tote birturile mai notabile.

Cu totă stima
AcLminîstrațîunea îsvorului

Josef
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-1

„Calea spre Wățiă trece prin cerneala 
de țipară11

ar trebui să fiă luată în considerațiune 
de către lumea comercială de astădl, 
și cu deosebire cei din Austro-Ungaria 
ar trebui să fiă activi pentru respân- 
direa pe calea de reclamă a articulilor 
de industriă.

Mijlocirea anunciuriloră pentru 
tote jurnalele și călindarele din lume 
îngrijește biroulă de anunciurl cu bună 
renume în țeră și în străinătate a lui

I
 Barnum reclamei, 
care după cum este cunoscutei nu de 
multă a murită ca milionară, forte 
adeseori cjicea, că bogăția și renumele 
seu are a muițămi reclamei originale. 
Devisa lui:

I_ Dan.n.eherg’, 
Wien I., Kurnpfgasse 7.

Teleplxonn.
Representantulă generală ală ce- 

loră mai principale broșuil pentru 
mersulă trenuriloră din Europa pre
cum: Cond' cteur, Livret Chaix.

Unica regiă de anunciurl a broșu- 
rei vestite în t6tă lumea „Hendschel’s 
Telegraf fur Oesterr. Ungarn, Holland, 
Schweiz und Italien." 
Check și Clearing-Conto Nr. 807,074, 

k k Postsparcassa.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
& 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciur cu, și 
în tutungeria I. Gross.

ZLzEersxxl-uL tren.-ixrîlor-uL
pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 20 Iulie 1891.

Budapest^—Predealii Predealii—Budapesta ES.-Pesta-Aradîi-Teiuș^Teiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-mică—Sibiiu4
Trenă 

de 
persdn.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de

Trenă 
accele
rată persdn.

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
accele
rată pGrsăn-

Trenă 
de

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny
Oradea-mare J

10.50

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

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uidra
Vințul de sus 
Aiuda
Teiușft

Crăciunelti 
Blașiu 
Micăsasa

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

5.50

I

Copșa mică j

Mediașîi 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodii
Augu3tinfi 
Apața 
Feldiora
Brașovu

Timișă 
Predealii 
BucurescI

3.25

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

9.22
11.53

1.50
2.24
3 03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8 20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

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

10.05

9.15
11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

BucurescI
Predealii
Timișă
Brașovu

Feldidra
Apața 
Augustinft 
Homoroda 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașfi
Copșa mică •

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușft

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudfi 
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirișii 
Apahida
Clușiu

9 48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

ftKureșă-Ijudoșu— Bistrița

Murășfi-Ludoșfi . . 
Țagu-Budatelică . .
Bistrița...................

4.—

sus

Nădășelii 
Ghîrbău 
Aghireșii 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd
Oradea mare,

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

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

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 i

1.18
1.39
2.13
2.27;
2.49
3.47
4.07
4 28,
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.!
10/
11. 
ll.i 
12.091
2.24
4.47

Aradfi
G-logovața 
Gyorok 
Paulișh 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșinh 
Zamă 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Or ăștia 
Șibota
Vinț. de josO 
Alba Iulia 
Teiușft

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. <1. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

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

10 19
10.50
11.16
11.44
12.06
12.38,

Teiușfi
Alba Iulia
Vinț. de josfl 
ȘibotQ 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamă
Soborșinîi
Berzava 
Conop îi 
RadnaLipova 
PaulișQ 
Gyorok 
GlogovațQ

Aradfi j

Szohiok
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 
■fToT 
6.20 
6.49

8.24
11.51

1 55
7.20

Siiueria (Piskî) Petroșeni; Pelro.șcni-Simeria (Piski)
Simeria
Streiu
Hațegfi
Pui
Ori vădi a 
Banița 
Petroșeni

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.-

SîBjîbu— C/opșa-mică

Sibiiu
Ocua 
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-Oșorheîu - 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

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 Hațegă 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 || Timișora—Aradn
IVAradfi 6.15 11.30 7.15

Vinga 7.32 12.47 8.04
Timișora 8.42 2.04 8.57

ișora

Aradfi

8.40
6.05

Bistrița — Mur eșu-Baidoșu

Bistrița . . . .
Țagu-Budctelică . 
Murășă-LudoșQ .

NTota: Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză firele de nopte.

Ghirișii—Turda || Turda—Ghirișii
Ghirișfi 7.48110.3o| 3.4o|lââ
Turda

io| Turda I
8.08 10.55 4.— 10.44| Ghirișfi j

Regh.-săs. 

Oșorlieiu ■ 
Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.16
Cern a 11.13 5.03 9.34
Hunedora 11.48 5.38 9.58

6.20 1.11 5.05
7.21 2.46 6.40ț
8.03 3.50 7.5( jțunedfira 

Cerna 
Simeria

Hunedora—Simeria (Piski)

4 46
511
5 28

2.32
3-
3.20

7.22
7.50
8.10

4.50 9 30 2.30 8.50
5.10 9.50 2.50 9.10 JSr asov—£ern esci

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

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

Careii-mari—Selău || Eelău—Careii-marî

3.15
6.10

Brașov 
Zernesci

5.45
7.26

4.55
6.36

EEernesci—Brașov

Careii-marI .
Zelău.

5.5o| Zelău ? ~
Careii-marI . .

1.56
6.48

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu
11.-


