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Hco. aToonarxieixtij.

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cui Octomvre 1891 st. vechiu 

se deschide nou abonamentâ, la care in
vităm ii pe toți amicii șl sprijinitorii foiel nostre.

Pretulu abonamentului: j
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl 

pe ș6se luni 6 fl., pe unii anu 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șăse luni 20 franci, pe onfi 
enă 40 franci. _____

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe ană 2 fl., pe 
șăse luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe ană 8 
franci., pe șâse luni 4 franci.

Abonarea se pdte faoe mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voril abona din nou 
să binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

AcLministraținnea „Gazetei Transilvaniei11,
Brașovă, 18 Septemvre v.

O telegramă, ce ne sosi astăcfi, 
ne aduce scirea îmbucurătore, că 
regele Carolu I alu României, 
făcendu o vi sită regelui Umberto 
alu Italiei în Milan, a fostu pri
mită cu multă căldură.

Raporturile României cu țera- 
mamă Italia, de unde au descă- 
iicatu coloniile străbune pe pă- 
mentulă Daciei, au fostu și pănă 
acum amicabile și se p6te spera, 
că în viitorii voru fi și mai ami
cabile și că regelui Carolu îi va 
fi succesu a câștiga în regele 
Umberto, umanulu și generosulu 
stăpânitoră ală peninsulei italice, 
unu amicu și sprijinitorii sinceră 
alu statului românii din resăritulu 
Europei.

Acestă apropiare între mo- 
narchn țeriloru latine din Occi
dents și orientu, nu pbte se pro
ducă decâtu cea mai mare mul- 
țămire pretutindeni între Români.

Pornindfi din punctulu acesta 
de vedere, întâlnirea de la Milanîi 
’și are importanța sa netăgăduită, 
deși incidentulu tristu, care a pri

cinuită de astă-dată căletoria re
gelui Carolu în Italia, lasă ca ea 
se apară mai mult ca o visită de cur- 
toasie și de mulțămire pentru sim
patica primire de care s’a bucu
rată regele României și augusta 
sa soție, în Veneția.

Der precum ne spune telegra
ma din ceștiune, unele foi italiane 
voră cu totă adinsulă să atribue 
visitei regelui Carolă ună carac- 
teră politică de prima ordine, sus- 
ținendă, că scopulă ei ar fi fostă 
alăturarea României la tripla a- 
lianță.

Acesta versiune ni se pare însă 
forte puțină probabilă, deorece nu 
putemă înțelege de ce ar fi tre
buită, ca regele Carolă să mergă 
tocmai la regele Italiei, pentru 
scopulă arătată, și înainte de tdte 
nu putemă uita, că regele Carolă 
este ună domnitoră constituțională, 
care când ar fi vorba deangagia- 
mente hotărîtdre pentru țeră, de 
sigură că nu le-ar lua asuprășî 
unilaterală, fără să aibă mai întâi 
consensulă repreBentanței țerii. Și 
tera, scimă, că pănă acum s’a 
pronunțată numai pentru conti
nuarea atitudinei neutrale de mai 
înainte.

Der decă și nu va fi urmărită 
visita regelui scopulă despre care 
vorbescă memoratele foi italiane, 
probabilă, că pe lângă împlinirea 
unui actă de politeță, va fi avută 
și acea tendință politică admisi
bilă, de a sonda disposițiunea pu- 
teriloră centrale față cu România, 
pentru casulă cândteritoriulă ei ară 
fi încălcată de vre-o putere, care 
stă în afară de acestă alianță.

Este cam cutezată lucru de a 
face combinațiunî în acestă direc
țiune și de aceea ne mărginimă 
a constata, ca faptă îmbucurătoră, 
raporturile mai strînse ale Ro
mâniei cu Italia, a căreia ami- 
cițiă mai puțină interesată, pdte 
se-i fiă statului română, în vre
muri grele, de mare ajutoră.

Se mai asigură, că regele 

Carolă va merge din Italia și la 
manevrele din Germania, unde a 
tostă invitată de însuși împăratulu 
Wilhelm.

Acestă căletoria, adusă în le
gătură cu visita dela Milană, și 
cu presența ministrului de res- 
boiu română la manevrele impe
riale din Bistriță, ară motiva în- 
câtva părerea toiloră germane, că 
România caută, ca și în anulă 
1877, de a-șl asigura integritatea 
ei teritorială pentru casulă unui 
mare resboiu.

Ori cum ar fi, nu putem dori 
alta, decâtă ca înțelepciunea ce- 
loră ce conducă ac|I destinele Ro
mâniei, se le arate în tote împre
jurările calea cea mai sigură 
pentru apărarea mariloră interese 
vitale ale țerii și pentru asigura
rea viitorului ei.

i

Majestatea Sa la Praga.
Despre petrecerea Majestății Sale în 

Praga în (filele de 26 și 27 Septemvre, 
telegramele comunică următdrele :

In 26 Septemvre Majestatea Sa făcu 
o preumblare prin orașă cu trăsura, vi- 
sitândă edificiile mai distinse și institu- 
țiunile publice ale orașului. Mulțimea 
pretutindenea aolamă pe monarchs ou 
însuflețite strigăte de „slava !“ Visitândă 
preparandia cehă de fete, Majestatea Sa 
îșl esprimâ dorința, ca elevele acestui 
institute să fiă instruite nu numai în ceea 
ce privesce cualifioațiunea loră, ci și în 
iubirea de patriă. Ișl scrise numele ce- 
hesce în albumulă institutului, asculta 
imnulă poporală și mai multe deolama- 
țiunl, visita institutulă ou de-amăruntulă 
și|apoi plecă să visiteze Rudolphinum-ulă, 
unde agrăi cu amabilitate pe căpitanulă 
de polițiă Steiskal și pe alțl fruntași 
oehl. De aici se duse Majestatea Sa să 
visiteze capela deJa primăria orășeuesoă. 
Intrândă în vechia sală de ședințe, Ma
jestatea Sa fu aclamată de trei ori cu 
„Slava", visita antichitățile istorice și îșl 
scrise numele în albumă în limba oehă. 
La 6 ore se dete ună prâncjă de 56 ta
câmuri, la care luară parte mai mulțl 

membri din nobilimea cehă, deputății 
Smeykal și Rieger eto. După prâncjă, 
Majestatea Sa visita esposiția, unde îm- 
bulzela era așa de mare, înoâtă în după 
amecja aoestei (file, numărulO totală ală 
visitatoriloră esposițiunei oompletâ ci
fra de două milidne. La 9 dre urma o 
serată la președintele dietei boeme.

In cfiua următore Majestatea Sa vi
sita o șcdlă poporală germană, unde îșl 
sorise numele în albumă, asista la mai 
multe declamațiunl și eserciții gimnasti
ce, agrăindă pe mai mulțl școlari. După 
acesta visita institutulă ipotecară.

Dela esposițiă Majestatea Sa cum
păra din oasseta Sa privată 13 tablouri. 
La 2% se duse în Ziskow, unde la sa
lutarea primarului, Majestatea Sa răs
punse în limba cehă. Făcu apoi o pre
umblare la Karolinenthal. Primirea pre
tutindenea entusiasmată. Săra întorcân- 
du-se în Praga, întregă orașulă fu ilu
minată. Urma prânejulă de curte și apoi 
representațiă de gală la teatrală germană.

Cancelarul Caprivi asupra situațiunei
Canoelarulă Caprivi, după cum ce- 

timă în „Kolnische Ztg.“ a visitată în 
28 Septemvre, din incidentulă iubileului 
regimentului 28 de infanteria orașulă 
Osnabrilch, unde s’a încheiată la 1648 
pacea vestfalioă. La salutarea primarului 
orașului, răspunse canoelarulă printr’o 
vorbire mai lungă.

„O reprivire asupra trecutului arată, 
aoeea oe s’a oâștigată în presentă. Te
merile, că bre starea actuală va pute fi 
susținută, nu suntu întemeiate. Nici unulu 
dintre conducătorii țeriloru nu au dorința 
de a turbura pacea și să provoce ună răs- 
boiu europeană. Nici alipirea stateloră 
din timpulă mai recentă nu dau ansă la 
temeri. Acestea nu suntă altceva, decâtă 
espresiunea relațiuniloră esistente și pdte 
că suntă și stabilirea echilibrului euro
penii, după cum a fostă mai înainte.

Niol unulă dintre guvernele euro
pene, întru câtă prevede vorbitorulă, nu 
voesce răsboiulă, oare în urmările sale 
e de prevăcjută că va întrece tdte răs- 
boiele de pănă acum.

Chiar și raporturile interne, pentru

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

PILLONE.
Novelă, de G. Bergsoe. tradusă de Ucu Paoio.

(Fine.)

— „„Am făcută o greșelă, când 
m’am despărțită de medalionulă aoesta“u, 
(fise Pillone. „Dâcă l’așl fi ținută la 
mine, ași fi scăpată de multe nenoro
ciri. ua

— „„Creijl? întrebaiu eu cu în
doi el ă.

— „„Dau“, răspunse elă ; „„despre 
acesta suntă tare convinsă. Acum se în- 
torce noroouiă.""

— „„Mai oredl în norocă, Pillone?"" 
îlă întrebaiu eu. „„D-ta singură ți-ai 
ucisă noroculă.""

— „„Nu-mi vorbi despre acesta, 
Escelență"", (fise elă și privi neliniștită 
împrejură. „„O figură mă persecută (fiua 
și noptea, o voce îmi șoptesce: „Trebue 
să mori! O audă lămurită, chiar și atunci 
oând mă ascund în adâncime, unde nu 
cuteză să calce niol o ființă din lume. 
O vădă noptea strecurându-se printre 

crepăturile craterului. E îngrozitoră și 
înspăimântătoră. piua n’am odihnă, nop- 
tea n’am somnă. Totdeuna șoptesce încet 
și plângătoră: „Trebue să mori, Pil
lone !“ Am suferită chinuri, despre cari 
nici ideiă n’ai, m’am sbătută ca ună ne
bună, și nu sciu, ce m’a reținută să mă 
arunoă de o sută de ori în adâncimea 
aoeea, care fierbe pururea. Ah! Esce- 
lență, D-ta nu sci, ce îngrozitoră e să fi 
singură! Aoum însă D-ta m’ai mântuită! 
Imaginea mamei mele îmi va aduce pace 
și linisce.

— „„Și de oând stai aici?"" în
trebaiu eu.

— „„Din năptea aceea neferioită"", 
(fise elă cu privirea întuneoată. „„Acolo, 
unde loouescă, sunt în siguranță.""

— „„Der cum poți să trăiesol într’o 
așa împrejurime !“u strigaiu uimită.

— „„Ah! Escelență*", (fise elă, 
„„tocmai acesta este nenorocirea mea. 
Trăiescă mai miserabilă, oa cea din urmă 
ființă. Sunt chinuită de fome și de 
multe-orl lâncezesoă după o picătură de 
apă prospătă, fiind-că chiar și rouă nopții 
e sărată și ou gustă de puoiosă. Câțiva 

păstori îmi aducă din când în când câte 
o pane și o sticlă de vină acru, pe cari 
trebue să le cântărescă cu aură, Oh! e 
ună ohină să trăescl aici. N’am mânoată 
nici n’am băută nimioă. Toți m’au pă
răsită, nu mai am nici ună amică în 
lumea acesta!““

— „ „Totuși" “ răspunseiu eu, mișcată 
de miseria sa, „„mă ai pe mine, și eu 
îți voiu procura de mânoare.""

„Elă privi cu o dorință copilărâscă 
coșulă oelă plină, pe care îlă aduseiu 
repede, âr elă (fise:

— „„Escelență, acum răsare sorele, 
și apoi se coboră Pillone în împărăția 
umbreloră, unde domnesoă fantomele de 
puoidsă! VoescI să primesol ună dară 
din mânile sale oa mulțămită pentru a- 
miciția D-tale?““

„Rămăseiu încremenită la aucjulă 
vorbeloră acestora. Căci așa, cum sta 
înaintea mea, nu prea avea ce să-mi dă- 
ruiescă. Elă îșl desfăcu iute mantaua și 
sodse din ea o pungă mică de pele, ală 
oărei conținută îlă deșertă cu preoau- 
țiune în palmă, îlă priveam uimită — 
erau safire, rubine, smaragdeși diamante, 

oarl scânteiau la razele sărelui de di- 
mineța.

— „„Primesce-lă pe acesta!““ cpse 
elă, arătându-ml ună smaragdă mare și 
frumosă. „„Pdrtă-lă spre aducere aminte! 
Are colorea speranței ; amândoi trebue 
să sperămă!""

— „„Nu potă să primescă o comdră 
atâtă de mare,““ (fisei eu. „„D-ta nu 
scii, câtă prețueșoe smaragdulă acesta.

— „„CredI, că suntă ună țărână 
prostă?“„ mă întrebă elă într’ună tonă 
batjocuritoră. „„Am scosă aceste petrii 
scumpe din ramele loră aurite și le păs- 
treză pentru timpurile viitdre. Aurulă 
l’am dată păstoriloră, cari mi-au adusă 
nutrementă; ei oonsiderau petrile acestea 
scumpe ca sticlă oolorată. la-lă pe a- 
oesta, te rogă ! A fostă proprietatea vice
regelui de Neapole, aceluia nu-i mai tre
bue smaragde.““

„Mi-lă puse în mână și dise ou o 
voce blâjjdă:

— „„Der ce este petra acâsta, pe 
lângă darulă, ce mi-l’ai dată tocmai în 
momentulă aoesta? De oâte-orl, chinuită 
de fome și de sete, n’am cântărită aceste 
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oare se străduesoe împăratul!! voră con
du e la unii rnsultactt satisfăcător ft, deși 
pote după câteva decenii. 0 cestiune 
seridsă este pentru guvernft regula po- 
sițiunei muncitoriloră, precum și aceea 
a patronilorft, căci deoă patronului ’i 
merge rău, atunci și muncitorulft sufere. 
Vorfi fi și între oetățenii din Osnabruk 
6menl, a cărorft inimă le apasă greu tre
cerea în relațiunile actuale, der acești o- 
menl nu trebue să țină contft numai de 
inimă ci și de rațiune și apoi să recu- 
noscă necesitatea raporturilor!! actuale. 
In fine canoelarulft arată pe acei omeni, 
cari au merite, și cu deosebire arată me
ritele președintelui supremă Bennigsen. 
Canoelarulft înoheiă vorbirea sa, mulță- 
mindft magistratului orășenescă pentru 
învitare.

Cuvântarea acesta a făcută bunăim- 
presiune în pressă și în publică. Toți 
facă o asemărare între ouventarea mi
nistrului de esterne francesft Bibot și în
tre a lui Caprivi (JicQ că aceste vorbiri 
suntil pentru liniștirea opiniunei publice. 
piarulft „Tageblatt din Berlin, dice că 
mărturisirile paclnice ale lui Ribot, sunt 
o adeverință solemnă a vorbirei lui Ca
privi. Și celelalte foi germane se es- 
primă în asemenea sensii."

Ministrulu francesu Ribot asupra 
politicei Franciei.

In 27 Septemvre, din incidentulft des- 
vălirei monumentului generalului fran- 
cesă Faidherbe în Bapaume, ținu minis- 
trulă francesă de esterne, Ribot, o vor
bire importantă, în care arătă, că virtuțile 
militare, despre cari a dată generalulă 
Faidherbe strălucite dovecjl, se află as- 
tădl erășl în armata și marina francesă.

Ministrulă vorbi apoi despre visita 
escadrei francese în timpulft din urmă : 
Europa, 4'se Ribot, care multă vreme a 
fostă nedeoisă, ne-a făoută în fine drep
tate. Uni! suveranii, precaută și stator
nică în decisiunile sale, iubitorii de pace 
ca și noi, și-a dată în publică adânca sa 
simpatia, care lâgă țâra sa cu a nostră 
(Aplause furtunose. Strigăte: Vive le 
Czar\ Vive la France! Vive la Bussie!) 
Națiunea rusâscă s’a unită cu domnito- 
rulă ei, pentru ca să dovedescă sinceră 
lorii amiciția față de noi. D-Vostră scițl, 
ce întimpinare au aflată aceste senti
mente la noi. Evenimentele dela Kron
stadt, au aflată resunetă în tote unghiu
rile Franciei. In totă locuia unde au so
sită marinarii noștrii, au aflată numele 
Franciei respectată, ba ce e mai multă, 
Tau aflată iubită. In Danimarca, în Șve- 
dia, în Norvegia, li-s’a făcută o primire 
demonstrativă. In Portsmouth în fine, 
unde însăși Regina Victoria a trecuta 
în revistă flota nostră, li-s’a făoutft mari
narilor ă noștri o primire mărâța și ami- 
cabilă, a cărei efeotă s’au simțită în în- 

trâga lume (Viue aplause). Din acestea 
resultă o nouă situațiune, care încă nu 
însemnă, că din causa acesta să luămă 
o altă direcțiune politică. Politica, ce am 
urmărit’o pănă acum, a fostă multă mai 
favorabilă, decâtft ca noi, în c|iua aceea, 
în oare valărea ei e la ordinea cjilei, în 
care începemft să culegemă fructele ei, 
să o părăsimft. Ministrulă Ribot înoheiâ 
cuvântarea sa cu cuvintele; Faidherbe 
ne-a lăsată o încredere neclătită în des
tinele patriei. (Aplause viue și prelun
gite.)

CRONICA POLITICĂ»
— 18 (30) Septemvrie.

— Despre atitudinea României față 
de alianța triplă scrie (jiarulft „Observer" 
următârele: „Presența ministrului ro
mână de răsboiu, generalulă Lahovary 
la manevrele împărătesei din Transilva
nia a dată unft nou interesă cestiunei a- 
supra atitudinei României față de alianța 
triplă. Situată între Rusia și Bulgaria, 
România a oonstruită puternice fortifi
cații sub oonduoerea renumitului ingi
neră belgiană generalulă Brialmont și a 
ridicată o armată de 160,000 de sol
dați, cari compusă totă din același ma
terială, din care au fostă compuse tru
pele cari au scăpată pe Ruși la Plevna, 
voră fi pentru ori ce mare putere, ce 
ar opera la Dunăre ună prețiosă contin
gență. Românii n’au nici ună motivă de 
a fi în amicițiă cu Rusia, după ce Ru
sia și-a arătată nerecunoscința la con- 
gresulă dela Berlin. In timpulft, când 
Brăteanu era piim-ministru, arăta Ro
mânia p aplecare decisivă cătră alianța 
triplă, după aceea însă veni răsboiulil 
vamalii și numirea ministerului Florescu- 
Oatargiu, ai cărorft membri principali, 
în totft timpulft câtă au fostă în oposi- 
țiune, au fostă rusofili declarați. Regele 
este în contra ori cărei alianțe cu Ru
sia, și se pare, că pe de altă parte nici 
miniștri săi nu vrâu să scie nimicii des
pre vre-o legătură ou Austro-Ungaria și 
Germania, că s’a încheiată ună compro
misă, prin care România nu e legată 
prin nici ună tratată, oi pentru ori ce 
complicațiunl posibile va avâ mână li
beră. Pote resultatulft acesta a fostă ine
vitabilă debrece regele Carols ca domni
torii constituțională, nu pote urma nici 
o politică, oare e contrară ou politica 
miniștrilor!! săi responsabili. In timpulft 
nostru demobilisărl rapide, ar fi în grad 
mare o neprecauțiune, deoă Românii, 
cari potă fi prima pedecă în peninsula 
balcanică contra trecerei Rușilorii, nu se 
voră provede cu vre-unft aliată, ca să-și 
susțină independența sa.

—Emigrații bulgari din Constantino
ple, au adresată ministrului-președinte 
Stambulov, ună „ultimii apelu“. Intre 
subsemnații acestui apelă, se află, Zancov, 
Gruev, Benderev, Stancev, Rojov. Ei pre

tindă dela Stambulov, oa elă să îndu
plece pe principele Ferdinand să renunțe 
la tron!!, seu dâcă acesta va fi zadarnică, 
să se folosâscă de absența Principelui, 
ca să declare tronulft bulgară vacantă. 
Apoi, dorescă ei, restaurarea constituției, 
să amnestieze pe toți emigrații și pe 
condamnați! politici, să formeze unft mi- 
nisteră de coalițiă, în fruntea căruia să 
rămână Stambulov, și să convbce ma
rea Sobraniă, oa să alegă ună principe 
nou. In actulă acesta se vorbesce des
pre bunăvoința și puterea cea mare a 
Rusiei, despre intențiunile periculbse ale 
Austriei, despre independența Bulgariei 
și despre confederațiunea balcanică. Ac
tulă acesta a fostă publicată în ediția 
separată de Zancov , Benderev și 
consoții.

— Din Bruxelle se telegrafiază cu 
data de 28 Septemvre: ErI s’a ținută o 
adunare a membriloră de încredere din 
clubulii bonapartistu, în care principele 
Victoră Napoleonă îșl esprimâ intențiu- 
nea de a renunța dela ori ce preten- 
dență la tronă și să recunoscă republica. 
Se vorbesce, că principele Victoră în 
curândft va publica ună manifestă în 
acestft sensft.

— piarulă oficiosă rusescă „Nord" 
oe apare în Bruxelles, publică o scrisore 
semi ofioibsă, în care se declară, oă îm- 
păratulă Vilhelm, prin desființarea mersu- 
riloru de rigăre dela ganița germano-fran- 
cesă, a dată o dovadă escelentă despre 
iubirea sa de pace, pentru care Eurapa 
întregă trebue să mulțămescă, Rusia va 
sprigini în ori ce timpă politica de pace. 
Cu privire la cestiunea Dardaneleloră, 
dioe „Nord", că celelalte puteri europe
ne se nu se amestece de locă. Rusia nu 
va permite nici unei corăbii de resboiu 
străine intrarea în marea neagră.

— In o telegramă a oficiului Reu
ter din Bombay, ou data de 27 Septem
vre, se 4iGe că Rusia- adună trupe și 
provisiunl în Shilcjimid. O telegramă a 
qiărului „Times" din Calcutta anunță, 
că în Pamir esistă o mare nelinisce din 
causa mișcăriloră trupelor!! rusesol. Se 
pare că Rusia au atăcată Pamirulă.

SOIRILE PILEI.
— 18 (30) Septemvre.

Escursiune la esposițiunea din Fraga. 
Românii dm Ardeală și din părțile un- 
gurene, cari suntă deciși a visita espo
sițiunea din Praga, se voră întruni în 
cursulă cjilei de 3 Octomvre st. n. în Viena 
(Hotel Metropole) de unde voră pleca cu 
toții la Praga. Precum suntemă informați, 
Româniloră li se va face în Praga o 
primire simpatică. ** *

Starea sănetății Reginei României 
după unft comunicații alft d rului Theo- 

dori se menține în condițiunl mai sa- 
tisfăoătdre; totuși îmbunătățirea este 
înceată. Din Atena se telegrafiază cu 
data de 15 Septemvre: Circulă șcirea 
aci, că Regina României va merge să 
petrecă ierna la Corfu.

* * *
Manevre române. Cetimă în „Națio- 

nalulă". Concentrările din tbmna acesta 
se vorii face pe regimente ; fiă-care re- 
gimentft compusă din 3 batalibne de 
câte 500 de bmenl batalionulă, din cari, 
două batalione din soldațil aflațl în ac
tivitate și ună batalionă din reservă. 
Manevrele se voră faoe la reședințele 
regimenteloră, cu 8 dile înainte de es- 
pirarea termenului de concentrare, ma
nevrele se voră face pe brigăcjl, fără 
însă a se deplana.

* *
In institutul!! bacteorologicii alt! Dr. 

Babeșu se află actualmente 41 de per- 
sâne mușcate de câni turbați, dintre 
cari 16 din România și restul!! din Bul
garia, Rusia, Austria^ și America. Starea 
sănătății bolnaviloră e satisfăcătore.

* * *
La gimnasiulîi din Suceva s’au în

scrisă pentru anulă școlaștică curentă 
468 de școlari, dintre cari 177 suntă 
Români, er restulă de 291 îlă formeză 
celelalte neamuri împreună luate. După 
confesiune, 186 suntft gr. or., 71 cato
lici, 15 armeni, 9 evangelicl și 177 Ji
dani.

** *
Miniștrii italieni Invitați la celebra

rea Inaugurării monumentului lui Gari
baldi la Nizza, s’au scusată și au însăr
cinată pe consululă generală ală Italiei 
la Nizza, să-i represinte.

* * *
Nenorocire. Ună țărână română orbă, 

din Homorodă, ajungândă, nu se scie 
cum, pe șinile drumului de ferii, a fostă 
călcată de uni! trenă de nopte aprdpe 
de Cohalmă. Trenulft i-a tăiată capulti, 
er trupulă l’a mai târîtfi înoă vreo 100 
de pași mai departe.

* * *
Musica orășenescă, va da astăcfl Mer- 

curl, precum și în fiă-care Mieroure, ună 
concerto, în sala hotelului Europa. Intre 
alte piese se voră esecuta astădl. 1). 
„Fin de Siecle" și 2) „Intermazzo" de 
Paul Mestrozi. Inceputulft la 8 ore 
sera.

* * *
Ninsore. Pe munții din județele Pra

hova și Buzău, precum și în Moldova a 
căcfută zăpadă în mare oantitate.

** *
Unii cutremuri! violentă de pământă 

însoțită de sgomote ca de tunetft s’a 
simțită Sâmbătă la Neuhaus pe Dunăre, 
aprope de Viena; cerulă era senină.

petrii scumpe și n’am meditată, că la ce 
nimicuri îșl îndreptă omenii gândurile și 
dorințele loră 1 De câte-orl n’am dorită 
să potă schimba unii rubină de acestea 
cu o ciorchină de strugure, ună sma- 
ragdă cu o curmală și ună dia- 
mantă cu o picătură de apă prospătă și 
limpede dela munte! Rămâi sănătosă, 
trebue să-lii primescl. Să-ți fiă spre no- 
rocă!“

„Elă lua coșulă în mână și făcu 
oâțlva pași cătră marginea craterului, 
lift apucai de mâneoa mantauei sale și 
(jisei reținândulfl.

— „„Pillone, spune-mi încă ceva 
înainte de despărțire. Ce vrei să faci, 
decă vei eși fericită din aceste găuri? 
Te vei lăsa de meseria D-tale și te vei 
întdroe în societatea omenescă, pe care 
ai desprețuit’o?""

„Mă privi fîxft și, arătândă spre golfă 
unde începură să strălucâscă în lumina so- 
relui ferestrele orașului Neapole, dise cu 
mândriă:

— „„Escelență! VedI ce e acolo 
afară? Aoesta e societatea, acea socie
tate, care m’a isgonitii ca pe ună Paria. 

Crecjl, că mă va primi vre-odată, seu că 
mă voiă întorce în ea smerită, pentru 
ca să capătă deosebita permisiune, de a 
purta o lopată pe galeră ? Cunosoft a- 
cestă cetate, cu tote ticăloșiile ei, cu 
pofta ei de câștigă și cu tăta deprava- 
țiunea ei. Acâstă societate o privesc!! oa 
pe o bandă de ticăloși, prea lași de a 
jefui, și cari se înșelă unii pe alții cu 
legea în mână. Decă stau acum aici și 
priveseft furnicarulă acesta de omeni, 
despre care sciu, că fiă-care din ei ar 
oăde în genunchi înaintea mea — atunci 
mă simtă, că suntă rege! Sămăîntorcă?
— Nu, Esoelență! Libertate seu morte
— asta-i parola mea! Petra, care se ros- 
togolesce pe costa muntelui, nu pote fi 
oprită în căderea ei, pănă nu se 
sparge!"“

— „„Nu te-ai pocăită în singură
tatea acesta pustiă?"" îlă întrebai eu.

„Elă se uită întunecată și cjise ară
tândă spre crateră:

— „„VedI, Escelență, în adâncimea 
acâsta cresceau odinidră păduri de ste
jari, flori și erbă, păstorii îșl păzi au aici 
turmele loră și cântau cu fluerulă. De

odată se puseră în mișcare puterile mun
telui ; livecjile cele vertjl dispărură în 
adâncimile pământului, focă și flăcări 
părăiau în tote părțile, curenții de lavă 
cloootiau și când se liniști natura, va
lea acesta era pustiă și neroditdre, plină 
cu cristale petrificate, cari nu oferiau 
nici o hrană, nici floriloră, nici anima- 
leloră. Așa se întâmpla și cu inima mea. 
De una îmi pare rău: perderea aceleia, 
alft cărei nume nume nu-li! potă să-lă 
rostescă. Sângele ei a strigată cli și 
nopte la ceră, și mă eăescă, că am pusă 
mâna pe o femeia. Nu mai vorbi cu mine, 
căci altmintrelea m’așl abate din dru- 
mulă meu. Primesce cea din urmă mul- 
țămită și salutare dela Pillone!““

„Apoi îmi strînse mâna și-și luâ bă- 
țulă, ală cărui vârfă carbonisată îmi a- 
rătâ deîtulu de lămurită primejdia dru
mului său. Hă urmării cu privirea, pe 
când se mișoa încetă și cu precauțiune 
pe marginea craterului, unde în urmă 
dispăru prin negura albastră. Curândft 
după acela veni și călăuza mea, și po- 
vestindu-i ceea ce vădusemă, striga cu 
însuflețire:

„„Intr’adevără, a fostă Pillone! Elă 
are nisce plămâni de vultură și o ini
mă de leu. Strîngătorii de puoidsă și de 
cristale nu potă să se cobore până acolo la 
dunga aceea roșietică; der Pillone e ca 
unii cufuncjătorft în mare — Nimenea nu 
cunosce drumurile sale"".

„Turminoff se ridică, îșl goli păha- 
rulă și, uitându-se pe balustradă, (jise:

„„VecJI D.ta, cum lucră aceia pe 
linia drumului de feră și ce contrastă e 
între lumina roșiă a facleloră, și între lumi
na rece și palidă a Iun ei. Până la so
sirea trenului de diminâță, totulă va fi 
în ordine. Să mergemă la culcare! Nu 
mai e multă din nopte."

* * *
Intr’o călătoria, pe lângă sănătate 

și timpă frumosă, nimică nu e mai plă- 
outft de câtă ună bună companionă de 
călătoriă, și Turminoff poseda t6te cali
tățile corespuncjătdre pentru acesta. Pe 
lângă o natură veselă și viăiă, poseda 
și unft tesaurft de cunosciințe, cunoscea 
forte bine topografia orașului Neapole 
și a împrejurimei sale, și noi așadâră
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In contra cabinetului Szapary.
pilele aoestea și-au dată sâma îna

intea alegătoriloră săi doi membri dis
tinși din partida independentă, anume 
Geza Polonyi înaintea alegătorilor!! săi 
din Szoboszlo și Ludovicii Hollo înaintea 
alegătorilor!! din Hun—Felegyhaza. Vor
birile amândurora suntă adevărate de- 
clarațiunl de răsboiu în contra ministru- 
lui-președinte conte Iuliu Szapary și a 
cabinetului său.

Geza Polonyi făcu în vorbirea sa o 
reprivire asupra evenimentelor!! mai în
semnate petrecute pănă acum în dieta 
ungurâscă. Amintind!! de afacerea fa- 
bricei de arme ungurescl, elă cfis0, °a 
Szapary a fostă acela, care a înființată 
aoâstă fabrică, și totă elă a lucrată în 
ascunsă și pentru falimentarea ei. Aminti 
de proieotulă pentru reforma adminis
trației, dicendă, că prin elă a voită gu- 
vernulă să supună pe funcționari în modă 
necondiționată porunciloră venite de susă 
(dela Viena.)

Vorbindă despre viitoră, Polonyi 
spune curată și limpede, că partida in
dependentă declară resboiu lui Fejervary și 
nu se va lăsa, pănă nu-lă va goni din 
fotoliulă său de ministru de honvedl; 
pănă nu se va retrage Fejervary, în 
dietă pace nu va fi.

Echilibrulă în finanțe e sguduită 
din nou — dise Polonyi. Va fi deficită, 
ministrulă de răsboiu face pretenții mari 
.și pentru ca țâra să plătâsoă fără nici 
ună murmură, înfrioă lumea cu apro- 
piarea răsboiului. Acesta este ună jocă 
ușuratică. Dâcă e periculă, suntemă gata 
a ni da sângele și viâța pentru patriă; 
dâr acesta este o intimidare, oare șl-a 
perdută crederea, deârece ori de câte- 
orl ministrului de răsboiu îi trebuescă 
bani, elă ne amenință cu frica de răs
boiu. Pe basa legei militare, voescă să 
asenteze în anulă viitoră cu 40,000 de 
tineri mai mulțl ca pănă acum: acesta 
este o jertfă, care numai atunol i-se pote 
cere țărei, deoă răsboiulă este sigură. 
In privința acesta partida „independentă“ 
va cere lămuriri.

Din vorbirea lui Ludovicii Hollo es- 
tragemă următorele:

Plină de mândria victoriei raportate 
în cestia reformei administrative — cjise 
Hollo — mă întorcă între alegătorii mei; 
der aoestă mândriă este acum oprimată 
de îngrijirea, ce potă să o deștepte în 
inima fiă-cărui cetățenă, grelele rapor
turi ale patriei nâstre cu lumea din 
afară.

Apropierea criseloru și încurcăturiloru 
esterne e provocată mai aleșii de neliniștea 
naționalitățiloru nostre. Semnele, oe în 
privința acesta au începută din nou a 
se arăta în ambele state ale monarchi- 
ei, nu au aparența unei întâmplări, ci 
ele pară a fi urmarea unei acțiuni siste
matice. Se vede trâba, că națiunea ma

ghiară ârășl va ave misiunea, de-a sta 
ca sentinelă la porțile Orientului. Dâr 
âre națiunea maghiară, care este mică, 
sărmană și rămasă îndărătă în privința 
desvoltărei, este ea datore, oa să apere 
ou risiculă esistenței proprie interesele 
bogateloră și puterniceloră popore ale 
Europei apusene '? Trebue se fimă gata 
în totă momentulă, oa ori ce atacă din 
afară, prin care ni-ar periclita esistența, 
integritatea teritorială, sâu desvoltarea 
internă, să-lă combatemă până la ulti- 
timulă picură de sânge, der să ne păzimă, 
nu cumva să fimă folosiți ca unelte pen
tru apărarea unoră interese străine și 
nu cumva prin pregătirile nostre de răs- 
boiă se ne săcămă puterile materiale. 
Amă și ajunsă la marginea aceea, peste 
care mai departe în asta privință nu se 
pote trece. Decă avemă să ne întărimă 
armata, atunci s’o facemă acesta în di
recțiunea, ca în armată să vărsămă spi- 
rită națională.

In ce privesce administrația, vorbi- 
torulă se bucură de victoria raportată 
asupra proiectului lui Szapary, der re
gretă, oă regularea acestei administra- 
țiunl s’a amânată erășl pentru timpă în
delungată. Ar dori oa guvernulă să 
afle o cale potrivită pentru regularea ei, 
der ală lui Szapary guvernă nu-lă orede 
capabilă pentru așa ceva.

Vorbindă despre actuala situațiune 
parlamentară, dice că acesta e nesuferi- 
bilă; partida liberală e oapabilă de a 
stăpâni și mai departe, membrii ei nu 
suntă pătrunși de nici ună spirită națio
nală ; partida aoesta este ună corpă 
mortă, a oăruia singura chemare este — 
desființarea. Uniculă bărbată oapabilă 
de-a conduce țâra pe basele de dreptă, 
este contele Albert Apponyi. Deși Apponyi 
— dise vorbitorulă — nu stă pe basa na
țională, pe care stămă noi, chiar și în 
ceea ce privesoe servioiulă intereseloră 
naționale, mai multă pote aștepta nați
unea dela elă, decâtă dela ori care gu
vernă ală partidei liberale. Noi și față 
ou Apponyi vomă sta în oposițiă și ne 
vomă apăra și față cu elă tote principii
le nostre, der lupta între noi și între 
elă va putâ decurge pe base parlamen
tare, de-6rece ambele partide voră sta 
pe basa convingerei, a principieloră și 
a moralului politioă. De aoeea, — ter
mina Hollo, — mimai dela acesta schim
bare sperămă noi stabilirea liniștei in par
lamentă. Amândoi oratorii au fostă viu 
aclamați din partea alegătoriloră, asigu- 
rându-li-se încrederea acestora.

Telegramele „Gaz. Trans“. 
(Serviciul^ biroului de cor. din Pesta). 

Budapesta, 30 Septemvre. In 
ședința camerei comerciale și de 
industriă s’a cetită o scrisdre a 
președintelui Kochmeister (cunos

cută din afacerea cu petiția pen
tru teatrală germană) în care a- 
cesta își dă dimisiunea din postulă 
seu. Camera de comerciu a pri
mită demisiunea sa.

Milanîi, 30 Septemvre. Visita 
ce o făcu ac|I regele Carolă ală 
României regelui Umberto ală 
Italiei a fostă interpretată de câ
teva foi, dându-i-se o importanță 
prea mare politică. Acele foi cfică, 
că e vorba aici de o acțiune im
portantă, adecă de alăturarea Ro
mâniei la tripla alianță. Acesta 
să fi fostă și scopulă visitei. Pri
mirea a fost fbrte cordială.

Berlinu, 30 Septemvre. In Ber
lină nu se voră presenta lipse de 
subscripțiune pentru noulă împru
mută rusescă. Retragerea caseloră 
de bancă: Mendelssohn și War- 
schauer dela aoestă împrumută 
face mare sensație.

Remscheidt, 30 Septemvre. Mi
nistrulă de stată Botticher, cpse 
în reuniunea agronomică, că pacea 
n’a fostă niciodată mai multă 
garantată ca acum.

DIVERSE.
Jubileulu Marseillaisei. In anulă vi

itoră se voră împlini o sută de ani, de 
când s’a născută Marseillaisa franoesăși 
în decursulă acestoră o sută de ani ea 
s’a estinsă peste întregă pământulă și a 
devenită ună cântecă al libertății. La Cho- 
isy le Roi, unde suntă îmormântate osă- 
mintele fericitului Rouget de Lisle, se 
pregătesce acum să se serbeze cu mare 
pompă centenarulă dela mârtea autoru
lui, care va fi tot-odată și jubileulă de 
o sută de ani ală Marseillaisei. La ser 
barea aoâsta voră fi invitate tâte ora
șele Franciei și se c|ice, că se va face 
ună apelă și cătră poporele străine pen
tru ca să-și trimită representanțl la a- 
cestă jubileu ală „imnului omenimei/ 
De-altmintrelea programa serbărei încă 
nu este stabilită.

Regina Africei în Europa. Sub cerula 
senină ală Italiei, în orașulă maritimă 
Vasto a petrecută timpă mai îndelungată 
ună ospe exotică, o domnă din nâmulă 
Negriloră, care — (fică omenii — a pu
tută ave vr’o 30 de primăveri. Dânsa, 
însoțită de ună Arabă și de ună Negru, 
a sosită la gara din Vasto, unde ime
diată se informa despre o locuință po
trivită la țărmurele mărei. După vr’o 
câteva ore se răspândise soirea, că nou 
sosita este din Africa, de pe lângă Ma- 
rea-Roșiă și a venită în Italia să vor- 
bescă cu regele Umberto și să-și închine 
acestuia țâra sa, oăcl nu e alta de- 
oâtă chiar regina din țâra Abu-Tago, 
care fiindă tare strîmtorată de Abisi- 
nienl, a venită să câră ajutorulă regelui 

italiană. Regina din țâra Abu-Tago, care 
pe cum dicea, se numesce Behi-Alun, 
imediată șl-a și aflată o locuința fru- 
mâsă, o villă pe țărmurele mării. In 
Vasto nimenea nu a sciută sâ vorbâscă 
cu Majestatea Sa și cu suita Majestății 
Sale, dâr loouitorii o întîmpinau cu sim
patia și cu ospitalitate. Auctoritățile o- 
rașului la momentă au dispusă să se 
ourețe și rigoleze calea ce duce la villă, 
aședară lampiâne și poliția făcea oontro- 
lurl, âr populația era mândră, că aliata 
Italiei petrece în orașulă Vasto pănă va 
merge la Manza unde se aflase regele 
Umberto. După vr’o câteva (file suita 
reginei exotice s’a sporită și s’a aflată și 
ună tălmaciu, care primea informațiunl, 
între altele și despre tesaurele și bogăția 
reginei Behi-Alun. Majestatea Sa Regina 
adese visita orașulă și nu arare-orl târ- 
guia și făcea oomande, — âr contulă 
dicea, că’lă va salda mai târcfiu, la ceea 
ce creditorii răspundeau obicinuită ou 
„nu face nimioă, Maj estate/ O lună de 
(file trăise astfelă majestatică Behi-Alun, 
când d’odată îi aflară looulă — reoe. 
Marea i-a stată prea la îndemână, deoât 
oa într’o bună diminâță să nu probeze 
a pluti norooosă mai departe. Cetățenii 
și în specială debitorii interesați, stau 
aoum să-și smulgă părulă de năoază și 
nu sciu nici măcară în care (fi și în ootro 
a apuoată. Mai târdiu adecă s’a aflată, oă 
Behi-Alun este o anteprenoră de oircă ce 
a dată filamentă și oă probabilă a fugită 
în Dalmația ori în Grecia.

Cursultt la bursa din Viena.
din 29 Septemvre a. c. 189!

i«nta de aură 4% .......................... 103.95
Renta de hârtia 5% ...... « . 100 50
[rnprumutulă căiloră ferate ungare -

aură 114.50
dto argintă ..... 97.80

J.xnortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [1-ma emisiune] - - 111.50 

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [2-a emisiune] - - —.—

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

Bonuri rurale ungare ..... 81.80
Bonuri croato-slavone ..... 104.50 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă - .... —.—
[mprumutulă cu premiulă ungurescă 140.75 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 130 75
Renta de hârtiă austriacă .... 91.30
Renta de argintă austriacă .... 91.20
Renta de aură austriacă.................... 109 90
Losurl din 1860 .............................. 137.—
Acțiunile bănceiaustro-ungare - • 1009.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. • 328.50 
Acțiunile băncei de credită austr , - 281.— 
GlalbenI împărătesei- - - ... 5.57
Napoleon-d’orI -------- 9.30—
JlărcI loO împ. germane • ... 57.55
Londra 10 Livres sterlings - - « 117t50

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maioru.

străbăturămă totă vara încoce și în colo, 
cercetândă tote locurile însemnate, pe 
cari le poseda aoestă mărgăritară ală 
golfului. Spre tâmnă ne întârserămă â- 
rășl la Neapole și Turminoff făcu pro
punerea, să ceroetămă în ultima (fi cita
dela San-Elmo, pentru ca de acolo se 
ne luămă rămasă bună dela frumseța 
locuriloră și apoi sâ ne întfircemă la 
.Roma.

Era o diminâță frumosă de tâmnă, 
înainte de răsăritulă sorelui, când asinii 
noștri mergeau pe drumulă celă preți- 
pișă, care duoe la San-Elmo. Totulă era 
în liniște și în tăcere; lazzaroni dur- 
miau în grupe ici și colea, precupeții 
înoă nu-șl deschiseră șatrele loră, âr sa
cagii anunțau priu strigătele loră mono
tone apropierea (filei.

De-asupra pe lângă vechia fortărâță 
domnea cea mai adâncă tăcere. Numai 
pașii măsurațl ai sentineleloră încreru- 
peau tăcerea amurgului de diminâță. 
Turminoff îșl desohise geanta sa și-și 
așetfâ placa de desemnă, pentru oa să 
ia o schiță fugitivă a Vesuviului, când 
.va răsări sârele; der eu deschisei o car

te, din care, după obiceiă ’i oetiamă 
tare, pe oânfl elă desemna.

De-odată — tocmai când se iviră 
primele rade ale sorelui pe culmile mun- 
țiloră învălițl în negură, se aucjiră în 
interiorulă fortăreței trei bătăi scurte de 
dobă, și în momentulă acela începu se 
sune lugubru, clopotele din turnulă mă- 
năstirei din apropiere. Era clopotulă 
morțiloră, obicinuită în Italia, când mu
rea cineva, dâr în Neapole se îngropau 
morții numai sâră — Turminoff mă 
privi ou mirare.

Nu râmasem mult timp în nesiguranță. 
Văifurămă eșindă pe porta sinistră a în- 
chisorei o procesiune tristă. Inmijloculă 
unui detașamentă de Bersaglierl, ale că
rora pusei scânteiau în ra(fele sorelui, 
pășea ună bărbată înaltă cu barba că
runtă și ou capulă ridicată ou mândriă. 
Era legată la mâni și la pi oi bre și lângă 
elă mergeau doi oălugărl CapuținI din 
mănăstirea din apropiere, cari din când 
în când îi dedeau crucea să o sărute și-i 
șopteau nisce vorbe. In fruntea micei 
trupe mergeau câțiva dobașl și pro
cesiunea o încheiară doi soldați de 

ambulanță, cari purtau ună sicriu simplu.
Turminoff se ridicase. Era palidă 

ca câța dimineței, care plutea deasupra 
orașului, și oând se apropiase procesiu
nea, îșl desooperî capulă. In momentulă 
acela audii pe prisonieră scoțândă ună 
strigătă. Se ivi o zăpăoâlă și după aceea 
se apropia ună ofițeră de noi și rugă 
pe Turminoff să-lă urmeze.

’I priveamă uimită; căol încă nu 
înțelegeamă bine, că de oe-lă chiămase 
pe Turminoff. Văcjui pe soldați făcândă 
ună oeroă în jurulă prisonierului. Tur- 
minofi întrâ înăuntru lui, âr prisonie- 
rulă luându-șl pălăria de pe capă îi în
tinse mâna încătușată. Ei vorbiră câtva 
timpă unulă cu ultulă, apoi Turminoff 
se întorse, tremurândă de emoțiune, a- 
vendă în mână ună mică medalionă de 
argintă.

— „Era Pillone 1“ (fise eîă cu o 
voce mișcată. „Dumnetfeule !, cum tre
bue să-lă vădă!“

Repede asounse medalionulă celă 
mică, și pe când privea procesiunea, care 
să îndrepta spe șanțurile fortăreței, (fise:

— „Vino să mergemă, aiol se în
tâmplă o catastrofă/

Ii ajutai să-și strângă reohisitele și 
elă băga schița neterminată în geantă. 
Deodată, oând tocmai voiamă să ne de- 
părtămă, procesiunea dispăru dinaintea 
priviriloră nostre. Turminoff respiră greu 
și dise :

— „Sărmanulă totuși are o inimă! 
Elă nu voise, ca icâna la care să închi
nase mai întâiu să cadă în mâni străine. 
Eu o voiu păstra ea o relicviă/

Abia (fise acestea, oând audirămă 
o bătaie scurtă de dobă, ună trigătă de 
comandă și aprope în același momentă 
detunătura unei salve de pusol. Fumulă 
prafului de pușcă se ridica ca ună noră 
albă din șanțulă fortăreței, rândunelele 
sburau pe de-asupra — apoi se făoii li
niște mormentală.

— „Acum visulă lui Pillone s’a îm
plinită (fisei eu.

— „Da“, răspunse Turminoff „SS 
sperămă, că elă se va deștepta într’o 
lume, în care demonii urei și ai răsbu- 
nărei, nu voră mai ave nici o putere!1*
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Curswlu pieței BrașoviL
din 30 Septemvre st. n. 1861.

Snncnote românescl Cump. 9 21 Vend. 9 26
Argintă romănescă - „ 9.15 n 9.21
Napoleon-d’orl - - „ 9.25 H 9.30
Lire turcescl - - „ 10.50 M 10.55
Imperiali - - . . „ 9.50 H 9 55
QalbinI .... „ 5.40 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6°/0 —.— n

n n n ^/0 n —.— n —.—
Stable rusescl - • <■ „ 122.— n 123.-
Mărci germane - ■ „ 57.20 M 57.50
Discontulă 6—8°/0 pe anii.

Nr. 350—1891 3-2

CONCURSU.
Devenindă vacante următorele sti

pendii, și anume:
1. Unii stipendiu de 60 fi. v. a. pe 

ană din fundațiunea nJfarâo«ict“ pentru 
studențl de gimnasiu respective școla 
reală de aceeași categoria.

2. Una stipendiu de 20 fi. v. a. pe 
anii din fundațiunea „E. D. Bașota“, 
menită pentru gimnasiștl, cu preferința 
celorii din munții apuseni, seu din fos- 
tulă districts ală Năsăudului.

3. Unii stipendiu de 50 fi. v. a. pe 
anii din fundațiunea nDoMca“, destinată 
pentru unii gimnasistfi născută în fostulă 
comitată ală „Dobâceiu.

4. Ună stipendiu de 40 fi. v. a. pe 
ană din fundațiunea „Radu M. Rîurănuu 
pentru studențl la gimnasiu seu școla 
reală. Mai departe fiindă vacantă:

5. Ună ajutoră de 25 fl. v. a. pe 
ană, menită pentru ună tînără română, 
care voesce a învăța seu învață deja 
vre-o meseriă, der mai cu semă: rotăria, 
lemnăria (baldașia), făurăria, măsăria 
(tămplăria), cismăria, pălărieria, cure- 
lăria, șelaria, mașinăria agricolă.

Prin acesta se escrie concursă.
Cererile au ase înainta „Comitetului 

Asociațiunii transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului românit1'’ în 
Sibiiu pănă la 15 Octomvre st. n. 1891.

Cererile întrate mai târcjiu nu se 
voră considera.

Aspiranții la vre-unulă din stipen
diile amintite sub pt. 1 — 4 au să aoludă 
la suplicile loră:

a) Carte de boteză în originală seu 
în oopiă legalisatâ.

b) Testimoniu școlastică de pe se- 
mestrulă JI ală anului școl.: 1890/91.

o) Atestată de frecuentare dela di
recțiunea institutului, în care cerceteză 
școla de uresentă.

d) Atestată de paupertate seu de 
orfană, decă concurentulă e orfană.

Suplicanții la ajutorulă amintită sub 
pt. 5 au să presente următorele docu
mente :

a) Atestată de boteză în orig. seu 
în copiă legalisatâ.

b) Testimoniu școlastică de celă pu
țină 4 clase elementare.

c) Contractulă încheiată cu măies- 
trulă conformă §-lui 61 ală legei indus
triale (Art. de lege XVII din 1884) în 
originală seu în copia legalisată și o 
adeverință dela măestru despre succesulă 
cu care lucră.

d) Atestată de moralitate dela au
toritatea competentă locală.

e) Adeverință dela părinți seu tu
tori, că suntă deciși a lăsa pe fiii seu 
pupulii loră la învățătură pănă se voră 
perfecționa pe deplină.

Sibiiu, 18 Septemvre 1891.

Pentru comitetulh Asociațiunii tran
silvane pentru literatura română și cul
tura poporului română.

G. Barițiu, m. p. Dr. I. Crișianu, m. p. 
președ. secret. II.

■

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

este
^pa xxiixxexaleL <3-e

r b ______

55
care în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-carbonio se buoură de o valore medi
cinală forte mare și de ună renume universală neîntrecută.

Apa minerală de „Bepat44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organelorti respirătore, În contra 
maladieloru rinichilor!! și a beșicei eto., are unu efectu admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscută ca remediu solvatoru neprețuibilă.

Celu mai curatu și binefăcătorii productu naturalii. 
£385" Ca bor vizii adecă heutu cu vinii, 

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

W Șampagnulti apelorii minerale. "W
Conformă ordonanței înaltului ministeră de interne No. 5891/VIII 

din anulă 1890, apa minerală de Bepât44 este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescnpțiunile legiloră sanitare.

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

Apa minerală de „Bepat44 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
Administrațîunea isvoruluî

Josef Gyorgy,
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-10

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

Budapesta—Bredealîi Predealu—Budapesta
Trenu 
accele-

Trenu 
de 

persân. ratu

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rații

Tren* 
accele

rații

Trenă 
de 

porsân.

Trenu 
accele

rații

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea-mare

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

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uiăra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiuști

Crăoiunelă 
Blașiu 
Mioăsasa
Copșa mică j 

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodă
Augustină 
Apața 
Feldidra
Brașovu

Timișă
Predeală
BuourescI

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de 
persâne

12.20
1.41
2.26
8.50

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

+ 
*
* 
+ 
+♦

+ 
+

+ 
+
* 
f

l

B.-Pesta-Aradîi-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Besta Copșa-mică—Sibiiu
Trenu 

de 
persân.

Trenu 
de 

persân. ratu persân.

Trenu 
accele-

Trenu 
de

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rată

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 11.04
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05

Bucuresci 
Predeală 
Timișă
Brașovu

4.21
4.55

5.47

II

Feldidra 
Apața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică j

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

6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa 
Blașiu 
Crăoiunelă
Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușin

11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

sus

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mare j

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

7.31

|8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

JBureșii-Ijudoșu—Bistrița

Murășă-Ludoșă . 
Țagu-Budatelică . 
Bistrița

• • 4.—
6.48
9.59

8.50
5.16
5.57
6.58

Viena
Budapesta 
Szolnok

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

7.23
8.03
8.37,
9.04
9.46

11.03<
11.29
12.06 l
12.37!
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15;
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Aradu
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop
Berzava 
Soborșină
Zamă 
Gurasada
Ilia 
Branicica
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă
Vinț. de josă 
Alb a-Iuti a 
Teiuști

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
|U.53

8.—
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

Tei ușă

Bistrița—Mureșu-lLudoșu

Bistrița . . . .
Țagu-Budctelică . 
Murășă-Ludoșă .

3.25
9 50 Alba-Iulia
105 Vinț. de josă
5.24
5 46
5.57
6?Î9
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

Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamă
Soborșină
Berzava
Conopă 
RadnaLipova
Paulișă 
Gyorok
Glogovață

Aradu j

Szolnok 
Budapesta

Viena

3.09
3.50
4.09
4.52
4.55
5.23
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
8.54
9.10
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51
155
7.20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
417
4.33
4.55
5.17
5.28
5.53|
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.4Q

Trenu 
de 

persân-

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Copșa mică 3.- 10.47 7.10
Șeica-mare 3.31 11.27 7.43
Loamneș 4.15 12.08 8.27
Ocna 4.46 12.38 8.59
Sibiiu 5.10 1.- 9.23

Sibiiu— Copșa-mică

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8 02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea 
Ludoș

( 
Oșorheiu ( 
Regh.-săs.

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

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Simeria (Piski) Petroșenî HBetroșeni-Simeria (Piskl)
Regh.-săs.
Oșorheiu
Ludoș 
CucerdeaSimeria

Streiu
Hațegă
Pui 
Crivadia 
Banița 
Petroșenî

1.16
4.15
7.21

Nota : Numerii încuadrațl cu linii grose însemn eză drele de nopte.
Tipografia A.

6.— 10.35 4.22 Petroșenî 6.- 10.50 6.20
6.35 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—Ar adiî
Aradu
Vinga
Timișora

6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11
7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46
8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50

<&Iiirișu—Turda || Turda—flăbirisu

<iU, Brașov».

Ghi riști 
Turda

7.48
8.08

10.35
10.55 rfx

 țw
"l 1 o 10.20| Turda 1 4.5o| 9.30

10.44|Ghirișu|5.10| 9.50
2.30
2.50

8.b0i
9.10|

Sigliișora—Odorlieiu || Odorlieiu—Sigliișora
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Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 
Cerna
Hunedora

10.50
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Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
i Cerna 5.11 3.- 7.50
‘ Simeria 5.28 3.20 8.10

| Brașov—Zernesci

Brașov 5.45 4.55
Zgrnesci 7.26 6.36

E ernes ci—Brasov

Zernescl 8.- 8.20
Brașov 8.24 9.44
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