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ZbToti aToonamezitih.

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cui Octomvre 1891 st. vechiu 

se deschide nou abonamentA, la care în- 
vitămu pe toți amicii șl sprijinitorii foiel nostre.

PrețulIu abonamentuluia
9

Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl 
pe șăse luni 6 fl., pe und and 12 fl.

Pentru România și străinătate: pe trei 
luni 10 franci, pe ș6se luni 20 franci, pf und 
and 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

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

Pentru România și străinătate: pe and 8 
franci., pe ș6se luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se vorii abona din nou 
să binevoăscă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Aflinlnistrațlnnea „Raietei Transilvaniei".

Solidaritate și disciplină 
de partidă.

(Doi articull). 

II.

Brașovii, 20 Septemvre v.
N’a foatu scopulu acestoru doi 

articull, de a tracta în modu teo
reticii despre solidaritate ' și dis
ciplină de partidu, ci față cu cei 
ce susținu, fără de nici o sfială, 
absurditatea, că acestea ar fi nisce 
„cestiuni secundare11 și nisce „mă
runțișuri vanit6se“, amu voitu se 
arătămu, câtu de mare prețu amu 
pusu și amu trebuită se punemu 
noi întot-deuna tocmai pe cestiu- 
nea solidarității.

Și când 4i°em^ solidaritate, 
cțicemu și disciplină, căci una fă
ră de alta nu potu esista, tocmai 
așa, precum nu p6te esista ființă 
organică fără de aeru.

Decă principiulu solidarității 
nâstre naționale trebue se-și pu
nă de cea mai înaltă țîntă, ca 
unindu tdte forțele spirituale și 
materiale ale poporului se facă 
dintr’ensulu unu factorii politicii în 

sensulu adeveratu alu cuvântului, 
atunci e claru, că acesta numai 
prin buna disciplină a aceloru for
țe se p<5te ajunge.

Pornindu din acestu punctu 
de vedere, noi amu cerutu cu in
sistență încă dela 1880, ca se se 
începă în sînulu nostru o activi
tate seridsă pentru organisarea 
partidei ndstre naționale; cu alte 
cuvinte, se învețămu odată a fi 
solidari și a cundsce ceea ce va 
se 4i°ă disciplina de partidu.

Stăruințele organului nostru în 
acestă direcțiune au și fostu înco
ronate de succesu în 1881, când 
s’a pusu temelia unei organisări 
mai strînse naționale în sînulu po
porului nostru.

Dela memorabila conferență 
națională, unde au fostu întruniți 
pentru întâia 6ră toți Românii 
din Ardealu, Bănatu și Țera un- 
gurescă și unde în unanimitate s’a 
stabilită programa de acțiune, cu
noscută sub numirea de „programa 
națională dela 1881“, amu mersu 
totu progresându pe cărarea dis- 
ciplinărei forțeloru nostre cu scopu 
de a ne apropia de marea țintă 
a solidarității naționale.

Dela conferență națională din 
1884 încdce înse, activitatea în 
sînulu partidei nostre naționale în 
direcția acesta a începută se fiă 
paralisată de nisce svercolirl, cari 
sub mantaua programei naționale 
dela 1881 urmăreau interese de 
clică, ce nu se puteau aduce nici
decum în consonanță cu intere
sele mari ale partidei nâstre.

Conferențele ndstre dela 1884, 
dela 1887 și cea din tâmna tre
cută au susținută principiulă so
lidarității naționale, der cei ce cu 
sinceritate și cu seriositate ser
veau acestui principiu, se vedeau 
aprdpe pe nesemțite adese-orl pa- 
ralisați de aceia, cari de-o parte 
strigau, că suntă cei mai mari na
ționaliști, er de altă parte, când 
era vorba de împlinirea esactă și 
consciențiosă a datorieloră loru 

în societatea română, se sustră- 
geau acestei cerințe, sub pretecstă, 
că aceste datorințe impuse de 
principiulă solidarității și ală dis
ciplinei de partidă nu-i privesce 
pe ei, că pentru ei tdte aceste 
suntă numai nisce săcăturî, și că 
lucrulă de căpeteniă este și re- 
mâne politica mare, ce-o facă ei 
și pe care n’o pdte înțelege ni
menea.

Astfelă trebue se aucjimu acum, 
că numai memorandulă e ce e, 
er tdte celelalte suntă mărunți
șuri vanitdse, că numai cestiunea 
memorandului e o cestiune de 
principii politice, er tdte celelalte 
suntă afaceri mai mărunte și se
cundare.

Asta-i tocmai așa, ca și când 
ministrulă de răsboiuală împără
ției ndstre ar 4i°e: lucrulă de că
peteniă în răsboiu este să căști- 
gămă bătălia, tdte celelalte: or
ganisarea armatei, disciplină, ar- 
mamentu și echipamentă suntă 
cestiuni secundare, nisce mărun
țișuri vanitdsg; Ce ideă și-ar face 
cineva despre ună ministru de 
răsboiu, care ar vorbi astfelă?

Der să încheiămă.
Despre cestiunea memorandu

lui la Cordnă vomă vorbi cu altă 
ocasiune, cândă ne vomă încerca 
a-o lămuri cum se cade în tdte pri
vințele.

Pentru a4i ne mărginimă nu
mai a constata, că n’a fostă nici
odată la noi cestiune atâtă de pu
țină precisată, atâtă de rău înțe- 
lesă și atâtă de multă hărțuită 
în publică și compromisă, ca ces
tiunea memorandului la Cordnă.

Majestatea Sa la Praga.
In 29 Septemvre dimineța Majesta- 

tatea Sa ceroetâ lucrările de edificare 
la biserica oatedrală, apoi monumentulă 
dela mormentulă S-lui Ioană dela Nepo- 
mucă, capela lui Venoeslau etc. Re’ntor- 
cendu-se la paiață, primi în audiență 84 
de persăne, între cari și Dr. Rieger.

După prândă, Majestatea Sa ceroetâ 
institutulă preparandială germană, unde 
vorbirile se ținură în limba germană. 
De-asemenea oeroetâși șcdlade desemnă. 
La 2‘/2 ore cerceta museulă, unde pe 
timpă provisoriu se află și academia. 
Cătră președintele academiei Majestatea 
Sa nAm mare înoredere în viito-
rulă D vdstre și în activitatea D-v6stre 
patriotică." Aci Majestatea Sa agrăi pe 
mulțl dintre cei de față, tote lucrurile le 
visitâ cu de-amăruntulă, er în Panteonă 
vorbi confidențială cu fruntașii nobili, 
ce se aflau acolo. In albumulă museului 
și ală academiei, Majestatea Sa îșl scrise 
numele în limba cehă. Intre urările de 
„Slava" ale publicului presents, Majes
tatea Sa eși de aici și totă între urări 
de „Slava" ale publicului de pe strade 
merse pe josă la pdrta triumfală, ce se 
afla între Praga și Weinberge. Aci pri- 
marulă din Weinberge saluta pe mo- 
narchă în limba cehă, terminându-șl vor
birea ou ună întreită „Slava". Visitâ 
apoi școlele, cătră ală cărora directoră 
cjise: „Sunt convinsă, că d-v6stră cres- 
oețl tinerimea în sentimentele credinței 
și lealității". Tinerimea, oare cânta im- 
nulă poporală, Majestatea Sa îi adresâ 
câteva cuvinte de laudă în limba cehă. 
Mai ceroetâ apoi o biserioă, ce se edi
fică acum. Aci Majestatea Sa fu întim- 
pinată de tinerimea dela tdte șodlele și 
reuniunile germane din Praga.

Mai târdiu, Majestatea Sa se duse 
la Smiohov, unde fu întâmpinată de pri
marule orășenesoă Elhenitzky, de membii 
cehi și germani ai representanței orășe- 
nesol etc. Primarulă salutâ pe Majesta
tea Sa în limba cehă și germană, er 
Majestatea Sa răspunse în limba germană: 
„’Mlservesce spre deosebită bucuriă, că am 
putută veni în acestă orașă, unde am
bele naționalități trăesoă în unire și în 
representanța comunală lucrăză împreună 
pentru binele comună".

Sera Ia 6 6re urmâ prâncjulă la pa
iață în Praga, apoi conduotă cu torțe, 
după oare Majestatea Sa participă la se
rata contelui Waldstein.

In aoeeașl di, 29 Septemvre, minis
trulă de justițiă, contele Schonborn, se 
re’ntorse la Viena.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Pantofulu turcescu.
De Leopold de Sacher-Masoch.

Intrega nobilime a ținutului Craoo- 
viei era invitată la o mare venătore de 
urși la prinoipele Sangușko. In năcazulă 
număroșiloră vânători le veniră, ce e 
dreptă înainte mulțl lupi și multe vulpi, 
dăr numai ună singură ursă, și aoesta, 
ună animală frumosă și puternică, a 
fostă împușcată de tînărulă nobilă Sigis- 
mundă Carbanoski.

Carbanoski țintise ou flinta sa asu
pra ursului, der numai câtă l’a rănită, 
și când gigantioulă animală se ridică în 
piciăre sbierândă și se apropia de elă, 
trebui să pună mâna pe cuțitulă său de 
venătore și să se lupte peptă la peptă 
cu ursulă.

Ou o singură lovitură îi suocese să 
întindă ursulă la pămentă, pe când elă 
scăpâ cu o mică contusiune, ce i-o fă
cură ghiarele animalului pe umărulă 
stângă.

Carbanoski fu purtată în triumfă și 
apoi se duse la sania lui, ce era gata 

de plecare, pentru ca să prândescă la prin
oipele. Cândă vinulă deslegase limbile, 
înoepură câțiva să istorisescă episode 
venătorescl a la Nimrod, și în fine, ca 
totdeuna când se află mai mulțl băr
bați la ună locă, veni vorba despre 
femei.

Ună tânără cavaleră, anume Bara- 
noski, vorbea încântată despre frumosa 
văduvă Barbara Solovjezka și mulțl îlă 
aprobară cu entusiasmă.

Atunci Carbanoski, care beuse deja 
prea multă, ridioâ degetulă și-lă aver- 
tisâ pe Baranoski, oa să se ferescă de 
periculosa vrăjitore.

— „De ce nu-șl găsesce nici ună 
bărbată?" (fise elă în tonă batjocuritoră. 
„Pentru-că a omorîtă pe primulă ei băr
bată și nimenea nu mai are curagiulă, 
de a deveni a doua viotimă a ei. De ea 
ar fugi și draculă, ca atunci, când l’a 
chiămată vrăjitorulă nostru Twardoski, 
ca să trăiâscă pe pămentă cu nevastă-sa 
ună ană de (file1*-

Mulțl rîseră, alții însă luară în nume 
de rău observațiunile lui Carbanoski, unii 
îlă contraziseră, în fine însă totă istoria 

fu îngropată în tumultulă veseliei, ce 
domnea între ei.

Der cu acesta lucrulă nu se is
prăvise.

Barbara Solovjezka aucli espresiu- 
nile aceste ale lui Carbanoski privhore 
la ea, și mândra, energica și curagiosa 
femeiă se decise, ca să-și răsbune asu
pra nerușinatului oalumniatoră, după 
cum îlă numea ea, și la casă de nece
sitate să-lă pedepsescă ea în personă.

Barbara începu ou aoeea, oă ridicâ 
o pâră în contra lui și se folosi în acâsta 
de tăte mijldcele, ce stau la disposițiu- 
nea unei femei bogate și frumdse. Cu 
tote acestea, afacerea nu mergea înainte. 
Ună ană trecu ou replici, duplici și ou 
alte încuroărurl, și nu ajunse la nici ună 
resultată, la niol o hotărîre.

Atunci energica văduvă îșl perdu 
răbdarea și se hotărî, ca pe socotâla ei 
propriă să-lă pedepsesoă.

Intr’o sără, când Carbanoski juoa 
cărți în castelulă său dela Polisko, cu 
câțiva prietini ai săi, se audi afară ună 
mare sgomotă și strigăte de ajutoră. 
Carbanoski deschise ferâstra, pentru oa, 

cu cărțile în mână, să vădă ce este afa
ră în curte.

In același momentă, o mână puter
nică îlă apucâ de pără și elă văiju pe 
frumosa sa dușmană, d-na Solovjezka, 
stândă înaintea sa cu ochi scânteiătorl 
de măniă. Carbonoski se soăpâ din ghia
rele Satanei, jertfindă ună mănunohiu 
de pără, după cum istorisi elă mai târ- 
cjiu, și se refugiâ în partea opusă a ca
merei, ca prin o ferestră, ce era acolo, 
să scape afară.

Când întrâ Barbara cu cazacii ei 
în castelă, aflâ numai pe amicii Iui Car
banoski și pe servitorii săi și trebui se 
fiă mulțumită cu atâta, oă jăfui pivnițe
le de vină și aprinse șura cea mare din 
dosulă castelului.

Carbanoski alergâ dreptă la Varșo
via la curtea regelui Stanislau August, 
oăruia i-se plânse în oontra Barbarei 
Solovjesko, pentru ataoulă ei înarmată 
asupra castelului său.

Nu trecu multă și apăru și Barbara 
în Varșovia unde căpătâ audiență' dela 
regele. Ea nu veni ca petiționară, oi oa 
aousatore. Ea se plânse asupra corupti-
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In 30 Septemvre diminua Maiesta
tea Sa visitâ școla de cădeți din Praga. 
Aoi M. S. se declară forte mulțumită cu 
spiritulă de disoiplină militară ală ele- 
viloră și cu spiritulă militară în genere 
la acâstă școlă. După ce îșl esprimâ 
„nemărginita sa satisfacțiău, între frene
tice urale ale publicului se re’ntârse la 
paiață, unde primi în audiență separată 
pe Metropolitulă Sohonborn. Primi apoi 
în audiență deputațiunea societății de 
arte, care mulțumi Majestății Sale pen
tru cumpărarea unui tablou din esposi- 
țiune și pentru darulă, ce-lă făcu M. S. 
acestei societăți. Urmă apoi primarulă 
Scholz în fruntea unei deputațiunl con- 
stătătâre din patru membri din repre- 
sentanța comunală. Primarulă predă Ma
jestății Sale o petițiă în numele orașu
lui Praga, oferindă protecției Sale re- 
gularea Moldvei, regularea suburbiului 
Iosefină, edificarea portului dela Hale- 
schovitz, reforma dărei de consumă și 
noua clădire a podului „Carolă“.

Majestatea Sa ceru inform ațiunl a- 
măuunțite și declară, că-i zace cu 
totulă la inimă înflorirea Pragei, asigură 
deputațiunea, că va oferi tâtă protecția 
Sa în ceea ce privesce interesele orașu
lui și-și esprimâ deosebita Sa satisfacția 
pentru sentimentele dinastice dovedite în 
cjilele din urmă.

La 1 oră p. m. Majestatea Sa mai 
merse odată la esposițiă, unde întâmpi
nată cu înmiite urări de „Slava" și 
„Hooh.“ La depărtare, M. S. felicită Co- 
mitetulă de esposițiă pentru frumosulă 
succesă, âr contelui Zedwitz îi cjise: 
„Mulțumescă pentru marele osteneli și 
îmi esprimă admirațiunea mea asupra 
acestei frumose esposițiunl. Acâstă espo
sițiă este o dovadă de progresulă, ce 
l’a făcută acestă țâră în toți ramii eco
nomiei, comerciului și industriei/

Telegramele din Viena comunică, că 
cetățenii de aici în frunte cu primarulă 
Prix au luată măsurile de lipsă pentru 
a face Majestății Sale o primire câtă se 
pote de splendidă cu ocasia re’ntorcerei 
Sale din Praga. Tâte societățile, tote 
reuniunile de cântări și alte corporațiunl 
voră concurge la festivitățile primirei.

** *
Mai amintimă la acestă locă, că 

după o telegramă din Praga, Majestatea 
Sa, atingendă Gestiunea ridicărei unui 
monumentă in amintirea lui Huss, s’ar fi 
declarată înaintea primarului Scholtz, că 
la nici unu casă nu ar consimți cu ridica
rea acestuia.

Și mai multă sensațiă ne spună 
telegramele că ar fi produs’o o altă de
clarația a Majestății Sale, prin care s’ar 
fi esprimată înaintea primarului din 
Praga, că demonstrațiile dela gara din 
Praga, ce s’au întâmplată înainte de asta 
cu câteva săptămâni, i-au pricinuită multă 

durere, esprimându-șl dorința, ca acestea 
mai multă să nu se repetese.

Nu numai în Praga, ci și în părți 
mai depărtate ale monarchiei se cjice> 
că acâștă deolarațiă a produsă mare 
sensațiă.

CRONICA POLITICĂ,
— 20 Sept. (2 Oct.)

— Cu privire la concentrările ar
matei rusesc! la granițele române din 
spre Basarabia și cu privire la inobili- 
sarea armatei române, despre care au 
sorisă cjiarele române și străine, „Tim- 
pulă“ aduce următorele informațiunl: 
„Sgomotele, pe cari unele diare, din- 
tr'ună interesă de reclamă, le respân- 
desoă în publică cu privire la nisce pre
tinse concentrări estraordinare ale arma
tei române, suntă lipsite de ori ce te- 
meiu. Anulă acesta nu numai că nu se 
facă concentrări estraordinare, cum a- 
firmă acele gazete, dâr ele voră fi mai 
puțină însemnate deoâtă în alțl ani, de- 
ârece nici nu se facă manevre propriu 
dise, oi, după cum amă anunțată și noi 
și alte diare, se concentreză trupele 
numai la reședința regimenteloră loră. 
Nu se concentreză decâtă reservele din 
1884 și concediații din 1886, cum și do
robanții cu schimbulă din anii 1888, 89, 
90 și 91, dâr aceștia suntă sub arme de 
faptă și acum numai voră fi concentrați. 
Ce e mai multă, ministerulă de resbelă 
a fostă anulă acesta forte largă în pri
vința acordărei dispenseloră. In fine, 
anulă aoesta nu se concentreză nici stată 
majoră, nici trenă, nici ambulanță, pen
tru motivulă forte simplu, că nu se facă 
manevre. Cei cari caută să justifice soi
rile loră alarmate despre pretinse con
centrări estraordinară de mari prin 
alte scirl alarmate relative la o pretinsă 
mare aglomerațiune de trupe rusesc! în 
Basarabia, afle că nici acâstă din urmă 
soire nu este adevărată și că nici în Ba
sarabia nu s’au conoentrată mai multe 
trupe decâtă în alte tomne pentru ma
nevre.

—Totă „Timpulă" primesceurmătărea 
telegramă cu data de 17 Septemvre din 
Monza: Regina Margareta sosesce adl 
la 4 6re după amâdl din Stressa. Regele 
României va sosi la 6 6re cu ună trenă 
regală. Elă va fi însoțită de ună adju- 
tantă generală și de ună maestru de ce
remonii ce i-a trimisă Regele Umberto, 
de generalulă Floresou, de d. Mavrocor- 
dată, însărcinatulă României la Roma, 
și de alte persone din suita Sa. D. di 
Rudini va sosi la 2 ore. La 8 ore va fi 
ună prândă de gală în onârea Regelui 
Carolă. „Opinione" dice că regele Carolă 
va merge la Monza numai ca să mulță- 
mescă regelui Umberto pentru interesulă 
dovedită de Suveranii Italiei reginei Eli- 

sabeta în timpulă bâlei Sale. Nu pote 
fi în acâstă visită nici ună scopă po
litică.

SCIRILE QILEI.
— 20 Sept. (2 Oct.)

Renta română a scăcjută la bursa 
din Berlină.

** *
M. S. Regele Carolă. se va întârce 

în țâră celă multă la finea acestei luni 
și va asista la manevrele parțiale, ce se 
voră face de trupele concentrate.

** *
Regina Natalia, va părăsi în cjhele 

acestea Smaia, și va pleca la băile de 
mare dela Biaritz.

** *
Comitetul!! congresului biserioescă 

sârbescă s’au întrunită la Corlovăță în 
16 Sept. st. v. In ședințele comitetului 
presidate de patriarchulă BrancovicI se 
desbate între altele și proiectulă de 
stată elaborată de secretarulă metropo
litană d. Dr. Ciric pentru regularea 
afaceriloră bisericescl, școlare și epi- 
tropesol.

** *
Statua lui Arany, secvestrată. Ună 

creditors din Viena ală turnătorului de 
metale din Pesta, Turbaini-a făcută acestui 
o esecuțiune. Representantulă acusatorului 
află — după cum anunță o foiă ma
ghiară — în atelierulă lui Turbain și 
statua de bronză a poetului Arany, pe 
oare o secvestrâ.

*
* *

Proiectulă pentru canalisarea gurilor!! 
de la Sulina, va fi în curândă desbătută 
de consiliulă tehnică superioră. „Tim- 
pulă“ crede, că proiectulă va fi pusă în 
aplioare în primăvera viitâre. Lucrările 
suntă evaluate la cinci milione lei.

* *
Incendiu in Ploesci. „Lupta“ află, că 

ieri nopte a fostă ună focă îngrozitoră 
la PloeșclJ Au arsă peste 20 de prăvălii. 
Pagubele se urcă peste 800,000 franci. 
Amănuntele lipsescă.

* **
Ivan Gonciaroff, cunoscutulă publi

cistă rusă, a murită.
*-ț-

Emigrarea Evreilor!! din România. Din 
Iași emigreză neoontenită familii jido- 
vescl la America. — Drumă bună cătră 
„pămentulă făgăduinței!“

România și alianța triplă.

Sub acesta titlu a publicatu 
4iarulă „Kreuzzeitung“ mai cțilele 
trecute unu articulu, în care în 
întroducere, 4ice numita foie, că 
cestiunea, că ore ce atitudine va 
observa alianța triplă, când Rusia 

ar cere trecerea liberă prin Do- 
brogea, seu chiar cessiunea a- 
cestui teritorii, s’a tratatu și de 
4iarulii „Pester Lloyd“. „Kreuz- 
zeitung“, 4ice, că cestiunea acesta 
nu a fostu pe deplinii resolvată 
de 4iarulu pestanu, apoi continuă 
astfelu :

Artioolulă publicată sub formă de 
corespondență în „Pester Lloyd“ întoc
mai ca și în „Krezzeitung“ ajungândă 
la conclusia, că România trebue neapă
rată să primescă adl ună răspunsă la în
trebarea de & se șei dâcă alianța între
ită ’i va garanta, la ori ce întâmplare, 
întregitatea teritorului.

Asupra acestui punctă suntemă de 
acordă ; ce se va întâmpla însă decă a- 
lianța întreită nu va voi să ofere acâstă 
garanțiă? ț)iarulă pestană crede, că Ro
mânia în acestă oasă și-ar pierde nea
târnarea și ar deveni o țâră vasală Ru
siei Acâstă espunere nu ni se pare com
pletă, căci alegerea în fața căreia se gă- 
sesce pusă România, are ună caracteră 
ou totulă altulă. Am sfătuită pe direc
torii diareloră austriaco și ungurescl să 
consulte doctrinele și principiile isto
rice ale panslavistului Danilevski, unde 
voră găsi esplicată pe lungă, ce ar oferi 
Rusia Românieia în casulă când "acâsta 
ar oonsimți a se alia cu imperiulă Ța- 
riloră.

Se dice acolo, că Rusia ar asigura Ro
mâniei formarea unui stat național română, 
din care ar faoe parte Transilvania și 
Bucovina; în schimbă Basarabia și Do- 
brogea ar fi definiția încorporate la Ru
sia. De sigură, nu s’ar putâ închipui o 
Româniă ast-felă formată, decâtă ca o 
vasală a Rusiei, și dinastia aotuală a 
Hohenzollerniloră ar deveni atunci im
posibilă într’ânsa. Dâr puși în fața ces- 
tiunei de a fi sâu a nu fi, mulțl Români 
de dincâce și de dincolo de Carpațl ară 
primi propunerea rusâscă, de îndată ce 
alianța întreită ar răspunde la întreba
rea pusă mai susă într’ună sensă ne
gativă.

Dâcă, pentru a ajunge la aoestă 
scopă, Rusia aduce pe^tapetă cestiuna 
Dobrogei, ea nu va faoe acâsta sub o 
formă cominatoria, ci va profita de o o- 
casiă, ca să propună României o alian
ță împotriva Austro-Ungariei, în detri- 
mentulă oăreia s’ar crea, statulă națio
nală Română în casă de răsboiu, victo- 
riosă. Prin o alianță cu România, Rusia 
și-ar restabili în același timpă comuni
cațiile ou Sârbia, de unde, după planulă 
strategiloră ruși, ar trebui să se încerce 
o răsoâlă în Bosnia și în Croația, ime
diată după isbucnirea unui răsboiu. O 
înțelegere ou România oferă în adevără 
Rusiei putința de a ataca monarchia 
austro-ungară pe totă întinderea frunta
riei sale dela mâcjă-cji.

bilității tribunaleloră și ceru dela regele 
o severă cercetare, reclamându-șl drep- 
tulă ei.

Regele se încercă să domolâsoă pe 
frumosafemeiă și-i promise,lucruri posibile 
și imposibile, numai ca să o potă înduple
ca cu politioă să părăsâscă sala de au
diență, d-na Solovjezko voia se aștepte 
aici în sală hotărîrea în procesulă ei.

Erăși trecură câteva luni, fără ca 
cârta între Barbara și Carbanoski să fi 
ajunsă într’ună nou stadiu. Acum se 
duse Barbara la regina și acâsta, puru
rea dispusă de a apăra drepturile sexului 
ei, îl ținu parte energică.

Regele, înduplecată de cătră ea, îșl 
îndreptă privirea spre comiculă său con- 
siliară, piticulă Pan Krulik.

Acesta, care sta încolăcită, ca o 
pisică, pe ună cămină mare, îșl întinse 
acum membrele, gâfăi și se ooborî josă, 
pentru ca să-și dea față de stăpânulă 
său, judecata sa solomonică.

— Ce trăgănezi, dise elă, să predai 
o afacere, în care înțelepciunea omenâs- 
că nu pote să caute dreptatea altui ju- 
decătoră? Lasă, că Dumnedeu să decidă, 
și ambele părți îți voră mulțămi. După 

obiceiulă vechiu trebue ca celă calum- 
niată se provoce pe calumniatorulă la 
duelă. Lasă așadâră, că d na Solovjezka 
să se bată cu d-lă Carbanoski, si în chi- 
pulă acesta dă-i cerului ocasiunea, ca 
să decidă, care dintre acești doi are' 
dreptate și care nu.

Regele află sfatulă nebunului său 
de curte, de bună și plăcută, și dedrece 
acesta îl promitea o priveliște curiosă 
și comică, deci porunci, ca Barbara So
lovjezka să provoce la duelă pe Carba
noski și duelulă să se facă în presența 
regelui și a întregei sale suite.

Barbara primi cu buouriă judecata 
regelui și deci Carbanoski fu silită să 
primâscă duelulă.

In c]iua, în care era să se întâmple 
duelulă, se îndesuia poporulă pe stra
dele Varșoviei, numai ca să vâdă pe 
cavalerii și pe damele, cari treceau în 
trăsuri pompose, ducându-se la ourtea 
regelui, unde avea să se întâmple co
miculă duelă.

In școla regâscă de călărită, curtea 
și nobilimea umplu galeriile, pe când 
regele și regina se așezară în loja loră.

In mijloculă manegei presărate cu 

nisipă, era împlântată ună stâlpă, de ca
re fu legată Carbanoski de ună picioră 
și primi dela Krulik o sabiă de lemnă, 
pe care acesta i-o întinse ou solemnitate.

După câteva minute întră și Barba
ra. Ea era splendidă îmbrăcată cu o 
roohiă scurtă de mătasă. Pe capulă ei 
frumosă și vioiu avea ună calpacă de 
blană și era încălțată cu nisce pantofi 
turcescl de mătasă roșiă, brodați cu fire 
de aură.

Ou mâna drâptă în șoldă, se opri 
la trei pași de adversarulă ei și apoi 
saluta părechia regâscă. Toți o priviau 
cu admirațiune, și ună murmură vioiu 
trecu prin sală.

— „Intr’adevără, e o femeăfrumosă", 
dicea regina — „O adevărată regină a 
amazoneloră“, răspunse Stanislau Au
gust.

Lui Carbanoski i-se bătea inima, 
când Barbara îlă privi cu ochii ei cei 
frumoși și totdeodată ironici.

Chiar dâoă nu i-ar fi legată picio- 
rulă de stâlpă, pentru ca să i-se dea 
femeei ună avantagiu asupra bărbatului, 
totuși era lucru neplăcută să te lupți cu 
o femeiă frumosă, care încă de mai îna

inte era sigură de victoriă. Când piti- 
eulă întinse Barbarei o sabiă de lemnă, 
Carbanoski să văcju predată și o câță 
cenușiă i-se puse pe oohl. Elă îșl per- 
duse capulă, mai înainte de a ridica ri
vala sa sabiă asupra lui.

Acum răsuna de trei-ori o trâmbiță. 
După fanfara a treia, ataca Barbara pe 
Carbanoski cu energiă. Adversarulă ei 
se mărgini numai ca să pareze loviturile 
ei, ceea ce nu-i fu ușoră, fiindcă mlă- 
diâsa femeiă cerca necontenită să-lă 
atace din lături, sâu chiar pe dinapoi.

Acum se retrase dinaintea lui și 
umbla în cercă, ca și o leăică, care 
aștâptă momentulă, ca să se arunce a- 
supra animalului obosită și apoi să-i 
înfigă ghiarele sale; ea îșl luâ ună a- 
vântă din ce în ce mai repede.

Carbanoski, străduindu-se să o pri- 
vâscă țintă în ochi, înfășură sfora, ce 
îlă ținea legată de stâlpă, fără ca să 
observe, pănă când în fine perdându-șl 
echilibrulă, cătju la piciârele Barbarei 
josă pe nisipă.

In momentulă acela, Barbara îșl 
arunca sabia, scâse repede oa fulgerul pan- 
tofulă ei turcesc din picior, puse genunchii
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Și se crede pote, că nu suntă 
multe persdne în România, cari au cu 
desăvârșire consciință de importanța țării 
lorii și a armatei române în oasulă unui 
răăboiu austro-rusă ?

Acum câte-va săptămâni o scire de 
sensațiă a circulată prin pressa rusâsoă, 
ungurâscă și din țările balcanice. Se sus
ținea că d. Băbești, președintele comite
tului naționalii română din /Transilvania 
ar fi vorbită cu generalulă Florescu și 
cu prințulă Bibescu despre posibilitatea 
de a organisa, în cază de răsboiuo răscdlă a 
Româniloră de peste munți, ca să se 
dea în mânile Rușiloră ținuturile situate 
la mecjă-cji de Carpațl. Scirea presentată 
în aoestă formă era evidentă neesactă; der 
e uni faptă, că d. Babeșă, prin încerca
rea sa de a se apropia de partidulă ma
ghiar Kosuthist a intrată într’un impasă 
și că nu s’ar putea provedea hotărîrile-i 
vii țâre*).

*) Nu scimu cine i-a băgată. în urecbiă și 
lui „Kreuzzeitung" asemenea gogorițe și cine 
i-a spusă, că la noi D- Babeșă hotăresce, și nu 
partida națională.

pe grumazii lui Carbanoski și începu să-lă 
bată bine ou pantofulă celă delicată. 
Chiote de bucuriă răsunară, regele rîdea 
cu lacrimi și în fine toți înoepură să 
rîdă.

Când în urmă Barbara se retrase, 
se ridica Carbanoski în genunchi și ceru 
grațiă, și față de întregă adunare îșl 
ceru, la dorința ei, souse umilitore.

Pe când Barbara părăsi în triumfă 
arena, se strecura și Carbanoski afară 
din sală pe o ușă dosnică, însoțită de 
pitioă, oare-i întinse cu batjocură ună 
vălă, ca să-și acopere fața roșiă de ru
șine, ca să nu fiă de rîsulă lumei.

Barbara Solovjezkafu sărbătorită în 
Varșovia de întrega mobilime, ca eroina 
(jilei, și apoi se întorse triumfătore la 
moșia ei.

Abia ajunse aici oând într’o sără 
..apăru Carbanoski la ea, cerendu-șl au
diență. Barbara îlă primi în sala cea 
mică a castelului, ședendă pe ună di- 
vană turoescă, înoălțată cu pantofi tur- 
oesol. Carbanoski se plecă cu reverință, 
îngenunchiâ înaintea frumosei văduve și 
începu să se tânguesoă.

— „Sciu, că mă urăsol", încheia eli,

Pentru acjl ne vomă abține de a 
trage noi deducții din aoestă situațiă.

Museu pentru îmbrăcămintele ro
mânesc!.

De Dr. At. M. Marienescu.
(Fine.)

Așetjendu-se în museu astfelă de 
îmbrăcăminte românesc!, culese din t6te 
părțile, pe unde locuescă Români, și gru- 
pându-se după teritorele geografice, ve
cină lângă vecină, museulă va deveni o 
raritate etnografică, de o însemnătate 
mare românescă, de o fală a Româniloră 
în Europa; va deveni ună isvoră pentru 
felurite ceroetărl scientifice în deosebi 
în interesulă etnografioă și culturală ală 
Româniloră; va deveni ca ună looă de 
întâlnire spirituală ală frațiloră din munți 
și din șesurl! Și care Română nu s’ar 
duce la BuourescI și numai pentru aoestă 
museu!

Și de acuma putemă combina, oă 
ce felă de cercetări s’ar pute face ?

In Bucuresc! s’ar alege o comisiune 
de bărbați limbistiol, cari ară ave să 
studieze tote numirile pentru îmbrăcă
minte, pentru unele dărabe din ele și 
pentru unele părți din atare vestmentă : 
acele să le organiseze și esplioe și ast- 
felă să înavuțescă materialulă limbei ro
mâne cu referințe la porturi, la lucrulă 
muierescă, la adevărata industria națio
nală de pănă aouma, — căci astfelă de 
materială limbistică lipsesce în limba- 
giulă celoră oivilisațl și unele numiri, 
cari le audl unguresce, acuși nemțesce, 
eră în BucurescI doră franțuzesce, și lip
sesce în dicționarulă românescă, — pănă 
ce ună poporă oultă le a adunată pentru

t 

limba sa. — Etă ună folosă pentru 
limbă.

In Bucuresol s’ar alege o oomisiune 
de specialiști, bărbați și femei, cari să 
studieze țesăturile, cusăturile, brodăriile 
și celelalte, ce se țină de lucrarea îm- 
brăoăminteloră românescl, apoi să con- 
stateze uniformitatea în unele și diferen
țele în altele, și să preciseze țesătura 
și ousătura ce s’ar pute cualifioa de cea 
mai generală și națională și astfelă de 
o măiestria, industriă românescă, de 
arta femeiloră poporului română. For
mele alese de modelă, să se imiteze și 
învețe în șcâlele loră de lucru și în in
stitute pentru fete, — după împrejurări 
să se lățescă prin jurnale de modă între 
Românoe și în alte părți. — Etă altă fo
losă pentru industria femeiloră române.

In Buouresol s’ar alege o comisiune 
pentru studiarea porturiloră românescl, 
oa să se statorescă o caracteristică na
țională generală, și diferențele de însem
nătate ale porturiloră din ținuturi. Vă- 
(jândă unele ilustrațiunl pentru povești 
aflămă lipsă mare pentru combinarea 
îmbrăoăminteloră pentru feți frumoși și 
fete frumose din povești, pentru unele 
costume teatrale, ba și pentru costume 
naționale bărbătesc! și femeiescl la dile 
și ocasiunl de solemnitate în mijloculă 
societății civilisate române, Primiudă 
unele părți de îmbrăcăminte, dintr’ună 
ținută și altele din altă ținută, amă pute 
combina costume generale românescl 
pentru tote lipsele societății și ale cul- 
turei. Etă o îmboldire pentru desemnă- 
torii și pictorii români: etă ună îndemnă 
pentru conservarea, perfecționarea și lă
țirea porturiloră românescl.

In BucurescI s’ar alege o oomisiune 
pentru studiarea fisonomieloră românescl 
din fotografiile trimise. S’ar caracterisa 
însușirile, adecă espresiunile și și trăsă
turile de frunte ale unui țipă românescă 
și astfelă s’ar precisa caracteristica fisio- 
nomiei Româniloră și a Românceloră. 
Etă altă isvoră pentru pictorii și sculp
torii români, — și doră și alțl bărbați 
învățațl încă voră mai afla câte oeva de 
studiată!

Cu timpulă s’ar putea lăți aoestă 
proiectă în două direcțiuni. Ar trebui 
studiată deosebi țesătura, cusătura și 
brodăria femeiloră, adecă a industriei de 
casă așa la popdrele vecine, precum la 
cele din Italia, Spania etc., — ca să cer
ceteze, că ore femeia română, împrumu- 
tat’a oeva dela vecine, seu aceste dela 
ea? Și că 6re femeia română adus’a in
dustria sa de casă din legănulă strămo- 
șiloră ei, din Italia și din alte părți ? Și 
aoeste astădi nu mai suntă o greutate 
neinvingibilă, pentru că porturi și foto
grafii se potă căpăta din tote părțile.

Se aduoă ună esemplu de mare 
însemnătate.

„der fă ună sfîrșită ou mine, nu mai 
potă suferi, să fiu obiectulă de rîsă ală 
tuturora. Prin D-ta am devenită ridiculă, 
acesta e mai rău, ca și când ml-ai fi tă
iată o mână seu decă mi ai fi tăiată 
urechile, după datina Tătariloră. D ta 
vedl, că sunt ună omă nimicită și des
perată. Te rogă, ucide-mă. îmi va fi o 
plăcere de a muri de mâna unei femei, 
care e atâtă de frumosă și de fărmeoă- 
t6re, ca D-ta, căreia i-am făcută în or
birea mea o așa de mare nedreptate".

Barbara se uită uimită la Carba
noski, apoi ridica din umeri și ună zim- 
betă se ivi pe buzele ei. Ună sentimentă 
ciudată o cuprinse și o ideiă atâtă de 
originală, atâtă de caprițiosă, ca ea în- 
să-șl, îi treou prin minte.

Inoă-odată se rugâ Carbanoski:
— „Dispune asupra mea, fă cu 

mine ce vrei, deoapiteză-mă, pune-mă 
pe rdtă, numai scapă-mă din situațiunea 
acesta penibilă, în care m’a dusă pe- 
depsa D-tale binemeritată14.

— „Să te omoră ?“ răspunse acum 
Barbara, pe oând ea zîmbîndă dulce îșl 
trase ună pantofă turcesoă din piclorulă 
ei. „Nu, acesta n’ar fi nici o pedepsă

Cine a studiată tipurile Daciloră 
de pe columna lui Traiană din Roma, 
și apoi, oine a văcjută tipurile și îmbră- 
camintele Româniloră din Rășinari de 
de lângă Sibiiu și din alte locuri dim- 
prejură,— acela va fi surprinsă de ase
mănarea tipuriloră și îmbrăcăminteloră ; 
aoela va ajunge la oonvingerea, că Dacii 
romanisațl trăesoă și adl! Și aoesta e 
ună resultată grandiosă pentru noi!

Cultură de cultură în lume și îndeo
sebi în Europa, der e lucru curiosă, oă 
în museele stateloră mari și culte vecjl, 
cum se adună fise și schelete de anima
le vechi seu și de afli în alte părți ale 
lumii; oum se umplu peile de amfibii și 
de alte animale, și de maimuțe ca să 
ni-se represents câtă de plastică în in- 
teresulă sciințeloră naturale, și ornulă, 
ființa cea mai înaltă a creaturei, și po- 
porele aceloră state mari și culte, au re- 
masă îndărătă, ele până acum etnogra
fice nu fură băgate în semă, ele pe ele, 
nu s’au representată în musee. Pdte că, 
pentru-că omulă s’a creată mai târziu 
decâtă animalele ?

Să faoemă și noi ceva, oe înoă nu 
au făcută alții pentru mărirea popdreloră 
loră: să facemă pentru dovedirea cultu- 
rei nostre între alte popore; să facemă 
întru interesulă originei și cunoscinței 
nâstre naționale/ Bucurescii e centrulă 
sciinței, culturei române, — și credi că 
pentru acesta îșl pricepe ohiemarea sa. 
Priceperea și voința națională în Buou
resol s’a manifestată adese-orl. Totulă 
atârnă dela aoeste.

Ideia primitivă am comuuioat’o, — 
acesta o supună desbateriloră și îndrep- 
tăriloră inteligenței întregi, oa să o lă- 
muresoa și mai bine și să o facă și mai 
ușâră de ajunsă, și apoi deoă e să aibă 
vieță, să ne apuoămă de lucru.

Nu sciu, deoă amă vorbită, cre^eodă 
în priceperea și voința națion.-lă. — seu 
deoă amă visată numai despre aceste — 
viitorulă va arăta.

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

Reichenberg, 2 Octomvre. Aici 
s’a răspândita ca unu iulgerQ scirea, 
că în Rosenthal, pe unde era se 
trecă trenulîî imperialii, aprope de 
podulu de peste Dunăre, au esplodatu 
doue bombe încărcate cu dinamită, 
una a esplodatu la 12 bre, er ce- 
lalta la 12y4, ndptea. Șefulu sta- 
țiunei porunci, ca se se delăture 
dărâmăturile causate prin esplo- 
siune, apoi dispuse, ca în grabă să 
se restaureze linia ferată. Se pre
supune în generalii, că crima a- 
cesta dela drumulu de feru, a fostu 
săvârșită de câți-va Cehi esaltațl 
Trenulu imperială trecu încetă pe 
loculu acela.

pentru D-ta; trebue să te căescl în totă 
vieța pentru aceea ce mi-ai făcută. Vedl 
acestă pantofă, care odată te-a învinsă, 
acestuia să-i fi tot-deuna supusă. Mi-ai 
dată sufletulă D tale, ca Tvardoski dia
volului. Acum te am în ghiare și oa pe
depsă pentru ceea ce mi-ai făcută — te 
voiu lua în căsătoria.“

— Ai voi", murmura Carbonoski 
privindă pe frumosa văduvă. „Acâsta e 
imposibilă! M’-ai face oelă mai fericită 
dintre muritori, deoă ar fi adevărată ! 
Nu, nu, vrei să-ți bați jocă de mine!"

■ — „Dor nu sunt atâtă de urâtă?" 
(jise Barbara ou o privire coohetă.

— „Te-am urîtă!" esclamâ Carba
noski, pănă în momentulă, oând steteai 
față în față cu mine la duela. De atunci 
suntă sclavulă D-tale !“

— „Și vei și rămâne!“ esclamâ Bar
bara, punendu-i mâna pe umără și zîm- 
bindă îlă privi cu ochii ei negrii. „Acăsta 
va fi pedepsa D tale. “

Carbanoski se plecă în tăcere spre 
pantofulă ei turcesoă și-lă sărută.

Marchisultt.

Viena, 2 Octomvre. Debrece la 
bombe nu a fostu unu aparatu 
combustibilă, nu a putută fi re
gulată esplosiunea în același timpu. 
Din acestea se pare, că aici e vorba 
numai de o detonațiune pentru 
spaimă. In cercurile competente 
se presupune, că atentatulii dela 
Reichenberg nu are unu motivă 
politică, ci este o simplă mișeliă; 
din alte părți se susține, că aici 
e vorba de ună atentată socia
listă. Cercurile socialiste de aici 
respingă cu indignare acestă pre
supunere, și (ficu, că câți-va fa
natici dintre Cehii tineri ar fi să
vârșită acestă faptă, pentru ca să 
turbure bucuria dela serbările din 
Reichenberg.

Dare de semă.
Zernesă, 16 Septemvre 1891.

Stimate D-le Redactor^ ! In N-rulă 
192 ați avută bunătate a ptfolica o co
respondență din Brană despre deoursulă 
„adunărei generale ordinare a Despăr
țământului II ală Asooiațiunei Transil
vane, “ în care între altele se cjioe, că 
s’au încasată peste 200 fi. tacse dela di
feriți membri.

îmi țină de datorință a completa 
acelă raportă și a constata, că suma 
taxeloră inourse faoe 201 fi. 84 cr. și fi- 
indoă nu toți marinimoșii contribuențl 
au ocasiunea a ceti raportulă oficioși, 
oe de regulă să publioă în foia Asooia
țiunei „Tiansilvania", vă rogă, d-le Re
dactori, ca să bmevoitl a publica și nu
mele tuturora contribuențiloră, și sumele 
ou cari au contribuită, și adecă:

S’au încasată oâle 5 fl. oa taose dela 
membrii ordinari veohl: Dr. Iancu Me- 
țiană, Nicolau Penoiu jude reg., Nioolau 
Cintea medică, Aldimiră Badiu notari, 
Dr. Eugeniu Mețiană, Ioa'ă Dană par., 
Stanciu Garoiu, și Gavrilă Iuhasă, — 
toți din ZernescI; Ionă cav. de Pușcariu, 
laoobă Copenieciu prim-pretoră și Ioană 
Rațiu notară — din Brană; Moise 
Micu parochă, Poiana mărului și Nico
lau Grozea din Tohanulu vechiu. — Su
ma 65 fl. Câte 6 fl. dela membrii ordinari 
noi: Ioană Străvoiu diaoonă și Ioană 
Garniția — din ZernescI; George To
mas parochă, Ilisie Nemeșă și Ioană 
Vodă, notară, — din Tohanuli vechiu ; 
Iacobă Zorea parochă și Nistoră Poda- 
riu, — din VlădenI ; Nicolae Manoiu 
notară în Brană. De-asemenea 5 fl. dela 
comuna Poiana Mărului. — Suma 53 fl. 
Dela membrii ajutători: George Enescu 
învăț. 2 fl. Iosifă Pușcariu adv. 1 fl,, 
George Tisoa paroch 2 fl. Leontină Puș
cariu 2 fl., Ioană Stoiană 2 fl., Ilariu 
Reitu par. 2 fl., George Babeșiu 2 fl., 
George Mănoiu 2 fl., Ioană Mănoiu2fl.. 
Moise Ciurea învăț. 1 fl., Ioni Pușcariu
1 fl., Ionă Balea 1 fl., Zoe Pușcariu 1 fl 
— toți din Brană.

Ioană Hanea directoră Sibiiu 5 fl. 
Lazară Nastase profesori 1 fl., Ilariu 
Plotogea par. Tohanuli nou 1 fl., Moise 
Moșoiu Tohanuli nou 1 fl., Mironă Mol- 
dovenescu Tohanuli nou 1 fl., Teodo- 
siu Pușcariu, Poiana-Mărului 1 fl. Ion I. 
Maneouța Poiana-Mărului 2 fl., Leonte 
Dima Poiana-Mărului 2 fl., George Gui- 
man Poiana-Mărului 2 fl., George Puș
cariu par. Poiana-Mărului 2 fl., Ștefană 
losonă învăț. Tohanuli vechiu 1 fl., 
Vasile Beleiu VlădenI 1 fl., George Ilie 
VlădenI 1 fl., Coman Gogonea Poiana- 
Mărului 1 fl., I. Tulbure par. Holbac 2 fl.

Din Țințari, colectați prin d-ld parochă 
Gavrilescu dela: Ionă Gavrilescu par.
2 fl., Ioni Eft. Popovioiu 2 fl., Petru 
Dauciu înv. 1 fl., Grigoriu Paltineanu 
1 fl., Ioni Ciolauă 1 fl., Ionă Ștefană 
1 fl., Moise Scorneica 1 fl., Zacheiu An- 
ghelu 1 fl., George Gramada 1 fl., Ge
orge Gavrila 1 fl., Ioni Neguliciu 1 fl., 
Ionă Bodeanu 1 fl., Rachira Popescu 
50 or., Nioolae Pușcașiu 50 cr., Comuna 
biserioescă 2 fl., Șoâla 1 fl., Comuna 
politică 2 fl., colecta dela mai mulțl 6 
fl. 14 or., Petru Dunoa 2 fl., N. N. 1 fl.

Din TolianulH vechiu colectați prin 
D-ld par. George Tomas 3 fl. 70 or., Vir- 
gilă Popu 3 fl., Martini Becher 1 fl., 
G. Muntân din Holbao 1 fl. Suma83fl. 84cr.

Suma totală deci 201 fl. 84 cr., din 
care 118 fl. s’au și trimisă cassei cen
trale în Sibiiu, er din 83 fl. 84 or., ce 
remână la acestă despărțămenti, 80 fl. 
s’au elocată la filia „Albina" în Brașovă 
până la alte disposițiunl ale comitetului 
cercuală. Stanciu Garoiu

cassieră.

Proprietari:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactori responsabilă interimală:
Gregoriu Maioru.
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Cursuilii plețeS Brașovu.
din 2 Octomvre st. n. 1P91

S»ncnote românescl Cump, 9 21 Vend. 9 25
Argintă romănescă - „ 9.15 n 9.20
Mapoleon-d’orI - - „ 9.23 n 9.27
Lire turcescl - „ 10.50 n 10.55
Imperiali - - - . n 9.50 n 9 55
Galbinl .... „ 5.40 M 5.45
Scris, fonc. „Albina" 6% n

h n n 5% „ M —.—
Ruble rusescl - - • „ 121.-- n 122.—
Mărci germane - - „ 57.— n 57.40
Discontulă 6—8°/0 pe ană.

Cursul!! Ia bursa din Viena.
din 1 Octomvre a. c. 1891

Rtnta de aură 4%............................
Banta de hârtiă 5%.............................
Imprumutulă căiloră ferate ungare • 

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

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

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

Amortisarea datoriei căilorii ferate de 
ostii ungare (3-a emisiune) 

8onurl rurale ungare.......................
Bonuri croato-slavone - - - -
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescii - - -
Imprumutulii cu premiulii ungurescii 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului
Renta de hârtiă austriacă ■ • - •
Renta de argintă austriacă - - - -
Renta de aură austriacă - - -
LosurI din 1860 ■ ......................
Acțiunile bănceiaustro-ungare 
Acțiunile băncei de credită ungar. • 
Acțiunile băncei de credită austr 
Galbeni împărătesei- ■ ...
Napoleon-d’orl.......................................
Mărci luO împ. germane - - -
Londra 10 Livres sterlings

8)60
104.50

140.75

130.-
91.40
91.35

109 20
136.75

1009.-
329.25
280.37

5.58
9.27 7,

57.45
116 85

H*
2

-

0 specialitate necomparabilâ 
între tote apele minerale alcalin-acide din monarchiă și streinătate 

este
QȚpa, ele

„repAt“
oare 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 unii renume universală neîntrecută.

Apa minerală de „Bepât44 să întrebuințeză ca medicamentu CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbărilorti de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organeloru respirătbre, În contra 
maladieloru rinichilor^ și a beșicei etc., are unu efectti admirabilii la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta ca remediu solvatoru neprețuibilu.

Celu mai curatu și bînefăcetoru producții naturalii. 
Ca boi’vizu adecă, beutu cu vinii. 'Tjag 

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

W*  ȘampagmiliL apeloru minerale. “W
Conformă ordonanței înaltului ministeră de interne No. 5891/VIH 

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

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

4

103.90
1C0 60

115.35
97.50

662,50-11

111.50

Avistt d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponul!! mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primiți! (Jiarulii nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămuriți! și s6 arate și posta ultimă.

Totodată facemti cunoscutu tuturor!! D-loril abonați, că mai 
avemti din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilorî! 
9 Gazetei“, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potd 
adresa la subsemnata Administrațiune în cast! de trebuință.

Administrat „Gaz. Trans

a

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 tâte birturile mai notabile.

Ou totă stima
Administrațiunea isvorului

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

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

Budapesta—Predealu

Trenu 
accele-

Trenu 
de 

persân. rații
Trenă 

de 
persân.

Trenă 
accele

rată

Predealu—Budapesta I B.-Pesta-Aradft-Teiuș
Trenu 

de 
persân.

Teiuș-Aradu-B.-Pesta Co pșa-mică—Sibiiu
Trenă 
aocele- 

rată

Trenă 
de 

persân.
Trenu 
accele

rată
Trenă 

de 
persân.

Trenu 
de

Trenă 
accele

rată persân

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
aocele- 

ratu

Trenă 
de 

persâă'

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny
Oradea-mare

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

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
UiOra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușiî

Crăciunelă 
Blașiu 
Mioăsasa
Copșa mică j

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodă
Augustină 
Apața
Feldiora
Brașovu

Timișă 
Predeală 
Buouresci

10.50
8.30

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

10.12 
10.37 
10.56 
11.04 
11.28 
11.45 
12.13 
12.44 
12.59

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

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de 
persâne

12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

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

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

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

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.-
6.18
6.34
7.34
7.57

Bucuresci 
Predeală 
Timișă
Brașovu

Feldidra
Apața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică j 

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă

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

7.31

8.22
8.38
8.43

9.14

9.48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Teiușiî

Aiudtt 
Vințul de 
Di ora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Buci a 
Bratoa 
Rev 
Mezo-Telegd
Oradea mare^

|8.-
8.07
8.24

sus

8.54
9.23

10.45
11.01

12.17
12.47

Mureș v-Tudoșu—Bistrița

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

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

8.50
5.16
5.57
6.58

Viena
Budapesta 
Szolnok

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

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
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 
G-yorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
G-urasada
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

3.25
9.50
1.05
5.24
5.46
5.57

“649
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
11.441
12.06
12.38

Teiușu
Alba-Iulia
Vinț. de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Siinerla (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamă
Soborșinh
Berzava 
Conopă 
RadnaLipova 
Paulișă 
G-yorok 
Glogovață

Aradu •
Szolnok
Budapesta

Viena

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
6.05 7.20

Bistrița—Mureșu-îjudoșu

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

Notn : Numerii încuadrațl cu linii grdse însemn6ză drele de ndpte.

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

3.- 10.47 7.10
3.31 11.27 7.43
4.15 12.08 8.27
4.46 12.38 8.59
5.10 1.- 9.23

Sibiiu— Copșa-mică

4.33 Sibiiu
4.55 ?cna 

jjORXQDGȘ
6^6ioa‘mar: 
5 53| C°P§a mlca 
■R24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

7.35 4.34 10.17
8 02 4.58 10 43
8.30 5.25 11.09
9 05 5.55 11.40
9.34 6.20 12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea
Ludoș
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

Sioueria (Piski) Petroșeni || Petroșeni-Sinaeria (Piski)
Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50 6.20
Strei u 6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
Hațegă 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
Pui 8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
Crivadia 8.47 2.23 7.24 Hațegă 8.36 1.54 8.25
Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
Petroșeni 9.45 4.— 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

ora—AraduAradii—Tfrinișora
Aradfi
Vinga
Timișora

6.15 11.30 7.15 Timișora
7.32 12.47 8.04 Vinga
8.42 2.04 8.57 Ara dii

6.20 1.11 _5-05
7.21
8.03

2.46
3.50

Grhirisii—Turda II Turda—Ghirisft
•)H 5

Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.2<
Turda '8.08 10.55 4.—

io| Turda J
10.44| Ghirișu |

4.50 9 30 2.30 8.50
5.10 9.50 2.50 9.10

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

Simeria (Piski)—Hunedora

6.40
7.50

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

Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3.- 7.50
Simeria 5 28 3.20 8.10

Brașov—Zernesci

Sigliisora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Sighișora. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15 3.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52 6.10

Careii-mari—®eiău || Zel&u—Careii-inari

~1

1.161’
4.15|;
7.211 Careii-marI. .

Zelău....
5^50| Zelău . . .

Careii-marI .
1.56
6.48

Tipugralia A. MUiiEiȘlAIlW, .Bntșovu

Brașov 
Zernesci

5.45
7.26

4.55
6.36

Kernesci— Brașov

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.4411.-


