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Nr. 202. Brașovii, Joi 12 (24) Septemvre. 1891.
Brașovil, 11 Septemvre v.

In 4il©le acestea s’au ținutfl în 
Viena conferințele ministeriale co
mune, sub președinta ministrului 
de esterne Kalnoky, și în urmă 
s’au întrunită toți miniștrii de din- 
coce șî de dincolo de Laitha la 
o consultare sub președința Ma- 
jestății Sale.

Aceste conferențe au avută de 
scopă de a stabili proiectele, ce 
suntă a se presenta delegațiuni- 
loru viitbre. A fostă vorba mai 
alesă de cererea de nouă credite 
din partea ministrului de resboiu 
comună, care are de scopă lărgi
rea cadreloru și înmulțirea ofice- 
riloră în armată.

S’a dovedită cu acesta ocasiune, 
că cererea de credită a ministrului 
de resboiu se urcă la cifra de 18 
milibne și 600,000 florini și că 
după natura ei, ea se va repeți 
în totu anulă.

După cum ne raporteză foile 
oficidse s’a decisă în memoratele 
conferențe ministeriale, că deocam
dată se se reducă cererea ministrului 
de răsboiu, la ceva peste 10 mi- 
libne, cari se 4i°e, voră fi între
buințate deocamdată nu atâtă 
pentru cadre, câtă mai multă pen
tru echipamentulă armatei. Se mai 
4ice, că s’a ținută semă de aceea, 
că prin votarea crediteloră nouă 
militare se nu se perturbe bilan- 
țulu bugeteloră, ce voră se le 
presenteze pentru anulă viitoră cei 
doi miniștri de finance; cu alte 
cuvinte se nu se amenințe echili- 
brulă financiară.

Interesantă este argumentulă, 
ce l’a adusă înainte pentru redu
cerea pretensiuniloru ministrului 
de răsboiu, ministrulă de finance 
ungurescă Wekerle. Elu a 4isfi 
adecă, că decă s’ar conturba echi- 
Jibrulă în bugetulu statului un
gară, s’ar da o armă periculosă 
în mâna oposiției cu ocasia ale- 
geriloră dietale din anulă viitoră, 
pe când, decă se va reduce pre- 
tensiunea la 10 milione florini, 

cvota de 3O°/0, ce se vine pe Un
garia, nu va fi mai mare decâtă 
escedentulă veniteloru Ungariei 
față cu cheltuielile ei. Se vede 
însă, că ministrulă de finance un
gurescă n’a reușită pe deplină cu 
argumentarea și propunerea sa, 
căci precum ne spune oficidsa, 
„Coresp. de Budapesta14 totu nu 
va scăpa nici bugetulu austriacă, 
nici celu ungurescă de ună defi- 
cită pentru anulă 1892, pe care 
numita corespondență îlă numesce, 
spre mângâierea contribuabililoră, 
neînsemnată.

Așa der cu anulă 1892, va în
ceta echilibrulă minunată în finan- 
cele unguresc!, cu care se lăuda 
atâtu de multă Dr. Weckerle și 
va începe o nouă eră de deficite.

Ministrulă Weckerle, se 4ice, în 
desperația lui p’aci era să-și dea 
dimisia și n’a putută să se apere 
în contra pretensiuniloră esor- 
bitante ale administrației de răs- 
boiu, decâtă numai provocân- 
du-se la alegerile viităre și la pe- 
ricolulă înmulțirei oposiției.

Oposițiunea va sci, la rendulu 
său, se se folosesca de acestă îm
prejurare și să .facă opiniune pu
blică, și în casulu de față va ave 
o problemă fărte ușără, căci de 
sarcini și de greutăți suntă sătui 
cu toții, guvernamentalii, ca și 
oposiționalii.

Paternă se ne așteptămă în a- 
semenl împrejurări la discusiunl 
înfocate în delegațiuni, nu mai pu
țină ca în dietă, unde va fi pre- 
sintată bugetulă pe 1892, îndată 
după începerea ședințeloră, la în- 
ceputulă lui Octomvre.

Oposițiunea, încuragiată prin 
succesulă în afacerea reformei ad
ministrative, se va arunca cu nouă 
putere în conți a guvernului și a 
maiorității, cu ocasiunea desbate- 
rei bugetare și resultatulă va fi, că 
cu tote precauțiunile ministrului 
Weckerle, oposițiunea va câștiga 
totă mai multă teremu în ajunulă 
alegeriloră dietale.

CRONICA POLITICĂ.
— 11 (23) Septemvrie.

— In timpulă din urmă s’au ivită 
felii de felii de soiri sensaționale despre 
regele Carolu și despre regina Elisabeta, 
cari însă au fostă desmințite de cătră 
foile din România. Astfelă diarului „Wie
ner Allg. Ztg.44 i se anunță din Bucu- 
rescl, că acolo s’ar pregăti o orisă se- 
ridsă. Regele Garolă, care acum petrece 
lângă regina bolnavă în Italia, se (fi00; 
că ar fi declarată sub influința împre- 
jurăriloră deprimătore, că are intențiunea 
de a renunța la tronă. Acestă scire n’a 
surprinsă pe guvernulă română. Minis
trulă de externe, Esarcu, încă cu o săp
tămână înainte să fi primită dela minis- 
trulă-președinte Florescu, care se află 
lângă regele, o telegramă neliniștităre, 
care ’i-a făcută cunoscută, cumcă dispo- 
sițiă regelui e forte deprimată, și că dă 
ansă la seriose îngrijiri. Acestă telegramă 
a publicat’o „Voința Națională44 dinBu- 
curescl, și astfelă e pregătită opiniunea 
publică din România la ună evenimentă 
seriosă.

— Se crede, că la viitdrea repre- 
sentațiune a operei germane rLohengrinu 
în Paris, se voră face nouă denionstra- 
țium antigermane, ț)iarulă rIntransigeantu 
publică următorea proclamațiune: „Se 
respundemă fără întârziere la insulta, 
ce a făcut’o guvernulă germană simțu
lui nostru națională. Lovitură pentru lo
vitură/ Să formâmu o ligă, anti-germană, 
alu cărei unică scopă să fiă, alungarea 
Germaniloru din Paris] Să nu suferimă, 
ca vreunuia să-și mai afle subsistența, 
în fabricile, atelierile și birourile năstre, 
pe spesele Francesiloră. Liga primesce 
pe ori cine ca membru ală ei, care es- 
clamă dimpreună cu noi: „Năvală asupra 
germanismului din Paris!“ Acesta procla 
mațiune e iscălită de fostulă consilieră 
municipală ală Parisului Mănorval.

— piarulă „Kolnisohe Ztg“ i-se 
anunță din Petersburg: Pressa se es- 
primă decisivă în oontra pretinsei pro
puneri a lui Salisbury, ca prin o confe- 
rență să se resolveze cestiunea Dardane- 
leloru. „Novoie Vremia44 (fice: Fără ca 
să iee parte Rusia e imposibilă o con

ferință, Rusia însă nici-odată nu va lua 
parte, fiindoă îi este destulă trecerea 
flotei voluntare. Rusia nu va permite 
niciodată intrarea corăbiiloră de răsboiu 
străine în marea negră și cu aiâtă mai 
puțină permite, ca cestiunea acesta să 
fiă atinsă într’ună congresă. piarulă 
„Petersburg44 dice: E datoria diploma
ției rusescl, ca să intervină să nu se 
țină o conferință. Fiă-oare desbatere în 
cestiunea acăsta e în sine ună pericolă 
de răsboiu directă. „Novosti44 sorie : 
Ună congresă în sensulă lui Salisbury e 
imposibilă. Decă se ține ună astfelă de 
congresă, va trebui să se decidă întrăga 
cestiune a strîmtâreloră de mare, mai 
înainte de tote va trebui revisuită din 
fundamentă tractatulă de Berlină, la cea 
oe acum Rusia are ună sprijină în 
Franoia.

SOIRILE PILEI.
— 11 (23) Septemvre.

Darii din partea Majestății Sale. Din 
incidentulă petrecerei sale în Bistrița, 
Majestatea Sa a dăruită 2200 florini pen
tru scopuri filantropice. Din aceste sume 
600 fl. pentru fondulă săraoiloră, 400 fl. 
pentru fondulă spitalului comitatului, 300 
fl. reuniunei femeiloră evanghelioe din 
Bistrița, pentru scopulă grădiniloră de 
copii; 200 fl. pentru grădina ungurăscă 
de copii din Bistrița, 300 fl. fondului 
scaunului orfanală; câte 100 fl. reuniu
nei femeiloră romano-catolice și israi- 
lite, câte 50 fl. reuniunei lucrătoriloră 
germani și maghiari și 100 fl. pompie- 
riloră voluntari din Bistrița.

** *
Starea sănătății Reginei României. 

Cetimă în „Timpulă44 : „O depeșă din 
Pallanza, primită de guvernulă nostru, 
anunță că M. S. Regina a părăsită erl 
patulă.44

*
* *

Ministrulă română de esterne d. Esarcu 
a sosită în Sulina, pe iachtulă comisiu- 
nei europene Dunărene „Oarolus44, pentru 
de a inspecționa lucrările, oe se facă aici 
pentru întretăerea brațului dela Sulina. 
Comisiunea dunărenă a dată ună ban
chetă în ondrea ministrului română de 
esterne.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

(16)
PILLONE.

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

„Pillone se ridicase și cuprinse ou 
brațulă talia Filomelei. O trase cătră 
sine, o puse ca pe ună copilă pe ghe- 
nunohii săi, o cuprinse în brațe și-i șop
tea vorbe dulol de amoră, cari erau prea 
înăbușite, pentru ca se ajungă la ureohile 
mele. Ea-șl plecă capulă pre umerii săi, 
buclele ’i se despletiră și-i oădură pe 
peptă ca ună rîu auriu. Elă o acoperi cu 
sărutări pasionate, er ea, cuprindendu-lă 
în brațe, ’i le înapoia. Der ridicândurșl 
odată capulă deasupra umeriloră săi, 
văcjui în oohii ei o privire, care mă 
îngrozi.

„Astfelă șec|ură ei mai multă timpă 
oufundațl în șopte, întrerupte de drăgos- 
tirl, cari din ce în ce deveneau mai în
focate. In sfîrșită se ridica elă amețită, 
o puse cu blândețe pe unăscaună lângă 
sine și cp80: privindu-o cu înfocare:

„— Ascultă-mă, Filomelă, aoesta nu 
e înoă totulă. Voiescă să-ți mai dau și

mai multă, să te înalță și mai susă, pen
tru iubirea ta față de mine. Tu înoă nu 
cunosoi planurile mele secrete. Până în 
ora acesta le-am păstrată ou credință 
în peptulă meu — acum însă le vei afla 
pe tdte și le vei împărți cu mine.........
Tu m’ai cunoscută pe mine până aoum 
numai ca bandită, care, ca și vulturulă, 
se aruncă asupra pradei sale și apoi dis
pare cu ea. Află însă, că aoesta a fostă o 
mască, sub oare mi-am recrutată omeni, 
am făcută legături cu alții și mi-am fă
cută ună nume, care răsună din munții 
VolscicI până la stânca dela Massa. Sco
pulă meu este cu multă mai înaltă. Dela 
oontrabandistă m’amă înălțată la bri- 
gandă, mâne se va transforma banditulă 
într’ună soldată, și mai înainte de a se 
face seră, va ave o suită mai bine de 
1000 de omeni bine armați. Mâne la 
răsăritulă sdrelui, va isbuoni flaoăra re- 
voluțiunei dela Sorrent până la Oastella- 
mare și dela Castellamare până în ini
ma Neapolului. Masaniello ală secolului 
ală nouă-spredecelea s’a ivită ! Elă va 
sdrobi oruoea Savoiel ca și bătrânul odinio- 
ră turnurile castiliei. Și pe trupul lui Ohris- 

tosă! elă nu va lăsa să ’i se ia cordna, 
nici de plebei, nici de aristocrații44

„Elă se ridioa mândru și porunci
tori, ou mâna ridicată și ou privirea 
fulgerătore. Ea îșl îndreptă spre elă 
privirea — o privire, în care zăcea, și 
batjocură și milă. Elă o observă, dr ea 
își plecă erășl oapulă, dicândă:

„Timpurile se schimbă, Pillone! La 
țermurii Neapolului nu se va mai nasce 
niol-odată ună Masaniello!“

— „„Și de oe nu?““ strigă elă. 
„„Totdeuna scii să stingi foculă, care 
arde în peptulă meu, și să prefaci pla
nurile mele mândre în visuri deșerte. 
Tu nu cunosoi țera și poporulă acesta 
ca mine, care înoă din copilăriă am trăită 
în mijloculă loră! Asoultă planulă meu 
și judecă singură, decă e numai ună 
plană deșertă!... Se tjice, oă țera acdsta 
e stăpânită de ună rege; se afirmă, că 
Italia e unită dela Turină pănă la mar
ginea Siciliei. Toți sciu însă, — și acestă 
tâlhară mare ală Savoiei o scie pdte 
mai bine ! — că totulu e minoiună, sub 
care se ascunde slăbioiunea sa 1 Puterea 
lui Viotoră Emanuelă nu se întinde mai 

departe ca câteva milurl dincolo de Flo
rența. Acolo e sfântulă soaună, și elă nu 
cuteză să ridice mâna asupra lui, câtă 
timpă baionetele francese încunjură Va 
ticanulă. Aici la sudă e rege numai ou 
numele, și ar păți multe, ddcă ar cuteza 
să vină pe aici. Aici la noi e numai o 
singură putere, oare domnesce asupra 
poporului, — acesta este sfânta biserioă. 
Toți, cu mică ou mare, se voră ridica în 
oontra tiranului piemonteză, și ou tim
pulă toți voră fi pe partea mea — nici 
o biserioă, Iniei o mănăstire nu se va 
afla, în oare să nu potă căpăta adăpostă. 
Ba chiar din Roma mi-a dată să înțe- 
legă, că lupta mea nu va fi zadarnică 
— și că voră sprigini revoluțiunea ou 
soldați, bani și arme ...

„„Apoi înoă nobilimea din suduia 
Italiei! Unde este ? Ea trăiesce retrasă 
la moșiile sale, supărată, că puterea loră 
e frântă, er privilegiile călcate în pi- 
ciore și batjocurite. Chiar și la ea voiu 
afla sprijină, și dăoă va veni vremea, 
nici ună oală, nici ună țărână nu va fi 
pe moșiile loră, care să nu-mi stea la 
disposițiune!
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Capela română din Paristi, oe se află 
încă în stare de reparare, se va sfinți în 
luna lui Deoemvre a. o. de cătră I. P. 
S. S. Metropolitulă primată ală Româ
niei. Ca preotă ală acestei capele a 
fostă numită diaconulă Meleție Do- 
brescu.

** *
Memoriulîî studențiloră din Iași asupra 

Bucovinei. Cetimă în „Națiunea“ : Sun- 
temă informați, că „Liga culturalău sec
țiunea din Iași, va da în curândă la lu
mină ună memoriu asupra stării Buco
vinei dela 1777 pănă astădl. Luorarea e 
forte interesantă. Timpulă e de sigură 
sosită, ca ori câtă ami respecta bunele 
raporturi cu statele vecine și tocmai pote 
în interesulă acestoră bune relații, să 
nu perdemă din vedere ună singură mo
menta unitatea oulturală a tuturoră Ro- 
mâniloră.

* * *
Domna Elena, văduva principelui 

Ioană I. Cuza, după cum anunță foile 
din România, e greu bolnavă la moșia 
ei Ruginâsa, unde se afla și mausoleulă, 
în care odihnesce soțulă și fiulă ei adop
tivă, mortă în anulă trecută.

»

Esposiția din Praga este forte cerce
tată. „Polit)k“, făcând în numărulă său 
mai nou o comparațiă între actuala es 
posițiă cehă dela Praga și între esposi
ția ungurescă dela Budapesta din 1885, 
constată cu bucuriă, că esposiția cehă e 
multă mai cercetată de cum a fostă es
posiția ungurescă. Astfelă esposiția un 
gurescă a fostă cercetată dela înoeputulă 
lui Maiu și până în 16 Septemvre de 
1.212 238 de visitatorl, în timpă ce es
posiția cehă a fostă cercetată dela înoe
putulă lui Maiu și până în 16 Septem
vre de 1.839,443 de visitatorl. Apoi pe 
când esposiția ungurescă, care a durată 
până în 5 Noemvre, a fostă cercetată 
de 1.759,368 de inși, pe atunol esposiția 
cehă încă prin 10 Septemvre întrecuse 
acestă numără. „Pești Hirlapu se arată 
forte indignată din causa acestei com- 
parațiunl și se încercă a oombate pe 
„Politik“ cpcândă, acesta n’a repro
dusă fidelă cifrele privitore la visitatorii 
esposițiunei ungurescl. De-altmintrelea, 
cumcă esposiția cehă e forte cercetată, 
o probeză și împărtășirile direcțiunei 
căiloră ferate austro ungare, după cari, 
singur pe aceste căi, au călătorită până 
aoum la Praga și îndărătă oa la un mi- 
lionu și jumătate de visitatorl. Circula- 
țiunea trenuriloră pe liniile ferate de 
stată este atâtă de mare, înoată dela 
gara din Praga, la intervale de câte 
7—8 minute plecă pe <ji câte 135—140 
de trenuri. Pe lângă tote acestea, tre
nurile oirculă în cea mai mare regulă, 
fără a se întâmpla nici o întârcjiare, nici 
o nenorocire.

** jfc

Teodor Korner. Astădl se serbeză în 
Germania și în părțile locuite de Ger
mani, aniversarea de 100 de ani a nas- 
cerei poetului germană Teodor Korner. 
Acesta s’a distinsă prin poesiile sale 
eroice, teatre etc. Elă a murită în vârstă 
tînără pe câmpulă de luptă în 26 Au
gustă 1813.

** *
Adunare de alegători. In 4 Ootom- 

vre n. c. se va ține aici în Brașovă o 
adunare a alegătoriloră sași și germani 
din cele patru cerourl eleotorale ale co
mitatului Brașovă, în care deputății 
Adolf Zay, .Dr. Ioan Kaiser și Iosif W. 
Filtsch îșl voră da semă despre activi
tatea loră parlamentară.

** *
Principele Ferdinands ală Bulgariei 

să va duce în cursulă acestei săptămâni 
la Sulina, unde va lua comanda supremă 
peste trupele conoentrate acolo pentru 
manevre.

*

Begimentulă 82 de infanteriă „Frei
herr von Sohdnfeld“ a sosită aid, în 
noua sa garnisână, Dumineoa trecută. 
Ună batalionă din acestă regimentă va 
ține garnisona în Făgărașă.

** *
Festivitate rusesoă. In Kiev, încă 

de pe acum se facă pregătiri pentru 
aniversarea de 100 de ani a încorporării 
Podoliei ou Rusia.

** *
Liga tinerimei catolice. La Roma se 

plănuesoe întemeiarea unei „lige inter
naționale a tinerimei catolice“, pentru 
oare se face deja propagandă zelosă în 
Francia și Spania.

** *
Studenții evrei dela universitatea din 

Cernăuți s’au constituită într’o societate 
deosebită ou numele „Hosmonea*, cu 
scopulă de a ridioa conștiința de rassă 
evreiescă și a cultiva istoria, literatura 
și limba națională. (?!)

** *
D. Petru Birthelmer, măestru lăcătușă 

în Brașovă, a primită dela esposițiunea 
industrială din Lintz, pentru lucrările 
sale practice și frumose, medaliă de 
aură.

** *
Musica orășenesca va da astădl ună 

concertă în sala hotelului oeutrală Nr. 
1. înoeputulă la 8 ore sera. La dorința 
generală se va eseouta „Marșuri istorice“ 
Potpourriu de E. Kaiser. Mâne va da 
ună concertă în sala hotelului Europa, 
oând se va esecuta „Der Traum eines 
Reservisten“ de Ziehrer.

•t»* *
Marele duce Wladimir, după cum i-se 

telegrafiază diarului „Neue F-eie Presse“ 
va sosi în Iași, după ce va inspecționa 
trupele aflătdre în fortărețele Bender și 

Akjerman din Basarabia.

Ca ministru ală listei civile a Sultanu
lui, în loculă lui Agop-pașa, care a murită 
oătjândă de pe oală, a fostă numită Mi- 
leal Efendi 'Portugal, directorulă generală 
dela „Caisse Agricole.*

Disciplina de partidu și solidaritatea 
cestiunT secundare?

Intr’unfi articulu întitulatu „Me- 
morandulu Româniloru la mo
narchs “ și apărută în „Tribuna^ 
de Duminecă 8 (20) Noemvre nr. 
200, găsimu între altele următo- 
rulă pasagiu fdrte caracteristică 
pentru modulă de procedere și 
pentru priceperea celoră cari con
tinuă fără genă cu agitările, sus- 
piționările și învinuirile, sub pre- 
tecstă că ei ar lupta pentru me
moranda :

„Memorandulă RomânilorU cătră Co
ronă e ună punctă cardinală din progra- 
mulă politicei românești. Acesta se do- 
vedesoe chiar și prin lupta înferbântată 
ce s’a încinsă în giurulă lui. Nu e ces- 
tiune nici de oportunitate, nici de soli
daritate, oi e o cestiune de principii po
litice. Acestă cestiune de principii poli
tice trebue resolvită într’o formă mulță- 
mitâre, decă e vorba ca politica româ- 
nescă să mai pătă spera la ună re- 
sultată reală. E evidentă, că Gestiunile 
secundare de oportunitate, de solidaritate, 
de disciplină de partidu și de alte mă
runțișuri vanitdse, ce însoțescă astădf in 
lupta nostul internă Gestiunea de principii, 
n'au altă scopă, decâtă de a abate atenți
unea dela causa principală și a o ocupa 
cu afaceri mai mărunte, care totdeuna suntu 
pentru publiculu mare mai accesibile.*

Vomă reveni.

Primirea studenților», greci, șerbi și 
bulgari în Bucurescl.

Despre primirea studențiloră 
sosiți la Bucurescl dela congresulă 
din Giurgiu, „Naționalulă“ rapor- 
teză următorele:

La 10 6re, Duminecă, gara de nordă 
împodobită cu steaguri și ghirlande de 
flori și verdeță, era plină de lume. De 
pe strade grupe numărose se revărsau 
spre a merge spre întâmpinarea studen- 
țiloră ce se întorceau de la congresulă 
din Giurgiu și aduceau capitalei ca os- 
pețl pe studenții din delegațiunile grecă, 
sârbă și bulgară, cari au asistată la a- 
cestă congresă. Pe peronulă gărei lu
mea cu greu putea să înoapă. Capitala 
prin tote ramurile sooietății a răspunsă 
la apelulă studențiloră BuoureșcenI cu 
ună entusiasmă nedesoriptibilă. Corpo- 
rațiunile în numără de vre-o 15, câte-am 
putută observa în acelă furnicară de 
lume erau, representate prin președinții 
loră, cari ou steaguri și buchete de flori, 
veniseră să primâsoă tinerimea universi

tară românâscă și străină. Etă numele 
corporațiuniloră: Societatea Provedința, 
a comercianțiloră capitalei, învățătorii 
din Ilfov, sooietatea Curtea de Argeșă, 
Cooperativă, sooietatea lăutariloră ou Di- 
nicu în frunte, Junimea comercială, Go- 
mercianții de beuturl spirituose, Bucură, 
a croitoriloră, Armonia, Evanghelismos, 
societate elenă de ajutoră sub pre
ședinta d-lui N. Collaro, a lucrătoriloră 
cismarl, a mecaniciloră, a tipografiloră, 
a blânariloră, Peleșulă și societatea co- 
riștiloră.

La 11 6re musioa Intona; Beștăptă- 
te române, trenulă, împodobită ou stea
guri, flori și verdeță, intră în gară în 
uralele nesfârșite a mii de piepturi. Co- 
mitetulă de reoepțiune compusă din 
studenții Mendonidi, Antonesou, Popescu 
și Furtună întîmpină pe oamaraejii loră 
urândă bună venire delegațiuniloră străine 
în capitala țârei românesol. D. N. Collaro, 
în numele coloniei elene diu BuourescI 
oferă câte ună splendidă buchetă celoră 
oincl studențl greoi și delegațiuniloră 
sârbe și bulgare. Discursurile începă în 
ordinea următore : studentulă Antonescu 
urâză, în limba română, bună venire ca- 
maracjiloră săi; d. Gr. Ventura rostesce 
o scurtă cuvântare în franțuzesce și ter
mină dicândă: răsăritulă se fia ală răsă- 
riteniloru', vorbescă apoi d. Rhados pre
ședintele delegațiunei grece, Starkievic 
Techimir studentă sârbă, și ună studentă 
bulgară.

Entusiasmulă este la culme, fiă care 
frasă este salutată cu salve d e aplause 
și de urale prelungite și mii de buchete de 
flori se arunoădupă terminarea flăcărui dis- 
cursă. In cea mai perfectă ordine, stu Jenții 
pornescă pe josă cu steagurile loră în
spre orașă și valurile de lume îi ur- 
mâză pe josă și în trăsuri pănă la uni
versitate.

Procesiunea pe strade presintă ună as- 
pectă măreță. Studenții și delegațiunile 
loră, ou stâgurl în frunte și oopleșițl de 
corone și de buchete, defileză pe calea 
Griviței, pe calea Victoriei pănă la bu
levardele Aoademiei și Elisabeta, de 
unde apucă spre universitate. In totă 
parcursulă acestoră strade, lumea în masse 
pe trotoare, saluta cu urale pe congre- 
siștii ; dela balcone și ferestri se arun
cau buchete de flori d’asupra capeteloră 
studențiloră.

La universitate. Studenții întră în 
sala facultății de dreptă și studentulă 
Popescu rostesce o scurtă alocuțiune în 
limba francesă, salutândă ou bucuriă nes
pusă venirea studențiloră ieșeni și stră
ini în looalulă universității din Bucurescl. 
D. Rhados, studentă grecă, răspunde totă 
în franțuzesce, și mulțumesoe în numele 
delegațiloru străini, de strălucita și fră- 
țesoa primire ce li s’a făoută pretudin- 
denl pe teritoriulă României. Studentulă 
Antonescu mulțumesoe cetățeniloră Ca-

„„In fine poporulă însuși — massa 
cea mai mare a poporului! NicăirI nu 
apasă crucea piemonteză mai tare ca 
aici la noi! Gândesce-te, cum era mai 
înainte! Nici reorutare, niol biruri, nici 
controla polițienescă; — împărțire de 
buoate și de bani, procesiuni bisericesc!, 
focuri de artificii, sărbători splendide 
— acestea erau mijlocele prin cari dom- 
niau, și țineau în frâu poporulă ! Ce-i 
pasă unui astfelă de poporă de libertate 
politică, oând i-se ia aceea, oe are ; oând 
n’are oe lucra și când copii lui peră de 
fdme! Priveșce împrejură! In totă lo- 
oulă aucjl numai plângeri asupra volni- 
ciei și nedreptăței, în totă loculă audl 
ună murmură surdă de nemulțămire, în 
totă loculă doresoă timpurile cele vechi!

„„Piemontezii n’au învățată nimică 
din istoriă. Ei au ridicată darea asupra 
tutunului și a sărei, tote le-au acoperită 
cu imposite — dela afișele teatrale pănă 
la luminările de oeră, cari ardă lângă 
morții noștrii. Ei au introdusă darea de 
consumuri, chiar și pânea, pe oare o 
mănâncă sermanii omeni, au scumpit’o. 
Ei au uitată, că scumpirea p<5me- 

loră a făoută, ca Masaniello să fiă pro
clamată rege ală Neapolului. In totă lo
culă olocotea o ură de morte. In Sa
lerno au aruncată pe perceptorulă de dare 
între roțile morei, și erl în Gastellamare 
au ruptă insigniile regale de pe firmele 
vândătoriloră de sare și de tutună și 
le-au arsă lângă țărmure. Mâne i-se va 
face esecuțiă bătrânului Luigi Bellini, 
sindiculă pesoariloră din Santa-Lucia, din 
causa restanței de dare, luntrea sa și 
uneltele sale voră fi vândute și demnita
tea lui va trece la Bernando Capello, 
oare stă pe sub ascunsă în serviciulă 
poliției. întrega poporațiune e răsvră- 
tită câtă ține sinulă de mare, mâne 
voră fi toți pescarii și neguțătorii de 
contrabandă înaintea casei sale, și deoă 
voră veni perceptorii de dare, va tre
bui numai o singură sohinteiă, oa întrega 
massă a poporului să se aprindă pentru 
revoluțiune. Eu posedă schinteia acâsta, 
o portă aici pe limba mea și vai de 
acela, care va avea îndrăsnelă să se 
opună, când Pillone va vorbi mâne îna
intea poporului!““

„Filomela nu răspunse nimioă. Se 

uita neliniștită spre terestră și 4'se 
fine într’ună modă compătimitoră :

— „„Ferește-te, Pillone! Mă temă 
că voră fi alții mai vicleni și mai pu
ternici deoâtă tine și acestoră le ser
vesc! de instrumentă ală planuriloră loră. 
Și ce instrumentă se pâte revolta în 
contra stăpânului său? Ilă frânge, decă 
nu-i mai trebuesce !

— „„O, cât de rău mă cunoscl!uu strigă 
Pillone cu o violență crescândă. „„Am 
fostă vre-odată instrumentă miserabilă 
în mâni streine? Tote le-am făcută eu 
sigură. Am precumpănită fiă-oare plană, 
fiă-care posibilitate am studiat’o pănă în 
oele mai mici amănunte ale sale. Tote 
le-am făcută singură, — pănă la con
tura acesta a fortăreței, oare se află îua- 
intea ta! Nu se află nici ună punctă 
mai însemnată, pe care să nu-lă fi spio
nată, și a cărui parte slabă să nu-mi fiă 
cunoscută. Numai singură portă lucra
rea mea și nimenea — fiă încă pe atât 
de violeanu și de puternică — nu 
va fi în stare să mă opresoă în dru- 
mulă meu !““

— „„Atunci mă temă șimaitare!““ 

cjise Filomela stândă pe gânduri. „„Ună 
singură bărbată în filele nâstre nu pote 
să facă nimică !““

— „„Tu ai dreptateu“, dise Pillone 
cu o mișcare neliniștită. „„Elă nu pote 
face nimică, dâcă nu înțelege să pună 
în mișoare massele poporului; dâcă o 
p6te acesta, atunci e în stare să facă 
totulă! Ce a fostă Masaniello ? Ună bietă 
pesoară, care nici nu se gândea, că va 
scutura jugulă, în ajunulă cjilei în care 
ținuse cuvântarea sa fulgerătâre înain
tea poporului. Ce a fostă îndrăsnețulă 
Murat, în presăra preocupărei insulei 
Capri ? — Ună nebună, care voia să a- 
ducă lumina de pe ceră pe părnântă. 
Ce-a fostă Garibaldi, când debarcă ou 
300 de omeni în Sicilia? — Ună aven
turieră nebună, oare fu luată în rîsă de 
întrega Europă, și ou tote acestea după 
trei săptămâni domni peste același Nea- 
pole, care acum este ținută de neînvin- 
oibilă! Ai uitată, ce s’a întâmplată a- 
oum de urândă în Palermo ? Două mii 
de tineri, cari fugiseră în munți pen
tru ca să scape de reorutarea pie
monteză, să conjurară sub îndrăsnețulă 
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pitalei și număroseloră asociațiunl, cari 
au răspunsfi la apelulă studențiloră din 
Bucuresoi si au manifestată atâta sim
patia în primirea ce s’a făoută în Capi
tală congresiștiloră.

Dejunulu. In grădina Coloseului 
Oppler studenții români au dată în o- 
norea oamaradiloră loră o masă de o 
sută de tacâmuri înoărcată cu bucate 
alese, cu vinuri albe și negre și cu bu
chete. După mâncare se începură discur
surile numărbse, tote pline de entu- 
siasmă, pline de foculă ținereței ce stră- 
luoesce în inteligenții studențl, cari în- 
fățișâză viitorulă frumosă ală țerei ro- 
mânescl, grece, sârbe și bulgare.

Representațiâ la Ateneu. La 8 ore 
săra artiștii teatrului Națională au dată 
o representațiâ teatrală în sala Atene
ului nou, în onorea studențiloră iășienl 
și delegațiuniloră străine. La intrarea 
membriloră delegațiuniloră străine în 
sală, publiculă îi primi cu aplause lungi. 
Studenții străini fură primiți de d. St. 
Velescu, membru în comitetulă Ateneului, 
în loja comitetului. Artiștii Nottara, Ma 
nolescu și Toneanu și artistele Aristița 
Romanescu și Felicia Ventura recitară 
mai multe poesii ale autoriloră noștri 
fruntași pe cari bspeții le ascultară cu 
multă plăoere.

Monomulu și la Cismigiu. La eșirea dela 
Ateneu, pe la 10 bre, studenții organi- 
sară tradiționalulă monomu studențescă. 
Peste 300 de studențl cu lampione de
filară, în perfectă ordine pe calea Vio- 
toriei și merseră la Cismigiu, unde fură 
întimpinațl de d. Pake-Protopopescu, 
primarulă Capitalei. Splendida grădină a 
Cismigiului preoum și fântânele luminose 
fură obiectulă admirațiunei studenți - 
loră străini și iășienl, cari n’au avută 
încă ocasiunea să mai visiteze Capitala 
țârei. — La 12 ore se oferi studențiloră 
ună banchetă, la otelă Collaro, de cătră 
colonia grecă din Capitală.

Etă acum și cuvintele rostite de d. 
■C. Rhados, unulă din delegații elini, 
doctoră în dreptă și secretarulu consi
liului de miniștrii din Athena, la sosirea 
studențiloră în gara de nordă:

„Bwcwescenî/ Profundă mișcațl de 
primirea căldurosă și spontaneă, pe care 
Bucurescii o facă delegațiloră străini, 
noi, Elenii, ne aflămă în plăcuta posi- 
țiune de a vă afirma, că acestă (fi es^e 
una din cele mai fericite din vieța nos- 
tră, fiindcă e cjiua, în care una din cele 
mai mari, din oele mai frumose și din cele 
mai patriotice Capitale a lumei civilisate 
ne pntimpină pentru a ne înouraja la 
opera cea mai sublimă, cea mai sfântă, 
pe care tinerimea a întreprins’o vre-o 
dată. Trăiască cetățenii Capitalei44.

Emigrări
Mișcările de emigrare între lo

cuitorii de sub stăpânirea ungu-

Masaglio, și intrară, fără ca sâ se slo
bodă vre-ună gionță, în capitala Siciliei. 
Nu, Filomelă! Te iubescă într’adevâră, 
dâr nu trebue sâ fii tu aceea, care sâ-ml 
răpescl curagiulă! Noroculă ajută pe 
celă îndrăsnețu, și decă nu cutezi tu 
să-lă urmezi pe acesta, atunci va merge 
singură, — er cei lași potă rămâne 
acasă !““

— „„Eu nu sunt lașă, Pillone! 44 44 
răspunse tînăra fată, și roșața îi veni în 
■față. „„Der întreprinderea ta e neprecu- 
getată, ba chiar nebună. Chiar dbcă 
aceea, ce-mi împărtășescl, țl-ar succede, 
totuși vei fi silită să te retragi în munții 
tăi. Iți aduci aminte, ce s’a întâmplată 
în Palermo ? Fregatele italiane au bom
bardată cetatea, er soldații piemontesl 
năvăliră din casă în oasă, străpungândă 
pe oei ce fugeau, arunoându-le cadavrele 
loră în pivniță. Așa se va întâmpla și 
cu omenii tăi, Pillone. Iți va fi ușoră să 
faci o răscdlă, ba chiară să pui mâna 
pe fortărâța San-Elmo; însă nu te vei 
pute susține în posițiunea ta. Trupele 
piemontese în câteva (file voră încunjura 
ca nisoe musce orașulă, și chiar la casă 

reșcă iau dimensiuni din cfi în 4’ 
mai mari. Mai alesu în comitatulu 
Vesprimului, între Slovaci emigră
rile au luatu din nou unu aventu 
mare și, după cum se raporteză 
din abele părți, nu este astă4î a- 
prdpe nici o comună din acelă 
comitatd, ai cărei locuitori să nu 
se ocupe mai multă seu mai pu
țin cu idea de a lua bâta ’n mână 
și la drumu.

Decă emigrările ar fi luată di
mensiuni numai între Slovaci, p6- 
te că foile unguresc! n’ară mai ține 
așa multă semă de acesta; der 
împreună cu Slovacii au începută 
se emigreze și mare parte dintre 
locuitorii maghiari și împrejura
rea acesta a începută se producă 
mari îngrijiri în pressa ungurescă. 
Astă-primăveră, după cum consta
tă foile unguresc!, au emigrată la 
America aprdpe 300 de familii din 
18 comune unguresci din cornita- 
tulă Vesprimului; acum au prinsă 
rădăcini mișcările de emigrare în 
cerculă Devecser și Papa. In săp
tămâna trecută gendarmeria puse 
mâna pe ună grupă de tineri 
muncitor! din Devecser tocmai în 
momentulă, când aceștia stăteau 
gata de drumu la Brasilia

In fața acestoră împrejurări, 
pressa ungurescă a începută să se 
pună și ea în mișcare. „Pești Hir- 
lap“, pentru esemplă, tocmai a- 
cum publică din acestă incidență 
ună articulă de fondă, ală căruia 
cuprinsă îlă reasumămă în ur- 
mătârele:

„Abia se mai află aștădl ținută din 
patria nostră, — considerată odinioră ca 
Canaană alu Europei, — din care sâ nu 
fi luată lumea ’n capă grupe mai mari 
seu mai mici de loouitorl tocmai dintre 
cei mai munoitorl. Oele mai vechi suntă 
emigrările Săcuiloră în vecina Româniă, 
care este inundată de munoitorl ma
ghiari, de servitori, de industriași, ai că
rora fii începă să se valahiseze. După 
acesta au urmată emigrările Maghiarimei 
de dincolo de Dunăre, în Croația și Sla
vonia. Au începută apoi între loouitorii 
din comitatele nordioe ale Ungariei miș
cările de emigrare în Statele-unite și a- 
ceste mișcări suntă încă în crescere; âr 
în timpulu mai din urmă locuitorii de 
pe malurile Dunărei de josO, au început 
a se refugia în Serbia. Ne ardă obrajii de 
rușine când cetimO, că Ciangăii, pe cari 
societatea maghiară i a adus din Bucovina 
și i-a colonisată în jurulă Panciovei, a- 
cei Ciangăi, cari ar fi trebuită sâ întă- 
răscă posiția Maghiarimei in granițele 
de metjă-di, trecu cu grămada Dunărea 
pentru a și căuta fericirea in Serbia.

într’adevâră, acestea suntă nisce 
semne forte triste, cari merită atențiu- 

decă-i vei bate și vei întră cu corona 
pe capă în Palazzo Reale, ca sâ te așecjl 
petronulă, la care țîntescl,—crecfi tu, că 
Europa va suferi, ca fiiulă unui păzitoră 
de capre să domnesoă asupra regatului 
Neapolului

— „„Fiulă unui păzitoră de porci 
se sui pe soaunulu St. Petru și arunca 
fulgerile sale de anatemă asupra princi- 
piloră și regiloră! 44 44 răspunse Pillone cu 
mândriă. „„Decă voiu arunca mantaua 
mea de bandită, ca și elă bâta sa de 
poroară — oine-ml va mai opri drumulă 
cătră corona regală 4,44

— „„Mândria și îngâmfarea ta te 
orbesoe prea tare, Pillone"14, răspunse 
Filomelă clătinândă din capă, „„așa în- 
câtă cu greu te voiu îndupleoa să urmezi 
sfaturiloră mele. Der ascultă în liniște 
planulă meu, după cum l’am ascultată 
și eu pe ală tău, și pote îlă vei urma.““

„Pillone făou o mișcare neliniștită ou 
oapulă, totuși se așetjâ lângă densa. Ea 
îi întinse mâna, se apleoâ cătră elă și 
începu să-i vorbescă:

(Va urma.) 

nea cea mai mare din partea guvernu
lui și a legislațiunei. Este admirabilă 
stupiditate a face responsabile pentru 
aceste mișcări de emigrațiune numai bi
rourile și pe agenții birouriloră dela 
Hamburg, Bremen, Antverpen eto. Ade
vărată, că este o datorință de a împe- 
deca uneltirile acescoră birouri ou tote 
mijlocele lagale, der nu trebue sâ ui- 
tămă, că și cele mai mari amăgiri și în- 
șâlăciunl nu suntă în stare a seduce pe 
nimenea acolo, unde poporațiunea nu 
este silită sâ emigreze din causa miseriei. 
Alipirea cătră loculă nascerei este ună 
faotoră puternică, oare la |poporulă agri- 
cultoră este neasâmânată mai mare, de- 
câtă la poporațiunea de prin orașele mai 
mari. Trebue se oredemă, că o luptă cu 
mari nevoi îi hotăresce pe emigrați să 
se despartă de familiile și de rudeniile 
loră și să plece într’o lume necunoscută 
pentru ei.

forte adevărată este, că nu cu ba
ionetele se pote lega poporală de glia pa- 
patriei sale. A închide granițele țărei 
în modă hermetioă este imposibilă și 
chiar și pe lângă cea mai mare pază 
multe mii se voră străcura pe căi late
rale în fiă-oare ană. Der chiar dbcă ar 
fi ou putință, statulă nu are r'reptă se 
condamne pe nimenea de a-șl chinui 
vieța în patria acesta ca cerșitoră,

După tote acestea, lâia ungu
rescă ajunge la conclusiunea, că 
locuitoriloru trebue sâ li-se dee 
terenu de activitate, cre4endu, 
că prin acesta numai decâtă 
emigrările voru înceta. Alai 
bine ar fi nimerit’o înse foia un
gurescă, decă ar fi cfisfo că tero- 
risările maghiansătoriloră, prote- 
giarea șarlatanismului ascunsă sub 
masca „patriotismului44 și în fine 
împovărarea poporațiunei cu dări 
pentru scopuri de maghiarisare: 
suntu adevăratele cause ale emi- 
grațiuniloru. Până când aceste 
cause nu voru fi delăturate, emi
grările nu voru înceta.

Mulțămită publică.
Secărembu, 1891.

Subsorișii, în numele comitetului a- 
rangiătoră, aduoemă și pe acestă oale 
oea mai profundă mulțămită tuturora 
acelora, oarl au contribuită la reușita 
serbărei arangiate în Săoărâmbă la 7/19 
luliu a. o. cu ocasiunea adunărei gene
rale a despărțământului VIII (Deva) ală 
„Asociațiunei transilvane44, și anume:

înainte de sârbâr», comitetulă a în- 
cassată dela mai mulți marinimoșl dă- 
ruitorl, ale cărora nume la dorința d-loră 
nu le publicămă, suma de 87 florini 40 
cruoerl.

La concertă au inoursă dela: Fa
milia Moldovană (Boița) 3 fi., d-rele Er- 
dâly (CrăciuneștI) 1 fl., d nii : Erdely 
(Oerteșă) 1 fl., Petru Gaboră, parochă 
(Oerteșă) 2 fl., Simeonă Filimonă (Var 
maga) 2 fl., losifă Bogdană (Mada) 2 fl., 
Ioană Cibeană (Poiana) 1 fl., Sabină S. 
Piso, protopresb. (Săcărâmbă) 5 fl. D na 
Popoviol (Cibă) 3 fl., Dionisiu Costea, 
paroohă (Nădăștia) 1 fl., Elisabetă Lămpi 
(Săcărîmbă) 2 fl., Nicolau Dâmiană pa
rochă (Balsa) 5 fl., Mas< halko (Hondol) 
2 fl., Gybrffy, notară (Oerteșă) 1 fl., Lu 
culeță, învăț. (Deva) 3 fl., Sabină I. 
Piso, oomero., (Hondol) 3 fl , Muiler, 
învăț. (Sibiiu) 1 fl., Eugenă Grecu, co- 
merc. (Hondol) 2 fl., luliu Florea, stud.
1 fl., Alimpiu Oprea, parochă (Săcărâmbă)
2 fl., D-na Gizela Cupană (Săcărîmbă) 
1 fl., Hancheșă, parochă (Glod) 2 fl., 
Octaviană Sabău, parochă (Bozâșă) 1 fl., 
Oostea. învăț, (Almașă) 1 fl., Oostea, 
învăț. (Oibu) 50 cr., Costea, parochă 
(Cibu) 1 fl., Popescu, propr. (Almașă) 1 
fl., Nicolau A. 1 fl., Ilie Piso parochă 
(Măgura) 3 fl. 50 cr., Ioană Papiu pro
topresb. (Sibiiu) 2 fl.. Franciscă Hossu 
Longină adv. (Deva) 3 fl. Alesandru 
Moldovană, dir. de bancă (Deva) 2 fl., 
Goviană, învăț. (Hondolă) 1 fl. 20 cr. 
Fârană, eoonomă (Oerteșă) 1 fl., George 
Illianțu (Sâoărîmbă) 2 fl. losifă Florea 1 
fl., Maximiliană Ambrușă (Săcărîmbă) 2 
fi. Ștefană Bruck (Săcărîmbă) 1 fl., Lucă- 
oelă, învăț. (Balșa) 1 fl., Găzdău, învăț. 
(Feredeu) 1 fl., Ioană Piso, notariu (Ră
chita) 2 fl., William Bach. dir. de mine 
(Hondolă) 5 fl.. Ioană A. Florea (Săcă- 
rîmbă) 2 fl., Alesandru Florea (Săoărîmb) 
1 fl., Aronă Crainică, econ. (Cibu) 1 fl., 

Ioană Simionașă, ases. la scaunulă orf* 
(Deva) 1 fl., D na Ciată (Deva) 1 fl., Dr’ 
Hossu, adv. (Deva) 2 fl., Pompiliu Piso’ 
economă (Săcărîmbă,) 3 fl., Boteană, înv 
1 fl., Alesandru Coloși (Săcărîmbă) 2 fl., 
Ioană Todorană (Săcărîmbă) 1 fl., Fo- 
doră, notară comitatensă (Deva) 2 fi., 
Farcașă (Oerteșă) 60 or., Zaharia (Cer- 
teșă) 40 cr., Familia Roboțu (Poiana) 
5 fl., Costea, parochă (Almașă) 2 fl., 
Petru Pipoșiu, jude la tabla reg. 5 fl., 
Mihuță, parochă (Hondolă) 2 fl., losifă 
Iancu (Săcărîmbă) 3 fl., Iuliu Albini, no
tară (Zlatna) 5 fl. Rimbașă, înv. (Bradă) 
1 fl., Vasilie Damiană, protopresb, (Brad) 
5 fl., Severă Colbași, studentă (Sibiiu) 
1 fl., Dr. Cornelă Moldovană, medioă 
(Băița) 2 fl., Leonhardt ingineră mon
tană (Boița) 2 fl., Safta, învăț. 1 fl., 
Stanca Mihuță (Balșa) 1 fl., Radu, stu
dentă montană (Săcărîmbă) 80 cr., Ioană 
Straja (Săcărîmbă) 1 fl,, loanovicl, parooh 
(Hărău) 2 fl., Vladă, înv. (Banpotoo) 1 fl. 50 
cr., Szopko, primară (Săcărîmbă) 1 fl.,To- 
dea. învăț. (Sebeș) 1 fl. Glodeanu, (Ar- 
deu) 1 fl. Davidă, învăț. (Almașă) 50 
cr. losifă Vărmăjană 2 fl., Ioană Cazan, 
1 fl. Tbder Borza (toți din Săcărîmbă) 
1 florină.

Prin postă amă primită dela d-lă 
Neculae Dima în V. Huniădbra 2 fl.

Suma totală a intrateloră 236 fl. 40 
cr- Cheltuell 230 fl 9 cr. Restulă ve
nită ourată 6 fl. 31 or. la cari se mai 
adaugăJ9 fl, donați din partea d-nei Septi- 
mia Piso. Venitulă dela prâmjulă comună 
s’a administrată comitetului despărță
mântului.

Deosebită mulțămită aducemă d-lui 
Dr. Szmik Iuliu și soției sale, pentru 
pianulă, ce a binevoită a ni-lă împru
muta la conoertă, preoum și pentru oe- 
lelalte servicii, ce ne-a făcută, esemenea 
d lui Holow, directoră de mine în Te- 
cărău, și d loră Sabină I. Piso și Eu- 
genă Grecu, comercianțl în Hondolă, 
cari mi-au pusă la disposițiă mai multe 
bucă1,! de pânză pentru faoerea unui cortă. 
Familiei Robotină din Poiana pentru 
deosebitulă interesă și multele servicii 
ce ni-a prestată.

Primesoă toți acești marinimoșl a- 
jutătorl ai sărbărei nbstre cele mai cor
diale mulțumiri pentru sprijinulă morală 
și materială ce ni-l’a dată.

Ionii Straja Alimpiu Oprea,
cassară. președinte.

Cununiă. D-lă advocată Dr. Alexan
dru Hossu din Deva și d ra Aurelia Petco, 
fiica d-lui advocată Lazară Petco din 
Aradă, se voră cununa Duminecă în 4 
Octomvre n. o. în biserica catedrală ro
mână gr. or. din Aradă.— Adresămă ti
nerei părechl sinoerile nbstre felicită:!.

DIVERSE.
Mortalitatea anuală în intrdga lume 

o prețuesce fiarulă „Financiat and In
surance Cronicle la 33 milione de per- 
sbne, ceea ce da 91,554 cașuri de morte 
pe fi 3730 pe bră, și 62 pe minută. Du
rata aproximativă a etății omului este 
de 38 de ani. A patra parte din ome
nire more înainte de etatea de 7 ani, 
jumătate înainte de 17 ani. Dintre 10,000 
de omeni, numai unulă ajunge vârstă 
de 100 de ani. Din 500 unulă ajunge 
vârstă de 90 de ani, din 100 unulă a- 
junge la vârstă de 60 de ani. Dintre 
1000 de persbne, cari ajungă verstă de 
70 de ani, 43 aparțină clerului și poli
ticei, 40 agrioulturei, 32 clasei munoito- 
riloră, 32 armatei, 29 suntă advooațl seu 
ingineră, 27 profesori și 24 medici.

UllU călii scumpii. Proprietarulă ca
lului Common, care a câștigată premiulă 
Derby, premiulu de două mii de guinee 
și premiulă Saint-Leger, a refusată de 
a-lă vinde guvernului austriacă, care-i 
oferea pe dânsulă 14,000 de lire sterling 
der l’a cedată d-lui Mample, proprietară 
cunoscută de cai pentru 15,000 de gui
nee, adecă 383,750 de franci, cu 43,750 
mai multă decâtă prețulă oferită deher- 
gelia austriacă.

Rectificare. Iu foiletonulă din nu- 
mărulă de erl, „Preumblări în Bucuresoi44, 
în locă de „Europa* este a se ceti pre- 
tutindenea Evropa; asemenea pe pag. 1, 
colona 3, în locă de „Ministerialrath la 
Viena“ este a se ceti: Ministerialrath la 
Viana.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 202—18 1.

CzUrsiaflu pieței Brașovu.
din 23 Septemvre st. n. AH01.

Bancnote românescl Oump. 9 26 Vend. 9 30
Irgintă romănescă - „ 918 n 9.23
Nftpoleon-d’orl - - „ 9.27 9.31
Lire turcescl - „ 10.66 >1 10 61
Imperiali .... n 9.54 n 9 59
ft alb ini .... n 5.42 n 5.47
Scris, fonc. „Albina11 6°/0 JOI.— n

fi0/n n n u /o >1 99.50 M 100.—
Ruble rusesc! - - ■ „ 122.— n 123.—
Mărci germane - - „ 57.30 n 57.80
Discontulă 6- 8°/0 pe anii.

Cursulu la bursa din Viena. 
■' din 22 Septemvre a. c. 1891
Banta de aură 4°/0 ....
Bonta de hârtiă bu/0 
Imprumutulă căiloră ferate ungare « 

aură.......................................
dto argintă ...... 

Amortisarea datoriei căiloră ferate de

102 85
100.50

115.25
97.10

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

ostă ungare [2-a emisiune] 
kmorîisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (3-a emisiune] 
Bonuri rurale ungare 
Bonuri croato-slavone - - ■ -
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă - - •
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului
Renta de argintă austriacă - - - - 
Renta de hârtiă austriacă •
Renta de aură austriacă 
Losuri din 1860
A-cțiunile băncei austro-ungare 
Acțiunile băncei de credită ungar. 
Acțiunile băncei de credită austr 
ftalbeni împărătesei- • 
Napoleon-d’ori - - -
Mărci luO împ. germane 
Londra 10 Livres sterlings ■ • -

11150
8/.—

104.60

140.25

131 —
90.75
90 70

. 09 95
137.— 

1C07. -
824.25
276.25

5.59
9.32'/,

57 82’/,
117 55

Avisl â-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulti mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diarulti nostru până acuma.

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

Totodată facemu cunoscutti tuturoru D-loru abonați, că mai 
avemti din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilorii 
B Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunî, pentru cari se potîi 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Administrat. „Gaz. Trans.“

Î 
+ 
+♦
*

*
+
♦
+♦
*
4*
* 
$
+

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

este

zsckizzLerala ele

„repât«
care în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-carbonic se bucură de o valore medi
cinală forte mare și de Ună renume universală neîntrecută.

Apa minerală de „Bepât44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbărilorii de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachuluî și a organeloru respirătdre, în contra 
maladieloriî rinichilorfi și a beșicei etc., are unu efectu admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta ca remediu solvatoru neprețuibilu.

Celu mai curatu și binefăcătorii producții naturalii.
Ca borvizu adecă beutfi cu vinfi. “i

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

W Șampagnulu apelortL minerale. “W
Conformă ordonanței înaltului ministeră de interne No. 5891/VIIT 

anuln^ 1890, apa minerală de Bepât44 este supraveghiată ca apă

între

a

din 
medicinală dupâ prescripțiunile legiloru sanitare.

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopulă sticlei tre- 
bue să fiă însemnată cu : „K.-Imper Repăti“. Deci sS r6gă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferiors.

Apa minerală de „Bepât44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tote birturile mai notabile.

Cu totă stima
Administrațiunea isvorului 

Josef Gyorgy, 
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.

'2îE3OE3E3E3E3aE3E3E3EX3aE3D£3QE3£3E3OE3E3E3E3E3E
662,50-5

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

Budapesta—Predealii Predealii—Budapesta B.-S>esta-Aradiîi-TeiiișTeiuș-Aradîi-B.-B>esta Cops
Trenu 

de 
peradn.

Trenu 
do

Trenii 
accele

rații persân.

Trenu 
accele

rații

Trenii 
aoceie- 

ratu

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rații persdn.

Trenu 
de

Trenu 
de 

persdn.

Trenii 
accele

rații persdn.

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny
Oradea-mare

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

Apahida 
Ghiriș 
Cuoerdea
Uibra
Vințul de sus 
Aiudă

Teiușu

Orăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică j

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalău
Homorodă
Augustină 
Apața
Feldiora

Brașovfi

Timișă 
JPredealQ 
BuourescI
4

10.50
8.30

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

10.12 
10 37 
10.56 
11.04 
11.28 
11.45 
12.13 
12.44 
12.59

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

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren do 
persdne

12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

11.53
1 50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5 51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8 20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

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

10.05

3.25||BucurescI
Predealu 
Timișă 
Brașovfi j 

Feldiora 
Apața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copșa mică j 

Micăsasa 
Blașiu 
Orăciunelă

9.15
11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

8.22
8.38
8.43

9.14

948
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Teiușu

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșîî 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia
Bratoa 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea marcaj

I

sus

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

9IureșA-Ijudoșii—Bistrița

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

4.-
6.48
9.59

6.21
6.42
6 55
6.57

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

12.17
12.47

î

**♦** + w

* 
+
♦
♦
+ 
+
* 
a-

a-uiică—Sibiiu

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

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

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Bistrița—Mureșii-ljudoștt

Bistrița.....................
Țagu-BudctelicQ . .
Murășă-Ludoștt . .

Viena
Budapesta 
Szolnok

Aradfi
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Oonop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă
Vinț. de josă 
Alba Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

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

10.16
10.36
11.-
11.26
|11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.
2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

Trenii ' 
de

3.25| Teiușu
I Alba Iulia 
Vinț. de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
Ilia 
Gurasada 
Zamfl 
Soborșină 
Berzava 
ConopO 
RadnaLipo’ 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață 

Aradfi |

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
11.16'1
11.44! Szolnok
12.06 Budapesta

Viena12.38;

Trenu 
accele-

Trenu 
de 

persân. ratu

I

Trenu 
de 

p©rs6n-

va

3.09
3.50
4.09
4.52
4 55
5.23
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
8.54
9.10
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

3.- 10.47
3.31 11.27
4.15 12.08
4.46 12 38
5.10 1.-

Sibiiu—CDopșa-mică
—
Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8 02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40

1 Copșa mică 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

Sinseria (Piski) Petroșenî || Petroseni-Siineria (Piski,1
Simeria
Streiu
Hațegă
Pui
Orivadia 
Banița
Petroșenî

6.- 10.35 4.22 Petroșenî 6.- 10.50
6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 Orivadia 7.19 12.19
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24 Hațegă 8.36 1.54
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
9.45 4.— 8.36 Simeria 9.52 3.27

6.20
6.54
7.20
7.51
8 25
9.01
9.35

Regh.-săs.
Oșorheiu £

Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Aradh—Timișora II Timișora—Aradfi
_________ ____ __________ i___________ 2_____________ 5_______________________

Timișora
Vinga
Ara du

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

6.20 l.U_6-05
7.21
8.03

2.46
3.50

6.4C
7.5C

(xliirisu—Turda
ț Turda-Ghirisfi_  __ ș

810
9.10

Ghiriști 
Turda

7.48 10.35 3.40 10.20 Turda 4.50 9.30 2.30
8.08 10.55 4.- 10.44 Ghirișii 5.10 9.50 2.50

Simeria (Piski)—Hunedora

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

Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora 4 46 2.32 7.22
Oerna 5 11 3.- 7.50
Simeria 5 28 3.20 8.10

Brașov—Kernesci

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Careii-mari—%elău II Zelău—Careii-mari

Sighișora. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

3.15
6.10

Brașov 
Zernescî

5.45
7.26

4.55
6.36

1.16
4.15
7.21

Zernesci—Brașov

Nota: Numerii încuadrați cu linii grose însemnâză drele de nopte.

Careii-marI .
Zelău. .

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

1.56
6.48

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


