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Nimicu nu dovedesce maimultu 
situațiunea nesigură în constelația 
generală europeană, decâtti com
binațiile, ce le tăcu 4iarele’ ou 
vedită intațiune, asupra întâlniri- 
loru miniștriloru și a principiloru 
domnitori din timpulfi din urmă.

Mai erl alaltaeri a tostu pro
dusă o mare neliniște la Viena 
și la Berlină călătoria ministrului 
de esterne rusescu Giers în Italia 
și întâlnirea lui cu ministrul-pre- 
ședinte di Rudini. Nu mai puțină 
viu este comentată călătoria re
gelui Carolă ală României, care 
avendă o întrevedere cu regele 
Umberto și acum visitândă curtea 
din Berlină, de unde se di°e că 
va merge și la Viena, a dată nu- 
trementă credinței, că are de cu
getă a realisa întrarea definitivă 
â României în tripla alianță.

Primirea cordială strălucită, ce 
i-s’a făcută suveranului României 
în Postdam și Berlină, nu con- 
stitue în sine, decă vomă considera 
strînsele lui legături de rudenia 
cu curtea prusiană, precum și ati
tudinea de pănă acum a Germa
niei față cu regatulă română, ni- 
mică surprindătoră. Bătătore la 
ochi și încâtva surprindetore înse 
este atitudinea deosebită, ce o ob
servă de-o parte pressa austro-un- 
gară oficidsă, er de altă parte 
pressa berlinesă față cu acestă 
visită a regelui Carolă la curtea 
prusiană.

Foile oficiăse austro-ungare 
susțină unisono, că visita regelui 
Carolă nu are o importanță mare 
politică și că mai alesă ea nu 
păte avea scopulu de a lua vr’ună 
angajamentă hotărîtă în ce pri- 
vesce relațiile României cu tripla 
alianță; celă multă se admite din 
partea acestoră foi, că regele Ca- 
rolu a voită se tracteze la Berlin 
afacerile familiare din casa regală, 
de care este legată și cestiunea 
moștenirei tronului.

Altfeliu se pronunță foile ber- 
linese asupra visitei regelui Ro
mâniei. Cele mai multe accen- 
tueză, că ea are o seridsă însem
nătate politică, și „Nordd. Allg. 
Ztgu ’lă salută ca pe ună domni- 
toră ală unei națiuni amice, pen
tru care națiunea germană nu- 
tresce sentimente amicabile și de 
simpatiă, er „Vossische Ztg“ ac- 
centuândă importanța politică a 
visitei regelui Carolă la Berlin și 
la Viena (Ț3^ că România va pu
te conta la ajutorulă triplei a- 
lianțe la casă când va fi atacată 
„der ea însăși va trebui se ob
serve o atitudine neîndoi6să“.

Ce înțelege fdia berlinesă sub 
acesta atitudine nu ne spune, der 
însăși îngrijirea, ce o arată ofi
cioșii austro-ungari de a risipi 
bănuelele, că România ar plănui 
sS-și părăsescă cu totulă posiția 
sa neutrală, ne arată dificultățile 
cele mari, ce le-ară întâmpina a- 
mintita „atitudine 'neîndoiâsă".

Ori cum ar fi însă interpretată 
visita regelui Carolă la Berlină, 
primirea distinsă, ce i s’a făcută 
acolo, este fdrte îmbucurătâre din 
punctulă de privire ală raportu- 
riloră României cu Germania.

Combinațiile asupra întâlnirei 
dintre împeratulă Wilhelm și re
gele Carolă, care a avută în mare 
parte ună caracteră cordială fa
miliară, va trebui se facă locă 
acum altoră combinații multă mai 
mari asupra întâlnirei, ce se pune 
din nou în perspectivă între Ța- 
rulă Rusiei și împeratulă Wilhelm. 
Acum se asigură, că acestă întâl
nire ară fi unu lucru hotărîtă și 
că se va severși în drumulă Ța
rului, care plecă dela Kopenhaga 
la Livadia, spre a serba acolo în 
cercă restrînsă familiară nunta de 
argintă.

Suntemă curioși se vedemă, 
decă în adeveră Alexandru III va 
întârce împăratului Wilhelm visita, 
ce i-o datoresce. De o va face, nu se 

va schimba nimică prin acesta din 
situațiune, der ea negreșită va 
apăre într’o lumină mai puțin în
cordată și mai puțină amenință- 
tăre, ca decă nu o va face.

CRONICA POLITICĂ.
— 18 (30j Octomvre.

— Deolarațiunea din dietă a minis- 
trului-președinte Szapary, privitdre la 
introducerea poliției de stătu în Fiume, 
a produsa mari nemulțămirl între cetă
țenii italieni ai orașului Fiume. „La 
Voce del popolo“ dice ou privire la a- 
oesta: Câta de mare a trebuita să fiă 
desamăgirea blânejiloră și paolnicilora 
FiumenI, când au înțelesă, că ministrul- 
președinte a rostita în fața parlamentu
lui cuvintele: „dâoă se află una loca pe 
teritoriula coronei ungurescl, unde să 
fiă de dorita introducerea poliției de 
stata, atunci acesta loca este Fiume, 
unde comeroiula cela mare, raporturile 
speoiale ale orașului și raporturile de 
naționalitate faca necesară întroduoerea 
acestei poliții de stată." Foia italiană 
arată, că evenimentele petrecute în 
Fiume n’au fosta așa de mari, precum 
le presentă cei dela Pesta, ba chiar și 
de ara fi fosta, împrejurarea acâsta nu-i 
dă drepta guvernului unguresoă, ca să 
jăfuescă ună orașa de cela mai soumpa 
drețita de siguranță ala său. Aoâsta este 
răsplata orașului nostru pentru recunos
cuta și necontestata lui fidelitate ? Fdio 
italiană află într’una asemenea acta a 
grea vătămare a autonomiei orașului și 
de aceea cere, ca representanții orașului 
să pășescă ou tdtă bărbăția întru apă
rarea orașului, care este amenințata de 
una perioula atâta de mare.

— ț)iarula rusesoa „Novoje Vrem- 
ja“ într’una număra mai nou ala său 
dublică una articula, în care vorbesce 
despre o federațiune a poporeloru slave 
din Austro-Ungaria. „E forte probabila, 
cjice fdia rusescă, oă contele Taaffe va 
mai rămâne încă câtva timpa la putere, 
der e întrebare, decă acestă susținere 
la putere, care din efi în 4* devine mai 
slabă, îi va pută ajuta lui, ca să-și a

jungă soopulă, de a slăbi ideia federa - 
lismului, ce s’a deșteptată între Aus- 
triaol. In timpulă din urmă din fdrte 
multe semne se p6te conchide, oă oposi- 
țiunea slavă, înouragiată de învingerea 
Cehiloră tineri, va prooede multă mai 
energioa și mai ou curagiu, deoâtă pănă 
âoum. Cu oâtă ministeriulă Taaffe va 
dovedi mai muică, oă elă se sprijinesce 
numai pe liberalii nemți, cu atâth mai 
înverșiunată va fi oposiția, oe o va în- 
timpina din partea federaliștiloră slavi. 
Se pâte, oă acâsta să nu aibă nici o ur
mare în Reiohsrath, dâr nu înoape nici o 
îndoelă, că lupta aoâsta va servi spre 
înouragiare Slaviloră și încă nu numai 
Slaviloră din Austria, ci și oeloră din 
Ungaria. “

SOIRILE piLEI.
— 18 (30) Octomvre.

Reuniunea femeiloră române din Si- 
biiu șl-a ținută adunarea generală Dumi- 
neoă la 4 ore p. m. cub conduoerea d-nei 
președinte Maria Cosma. La acestă a- 
dunare, dice „Tel. Rom.", au participată 
cele mai frumdse familii din Sibiiu și 
bărbați specialiști în ale școlei. Rapor- 
tulă comitetului, oetită de dlă secretară 
Dr. Oot. Russu, s’a luată spre soiință. 
Raportulh dă o oglindă fidelă a activi
tății comitetului și a desvoltării șodlei 
de fetițe. Comitetulă reuniunei s’a în
tregită, alegându-se în locurile devenite 
vaoante d-nele Tilea și Colbasi. După 
terminarea ședinței, d-lă Dr. Ilarionă 
Pusoariu, luând cuventulh, într’o vorbire 
măduosă face istoriculă desvoltărei cul
turale a Româniloră, aocentuândă, că 
pănă bine de curând familia era, unde 
se păstra fooulă sacru ală naționalismu
lui, er acjl s’a făcută ună pasă mai de
parte și mamele române oultivă aoestă 
focă prin șcâle. Mulțămesce apoi d-nei 
presidente și dameloră din reuniune pen
tru zelulă ce-lă desvâltă. Dâmna pre- 
sidentă, care a condusă și de astădată 
adunarea cu multă tactă și bunăvoință, 
a mulțămith în numele oomitetului.* * *-■

S’au corectata „patrioții". Multă îșl 
umflă patrioții gușa la fiă-care ooasiune

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Frații gemem.
[(Novelă de E. Plouvier.)

(Urmare).
Oând Richard fu liberata din închi- 

sdre și cătușile ’i se luară de pe brațe, 
și când pe lângă sine vedea trecendă 
și ămenl de aceia cari nu făoeau parte 
din garda arestului, ’i se făcu rău. Ae- 
rula libertății îi părea greu și-la ajun
geau amețeli: plângea, rîdea și se ruga. 
Locuitorii din Brest, cari îlă vedeau, 
îla credeau nebuna. Când îșl veni erășl 
în fire, începu să se cugete, că ore cum 
ar pute ela face mai întâiu, ca să de
vină ărășl într’una grada cu ceialalțl 
omeni, cari treceau pe lângă elă liberi, 
fără griji și a căroră fericire ela o in
vidia. Cu durere îșl aducea aminte de 
viâța paclnică petreoută în Amiens cu 
mamă-sa și cu frate-său, precum și de 
momentula sărbătorescO, în care ’i se 
arăta în biserioă Eva, ca una fenomena 
ceresoă.

In fine îșl strînse la inimă cartea 
și pleca la Parisă. Ela oălători pe josă, 
der lângă Mortagne, aprope de Alenșon, 

veni o furtună mare, care îla sili să-și 
caute adăposta și bătu la porta mănăs- 
tirei Maison-Dieu, care era mănăstirea 
Frappiștilora. Aceștia l’au primita cu o 
bunătate creștinescă și fiinda ela una 
arestanta eliberata pe care nimenea nu-lă 
ocrotea în casa sa, simția o adevărată 
fericire, putândă petrece doue cfil® în 
acesta looă. Timpula acesta a putută 
cjice, că e cela mai farioită din vieța lui.

A treia di, restaurata, pleca la drum. 
Cu paoiință a suferită ela tăte batjocu
rile, ce a trebuita să le mai sufere și 
pe cale; elă a suportată cu curagiu t6te 
lipsele, cari l’au ajunsa și în fine sosi la 
Parish.

Sărmanula Richard, ela credea des
pre sine, că cunosce lumea, pe oând nu 
cunoscea nici Parisulă. Cu cartea în 
mână mergea pe la omeni, pe cari Pro- 
vedință i-a provădută cu de tote în a- 
bundanță oa să vindeoe miseriile bietu
lui poporă; mergea pe la aoeia, cari 
faoa legile, cari le duoă în îndeplinire, 
dâr pretutindenea fu respinsa, batjoou- 
rita, desprețuita, — nime nu-lă asculta. 
Cercatu-și-a noroculă prin palaturl, pe 
la miniștri, der înzădara. Toți îi Țcsau; 

ești nebună, șarlatană. Nimeni nu s’a 
aflată să : „dâr dâoă omulă acesta 
are drepta !“ Mers’a prin oafenele, prin 
locuri publice și vestea în gura mare, 
că elă voiesce să îndrepte societatea o- 
menâscă, pornită spre perire: — toți 
îlă rîdeau; băiețandrii arunoaupe strade 
ou tină și ou pietri după elă. Opria d- 
menl pe stradă, ca să le oetescă cartea, 
der fiindă judecată pentru acâsta ca ună 
turburătoră ala liniștei, l’au prinsă și 
l’au închisă câteva tfil®-

Richard era aprdpe să-și blasteme 
(jilele și să înjure pe oreatorulă său. 
Elă petrecuse o jumătate de ană în Pa
lish, când odată merse la Lageriviere. 
A înțelesh, că contele este ună omă ma- 
rinimosă și afabilă, a mersă și la acesta, 
pentru ca se nu întrelase niol o încer
care, pentru a-și face cunoscute doctri
nele sale. Pe cum amă vătjută însă la 
înoeputulă capitlului acestuia, elă și aid 
a fostă fără norocă.

Când într’o seră din Decemvre pe 
la 8 6re, pe jumătate golă, fu aruncată 
pe strade unde stătea singură, fără adă- 
postă, fără pâne, elă a încetată de a 
mai spera, oredința s’a stînsă în inima ] 

lui. A urmată desperarea, aoelă verme 
înfiorătoră, care decă s’a înouibată odată 
în sufietulă omului, îi rode totă speran
ța, tote visurile.

Richard se hotărî a petrece tdtă 
ndptea pe o pietră față în față cu pala- 
tulă contelui. Zăpada începu să cadă în 
fulgi din oe în ce mai mari. — Feres- 
trile palatului înotau în lumină. — So- 
sescă dspețl... puțină și musica începu 
să sune în sala parfumată... Afară ninge 
și ventulă cu turbare aruncă fulgi reci 
în fața flămândului Richard.... Etă, odată 
se deschide o ușă cu sticlă și pe bal- 
oonă apare ună omă tinărh ou îmbrăcă
minte elegantă, avândă la brață o damă 
tînără și frumdsă.

— „In sală omulă stă să se înădușe 
de căldură — cjis® dama — nu mai potă 
șede înăuntru..."

— „Să mergemă, scumpă Evă, să 
mergemă înăuntru, <jise tînărulă peste 
puțină, nu va fi bine să mai ședemă afară; 
vântulă suflă prea rece".

— „Da, vomă merge îndată! Dâr 
privesce colo Valentine, ce figură e aceea 
a căreia umbră se vede pe părete ?

Valentină se cutremura, pentru-oă 
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ou patriotismul^ lorii. Cetitorii noștri 
îșl aduoă aminte de afacerea baronului 
Koohmeister, care a foștii silită să ab- 
cjică din postulă de președinte ală came
rei oomeroiale din Budapesta, numai 
pentru-că a „cutezată44 a subscrie o pe
tiția oătră monarchă, în care se cerea 
ajutoră pentru zidirea unui teatru ger
mană în Budapesta. Patrioții făceau 
spume la gură și strigau în lumea largă, 
că nu le mai trebue decâtă președinte 
din nâmulă loră, care să nu le mai tra 
deze(!) interesele naționale. Ce să vet}!? 
După multă chibzuelă, ei și-au găsită 
omulă. In ședința dela 27 Octomvre 
au alesă în unanimitate altă președinte, 
care, nu cumva să credeți, că ar fi Ji
dană, căci — după cum și din nume se 
pâte vedâ — e curată Maghiară, îlă 
ohiamă Morits Walirmann!

* * *
Atentată. Ni-se scrie, că într’una 

din nopțile acestea, fisolgăbirăulă Hen- 
ter Gabor din Săcele fu atăcată în drumă 
de vr’o 8 Ciangăi, din ale cărora ghiare 
abia a putută scăpa. In 4iua următdre 
atentatorii au fostă prinși și arestați. — 
Ce as^a Kulturegyletiștii, cari
preamărescă atâtă de multă „cultura14 
acestora Ciangăi ? *

* *
Numire. D. dr. Emilii Pușcariu e 

numită medică secundară la spitalulă 
St. Treime din Iași.

* *
Sobrania bulgară s’a deschisă în 27 

Octomvre de cătră principele Ferdinand, 
ou ceremonialulă obicinuită. Disoursulă 
tronului conține mai multe proieote de 
legi, cari se voră discuta în decursulă 
acestei sesiuni. ** *

Sinodulă episcopescă serbescă — după 
oum se anunță din Carlovăță — a alesă 
de episoopă pentru soaunulă vacantă din 
Timișora pe protosincelulă Nicanoră Po- 
povicl dela mănăstirea din Beocin, er 
pentru soaunulă vaoantă din Karlstadt 
pe Mihailă Gruicl profesoră de teologiă. 
Foile maghiare 4*°°) c& ambii acești noi 
episcopl au fostă candidații patriarohu- 
lui și suntă „patrioțl44 buni, cu sîmțeminte 
maghiare.

*
Poștală. Direoțiunea poștală tele

grafică din Sibiiu escrie concursă pentru 
ocuparea de magistru poștală în Petro- 
șenl. Refleotanții au a depune o cauțiu
ne de 100 fi. și a-și înainta cererile 
în decursă de 3 săptămâni la numita 
direcțiune, de unde potă căpăta și in- 
formațiunl mai detaiate.

* * *
Musica regimentului 82 de infanteriă 

va da Duminecă sera ună mare concertă 
în sala hotelului Centrală Nr. 1. Ince- 
putulă la 8 ore săra. Prețulă de în- 
trare 30 or.

Regele Carolu la Berlinu.
piarului „Neue Freie Presse44 i-se 

telegrafeză dela nisoe martori oculari, 
oă salutarea între împăratulă Vilhelm și 
regele României la gara din Potsdam a 
fostă cordială. Monarchii s’au îmbrăți
șată și sărutată. Gara și orașulă au fostă 
frumosă împodobite, și publioulă aolamâ 
viu pe monarchl. Foile din Berlină scriu, 
oă vi sita acâsta a regelui Carolă are o 
seriosă importanță politică.

piarulă „National-Zeitung44 cp00: 
„Visita regelui Carolă în Italia, ar fi în
crucișată drumulă, pe oare au atrasă și 
pe regina o clică a boieriloră, cari luoră 
în interesulă Rusiei și ambițiunea fami
liei Văcăresou. Dâcă în Potsdam va fi în 
adevără obiectă de disousiune logodirea 
moștenitorului tronului română, atunol 
și acesta va desăvîrși opera de impor
tanță politică începută în Italia44,

Numita foiă înoheiă 4ic®ndă, oă se 
va înlătura perioolulă, ca România, oare 
representă ună elementă pronunoiată în 
peninsula balcanică, se servescă oa in
strumentă ală propagandei rusescl în 
Orientă.

țliarulă „Vossisohe Zeitung44, dă o 
mare importanță visitei regelui Carolă, 
4icendă, că Austro-Ungaria are mare in
teresă, ca România să nu fiă călcată de 
Rusia. Cade România, atunci cade și in
dependența peninsulei balcanice. Româ
nia așa-dâră va pută conta, în casulă unui 
atacă, la ajutorulă triplei alianțe, der ea 
însăși trebue să observe o atitudine nedu- 
biosă.

Numitulă diară mai adaugă, că în 
Berlină se ocupă cu unele sohimbărl în 
organisația armatei comune.

In cerourile bine informate de aci 
se confirmă soirea despre logodirea prin
cipesei Maria, fiica cea mai mare a du
celui de Edinburgh cu moștenitorulă tro
nului română. Publicarea acestei logodne 
se va face în curendă.

*
Regele Carolă s’a dusă alaltă-erl 

dela Potsdam în mausoleulă din Charlot
tenburg și a depusă acolo pe mormen- 
tulă împăratului Wilhelm I o cunună.

Pe la 11 âre înaiute de ame4l Re
gele României a sosită in Berlină și a 
descălăoată în castelulă regală, unde a 
luată dej unul ă. Mai târ4iu Regele făcu 
mai multe visite, între oarl și Cancela- 
rulă imperială Caprivi. La 4 ore d. a. 
Regele Carolă urmată de ună escadronă 
de ulanl de gardă, merse la gara dela 
Potsdam spre a primi pe împăratulă Wil
helm, care rămase pănă după ame4l încă 
acolo. Ambii monarchl merseră apoi în 
casarma de artileriă Moabită și trecură 
în revistă regimentulă de artileriă de 
gardă, din oare făcu parte odiniâră Re
gele oa ofîoeră. Cu acâstă ooasiune îm
păratulă ținu o mică vorbire. Corpulă 

oficeriloră coloră două regimente de ar
tileriă de gardă dădură apoiună prân4ă, 
la oare luară parte împăratulă Wilhelm, 
regele Carolă, prinoipele de Hohenzol- 
lern și totă generalitatea oe se afla în 
Berlină preoum și ambasadorulă română, 
împăratulă a șe4ută în fața Regelui. 
După prân4ă cei doi monarchl urmați 
de o escortă de ouirassirl de gardă, mer
seră la oastelă. De aci se duseră la re- 
presentația de gală în opera din Berlină 
după oare se reîntârseră erășl la Potsdam.

La prân4ulă amintită ală regimen
tului de infanteria, 4i30 împăratulă Wil
helm ridieândă paharulă: Mă bucură 
forte, că Regele României a binevoită gra- 
țiosă a primi uniforma regimentului, căruia 
i-a aparținută mai înainte și a se reîn- 
târoe cu acesta la regimentă. Ridioă pa
harulă în sănătatea oameradului de mai 
nainte care a reintrată : Regele Româ
niei trăiască! — Regele Carolu mulțămi 
și răspurse: Mă bucură, că am putută 
să transmită principiile armatei prusiene 
în armata română. Aceste prinoipii le-am 
înplântată în armata mea tînără, oare e 
mândră de ele. Provocă pe cei de față 
să-și golescă paharulă în sănătatea îm
păratului. Germania trăiescă!

Ministrulu Ribot despre politica es- 
ternă a Franciei.

Amă adusă erl unele schițe asupra 
vorbirei ministrului de esterne Ribot, 
în oamera francesă. Acesta răspun4endă 
interpelăriloră unoră deputațl, accentua 
în modă oficială apropiarea ruso-fran- 
oesă, fiindă desă aplaudată, pe lângă 
aoeea se esprimâ în modă remarcabilă 
asupra festivitățiloră dela Nizza, asupra 
demonstrațiuniloră din Roma și în fine 
asupra oestiunei Egiptului. Despre vor
birea aoesta mai aflămă următdrele:

„Ceea ce privesoe presența membri- 
loră guvernului la festivitățile dela Nizza, 
atunci e forte curiosă uimirea deputatu
lui Delafosse, fiind-că nu era sigură că 
nu voră întâlni pe niol ună membru ală 
guvernului italiană. Se tracta despre o 
cetate, carea a devenită franoesă și care 
va și rămânea francesă. (Viue aplause); 
se traota despre aceea, ca să se sărbeze 
amintirea unui bărbată, care, decă ser- 
vesoe de ondre Italiei, a fostă ună „fran
oesă născută.14 Ne-amă adusă aminte 
despre aoesta, și de aoeea a fostă însăr
cinată ministrulă de finanoe, oa să re- 
presinte guvernulă. Aoestă faptă nu con
ține în sine nimică de regretată. Deoă 
nu s’a dusă la Nizza nici ună membru 
ală guvernului italiană, trebue să amin- 
timă, că nu guvernulă, oi municipalita
tea a trimisă invitările.

Guvernulă italiană a deolarată, că 
a primită o invitare. Domnulă di Ru- 
dini afară de acesta, încă în sera aoeea, 
în care Rouvier a ținută cuvântarea sa, 

a felicitată pe guvernulă nostru pentru 
acestă nouă garanțiă despre amiciția, 
aoestoră două țări.

In privința incidentului dela Roma, 
aminti vorbitorulă, libertatea de oare se 
bucură peregrinagele. Iritarea oe a ur
mată după acâsta în Italia, nu a stată 
de locă în legătură cu acâsta. Franoia 
n'a tăinuită uimirea ei față de Italia, că 
manifestațiunile aceste au fostă însoțite 
de atacuri în contra Franciei. Italia și-a 
esprimată regretele sale față de acestea. 
Catolioii suntă siguri de sprijinulă Fran
ciei, deoă se supună legiloră. Der ou 
privire la incidentulă internațională, a 
trebuită guvernulă să trimită episoopi- 
loră ună oiroulară. Ministrulă de culte 
a făcută numai aoeea, oe a fostă drep- 
tulă și datorința sa, pănă oând esistă 
conoordatulă. țliarulă „Osservatore Ro
mano44, ba chiar și papa, a reounosoută 
legalitatea aoestui oiroulară. Nimenea 
nu va nega, că episcopii suntă datori să 
respecteze guvernulă.

La finea vorbirei sale aooentuâ mi
nistrulă situațiunea Franoiei în Europa, 
4ioendă: „In Europa domnesoe impresiu- 
nea, că pacea, în momentulă acesta, e mai 
asigurată ca ori când. Faptulă apropierei 
între Franoia și Rusia nu trebue să pună 
pe nimenea în uimire. Apropiarea aoesta 
s’a îndeplinită pe basa comunității de in
terese ale ambeloră țări și nimenea nu se 
îndoesoe oă aoesta e o nouă garanțiă a 
păcii. Fraucia pâte fi ou dreptă cuvântă 
mândră pe simpatiile Rusiei. (Aplause) A 
ocupată ârășl în lume aoelă looă, care 
i-se cuvine puterei și înțelepciunei sale. 
(Aplause viue și furtunose).

Congresulu de pace din Roma.
La oongresulă interparlamentar ce se 

va ține la 3 Noemvre n. o- în Roma voră lua 
parte 662 de membri ai diferiteloră par
lamente, dintre cari 357 italianl; mai 
departe 1424 de membri ai parlamen- 
teloră și-au făcută cunoscută oonsîmță- 
mântulă loră. — O parte dintre deputății 
și senatorii români, cari voră asista la 
aoestă congresă au și plecată. O. Fotin 
publică în „Naționalulă44 următârea in
teresantă învitațiune primită dela pre
ședintele camerei italiano:

Scumpe colegă,
Uustrulă D-Vâstră președinte îmi tri

mite o listă de representanții parlamen
tului română, oare voră lua parte la 
oonferința oe va avâ locă la Roma, 
dela 3 pănă la 8 Noemvre.

In acostă listă găsesoă numele Dom- 
niei-Vâstre și v’așl fi forte îndatorată în 
oasulă oând ați ave bunăvoință a-ml 
comunica, decă putemă compta pe pre
sența d-vâstă.

Găsesoă de prisosă a vă mai aduce 
la ounoscință, oă toți italienii suntă

Richard fu acela, oare audindă numele 
Evei, s’a sculată și se apropia de ei. 
Valentină în umbra de pe părete recu
noscu figura, care l’a spăriată înAmient 
în minutulă când a săvîrșită furtulă. De 
atunol s’a totă gândită la acestă umbră, 
s’a totă temută de ea. Acum se sgudui, 
dâr avu totuși atâta tăriă, oa să 4*c& :

— „Va fi, pote, vre-unăomă beată!44
— „Ba nu, amioe, ve4l cu ce ți

nută dreptă se apropiă de balconă ? Mai 
bine 4b 6 vre-ună omă sărmană fără 
adăpostă; să-i dămă ceva...!44

îndată îșl scoseră pungile și Eva 
aruncă câțl-va bani de argintă 4io®ndă: 
„Primesce, omule, darulă acesta și te 
rogă lui Dumne4eu pentru mine.44 Va
lentină încă și-a aruncată mila sa !și se 
întârseră apoi amâudoi în sală: bărba- 
tulă adâncită în cugete, âr tînăra cu 
voiă bună.

Richard în urma celoră au4ite și 
vă4ute rămase sdrobită ; prin oreerii lui 
treceau mii de cugete nebune. Se credea, 
oă viseză. De sute de ori se întreba, oă 
dre nu este elă în adevără nebună, după 
cum au4i mai de multe-orl oă-lă nu- 
mescă.

Vă4ându-șl, sermanulă, starea de
plorabilă, luă darulă tinerei dame și cu 
evlaviă îlă duse la buze...

Nu peste multă au4i, cum servito- 
rulă strigă să vină trăsurile ospețiloră, 
ce așteptau la stradă:

— Trăsura contesei Seorete.
— Trăsura marchisului Tetty.
— Trăsura contelui Lostranges.
— Trăsura d-lui Valentină Beau

mont !
— Oh — 4ise Richard în sine — 

fratele meu va veni și va trece pe lângă 
mine; îlă voiu agrăi, dâră va avâ atâta 
sufletă, ca să mă primescă.

Când Valentin cobori soările, acesta 
sări la dânsulă.

— „Eu sunt Riohard, — îi 44S® iute 
și încetă, — eu sunt fratele tău, care 
am suferită pantru tine înohisore și am 
fostă înfierată. Sunt flămândă și-mi este 
frigă...44

Valentină se cutremura, dâr în mi
nutulă acesta se ooboria Lostranges ou 
fica sa pe trepte; elă, oa Bă nu fiă ob
servată, că vorbesce ou ună oerșitoră, 
ceea oe ar fi prea umilitoră pentru elă, 
împinse pe fratele său 4io®ndu-i:

— „ Fărtate, ți-am dată, acum 
mergi!...

Și când Riohard, cuprinsă de ui
mire, nu s’a depărtată, Valentină îlă lovi 
peste față ou mănușa, ca și oum ar voi 
să soape 6re-cum de elă.

Aoestă lovitură, deși ușoră, a fostă 
mai grea, mai durerâsă pentru Riohard, 
ca cei cinci ani petrecuțl în. închisâre, 
ou tâte chinurile și suferințele. Lovitura 
aoesta a atinsă ohiar legătura, oare îi 
mai unia, acestă legătură se rupse acum 
pentru tot-deuna.

Intre acestea trăsurile se depărtară 
una după alta, porta se închise, totulă 
deveni întunecosă și tăcută. Riohard se 
trase pănă la o laviță, îșl perdu totă 
puterea și nu mai era stăpână peste sim
țirile sale. Casele jucau înaintea lui ou 
o furiă nebună și în slăbiciunea creeri- 
loră săi, ajutată și prin fâme, i-se ima
ginară tâte chipurile din trecută, pănă 
la ultima soenă. Obosită, afară de sine, 
că4u pe pardosâlă, lovindu-șl oapulă așa, 
înoâtă sângele înoepu să curgă și dure
rea ii alungă chipurile înspăimântătâre... 
Intr’ună târ4iu îșl veni în ori, dâr nu se 
putea soula; era tocmai să adârmă, când 

o voce aspră îlă făou să se trezâsoă.
— „Hei! prietine, dâră voiesol să 

înghiețl aici la nâpte, oe?
Richard se întârse spre elă și în 

tonă slăbită îlă întreba, că oine este?
— Uită, uită, vooea îmi este ounos- 

cută44, 4>se celă dintâiu.
— „De unde?44
— „In d-ta ounoscă pe ună oolegă 

ală meu din înohisâre, d-ta ești Ri
ohard ?“

— „Da, eu sunt Riohard, — și 
d-ta ?“

— „Ei! eu nu am nume! Soii, eu 
am fostă locuitorulă celă mai vială ală 
închisârei din Brest... Nu-țl aduci aminte 
de cântecele mele ? Dâr să nu pierdemă 
timpulă înzadară, vino și nu sgriburi 
aci. Vino și ia d-ta parte la întreprin
derea nâstră. E dreptă, că va fi cam 
primejdiâsă, pentru oă Valentină Beau
mont e bine păzită, der prada va fi bo
gată, numai curagiu trebue. Au4l, vino 
să mergemă!44

— „Domnulă meu, asta să nu o 
faol!“...

— „E ușoră a 4i°e> dâr mâne tre
bue să mănâncă ceva și nu am nici 
măcară o oentimă.
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■mândri de voi, scumpi frați români, cari 
ați, purtata numele Romei până la fron
tiera Europei cu o deosebită bărbăția și 
virtute. Considerămă sosirea vostră în 
Roma, ca și întoroerea unoră frați iu
biți după o lungă absență.

Bine-voesce a primi, scumpe colegă 
salutările mele cele mai cordiale.

B. Pandolfl.

Esportulu viteloră marî.
Sub titlulu acesta cetimu în 

„Naționalulu* din Bucuresci:
Aoum câte-va luni de 4il® vorbindă 

de esportulă viteloră mari amă espri- 
mată speranța, oă greutățile pe cari le 
întimpină 4ilmcă piața Vienei dela înce- 
putulă răsboiului vamală dintre noi și 
statulă vecină și pănă astăcjl, voră sili 
pe guvernulă Austro-Ungară sS trecă 
peste unele interese și să deschidă gra
nița viteloră nâstre mari.

Cele spuse de noi atunol aa primită 
de curendă o confirmare pe care ne cre- 
demă datori s’o înregistrămă. Massa po- 
porațiunei din Capitala Austriei e ame
nințată să nu mai mănânce carne. Vrendă 
ne-vrendă, guvernulă Austriacă va trebui 
să țiă sâmă de suferința Capitalei și să 
facă ouvenita presiune asupra guvernului 
ungurescu.

Singura scăpare pentru Viena e im- 
portulă viteloră din România. Lucrulă 
aoesta a fostă cerută pănă acum de mai 
multe orlatâtă de consiliulă comunală câtă 
jși de Camera de Comerciu din Cernăuți. 
Piața Vienei sufere astăcjl mai multă de 
câtă orl-cândă de lipsa viteloră nostre. 
Măcelarii vienesl au reclamată săptămâna 
trecută oonsiliului comunală, însoiințân- 
du-lă, că voră fi siliți să urce simțitoră 
prețulă cărnei. „Pe câtă am putută — 
4>oă măcelarii — amă amânată acestă 
măsură, care va ave, precum o șoimă, 
dreptă resultată de a micșora consuma- 
țiunea: amă fostă însă siliți să o adop- 
iămă".

Situația, pe oare o desvălue aceste 
cuvinte, e fără îndoi elă din oele mai 
grave. Rămâne ca guvernulă austriacă 
să facă ceea-ce crede, că este în intere- 
sulă său. Noi așteptămă cu răbdare. 
Decă oonflictulă vamală ne-a pricinuită 
dre-carl neajunsuri, totuși elă n’a avută 
pentru noi așa de grave urmări ca pen
tru veoinii noștri.

Nu e der ou putință să așteptămă 
sferșitulă aventurei. Resistența mariloră 
speculatori unguri, cari au voită să aca
pareze piața Vienei, va trebui să cadă 
mai curendă seu mai târcjiu în fața ne- 
voiloră capitalei Austriei

Dare de semă și mulțămită publică.
Lipova, 22 Oct. 1891-

Cu ooasiunea petrecerii de dansă, 
arangiată la 27 Augustă n. c., de oătră

— „’Ți voiu da eu, aci suntă toți 
banii mei; cheltuesce-i aceștia, numai 
lasă-te de furtă și mie îmi dă pace."

— „Bine dâră, decă d-tale nu-’țl 
place acâstă petrecere, nu-’ml pasă, o 
Iasă întru atâta. Să fi sănătosă!“

Richard ârășl rămase singură, în tă
cerea nopții elă îșl recunosou starea de
plorabilă în totă mărimea ei. Vă(jendu-se 
desprețuită într’atâta măsură de omeni, 
ba pănă și de fratele său, l’a cuprinsă 
desperarea.... „Mai multă nu am frate—
îșl ougetâ elă — nu am ună singură 
prietină.... De acum nu mi-se-va des
chide nici o ușă... Sooietatea omenescă, 
pentru care, pote ași fi putută face multă 
bine, nu merită să mă jertfesoă cu to- 
tulă pentru ea.... Vădă, oă totulă e în
zadară.... Voi lăsa omenii, cari pe mine 
nu m’au pricepută.... Potă 4>ce> oă dâră 
în viâța mea numai două cjil® am trăită 
liniștită și fericită, și aoeste suntă cailele 
petrecute în mănăstirea Frappiștilor, în 
meditațiunl și rugăciuni. Mâne mă voiu 
duce deră la ei și restulă vieții mele 
îlă voiu petreoe acolo între dânșii".

Când hotărîrea acâsta se întări în 
Tinima lui îșl dobândi erășl tăria sufle- 

tinerimea studiosă din Lipova, în favo- 
rulă fondului „Reuniunei femeiloră ro
mâne din Lipova, pentru ajutorarea șco- 
lariloră români lipsiți de mijloce", s’au 
încasată peste totă 136 fi., din cari sub- 
tragendu-se spesele de 72 fi., resultă ună 
venită ourată de 54 fi., carea sumă pre- 
dându-se M. O. Domne Elena V. Ham- 
sea, casiera reuniunei, s’a alăturată la 
fondulă amintitei reuniuni.

Oferte au întrată dela următorii d-ni: 
Ilustritatea Sa d-lă lasifă Gallă 5 fi., 
N. Moisescu, friseră în Buouresol 5 fi., 
N. Garoiă, advocată în Zerneșcl 2 fl., I. 
Papă, stud. teol. 1 fi., și dela d-na Ve
rona Cismașiu 1 fi.

Săra la cassă au suprasolvită d-nii: 
Parteniu Popoviciu, proprietară mare 3 
fi., Francisoă Kishalmy, adv. 3 fi., Voiou 
Hamsea, protopresbiteră 1 fl., Dr. Aurelă 
Halică, medică 1 fi., Vasile Goldișă, prof. 
1 fi., Terențiu Opreană, preotă 1 fi., 
Drd. Romulă Nestoră, secret, consist. 1 
fi., Dr. G. Vannay, not. publ. 1 fi., 
G-eorgiu Saviciu, not. 1 fi., Gavrilă Papă, 
not. 1 fi., Alesandru Ciugudeană, funcționar 
domen. 1 fi., Fabriciu Manuilă, preotă 
1 fi. și Aurelă Putioiu comerciantă 1 
florină.

Subsorișii ne împlinimă o plăcută 
datorință, oând și pe acestă cale espri- 
mămă onorațiloră domni contribuențl, 
adânoă simțită ndstră mulțămită pentru 
sprijinulă, ce au binevoită a da și âstă 
ană tinerimei întru întreprinderea sa, 
carea tinde oă în unire ou reuniunea fe
meiloră române din Lipova să oreeze 
ună fondă, din oare să pătă fi ajutată 
șoolarulă nostru română cu cărți, îmbră 
căminte și alte lucruri necesare, oa ast- 
felă și în oăsuța țăranului nostru, aprope 
de toți întunecată, să străbată o ra4ă 
de lumină, ori oâtă de debilă.

Sperămă, că onorații domni voră 
binevoi a sprijini și de altă-dată între
prinderea tinerimei, deol fiă-ne permisă 
să cjioemti frațiloră noștri Români: Să 
ne întelnimă câtă mai mulțl la olaltă cu 
ocasiunea viitore,

Pentru Comitetulă arangiatoră:
Ath. Bradeanu, Octav. Puticiu,

președinte. secretară.

Literatură.
După volumele I și II ale opului 

titulată: Părți alese din Istoria Transil
vaniei pe două sute de ani din urmă, a 
apărută și Voluinulu alii III-lea în for- 
matulă și cu tiparulă celoralalte două, 
în 40 de cole, de George Barițiu. Sibiiu 
1891 în edițiunea autorului. Tipografia 
W. Krafît.

Acei cetitori români, cari au arun
cată oohii peste cele două volume, voră 
fi putută observa, că cele mai multe 
părți câte am adunată la ună locă, se 
reduoă la istoria suferințeloră poporului 
română, seu precum s’a mai cjisa, la tra
gedia ndstră națională, anume în vol. I 
încependă dala a. 1683 pănă inclusive 
la 1847, er în ală II-lea dela 1848 pănă 
la 1860, adecă sălbatecele vărsări de 
sânge, atrocitățile eseoutate cu scopu de. 
a extermina pe poporulă română, apoi 
lege marțială și în urmă absolutismă 
rigorosă.

Intocma același metodă am urmată

tesoă. D6r omulă, fiă elă filosofă, ori 
poetă, totă omă este. In noptea acesta 
lungă a suferită multă. Neua totă cădea, 
vântulă sufla reoe, și frigulă îlă ghemuia 
pe sermanulă nenorocită.. „Oh, cjise elă, 
de-așl avea măcară ună pică de fooă, 
bareml numai atâta, ca să-mi potă în- 
căltji aceste membre amorțite........Dâr
Dumne4eule, ce-mi vine în minte. Ma- 
nusorisulă ce-mi mai folosesoe ? Ore să 
aprindă cartea?!.... Ah/ cum Dâmne, să 
nimicescă fruotele atâtoră ani, produc- 
tulă ideiloră mele.... Acestă opă mare, 
oare s’a produsă la inspirațiunea divină... 
Nu... în veci nul...

Der, Dumne4eule, așa mi-e de frigă, 
oă abia îmi potă duoe mânile la gură, 
oa să le mai înoăl4escă. Cartea oe-ml 
mai folosesoe, și eu voiu îngheța de frigă."

In inima nenorocitului s e năsou a- 
oum o luptă crâncenă. O iubire adâncă 
și o durere sfășietore îlă cuprinse pen
tru opulă său, care a eșită din puterile 
unite ale minții și ale inimii sale și de 
care acum avea să se lipsâscă. Ca ună 
ultimă adio durerosă, strînse Richard ou 
căldură oartea la inima sa. Minutulă a- 
cesta a fostă celă mai înfiorătoră din 

și în compunerea volumului III care cu
prinde evenimente dela 1860 pănă la 
1883, adecă dintr’ună periodă de 23 de 
ani, forte bogată și aoesta de catastrofe 
mari, ca și de răsturnaturi, care au lovită 
de-a dreptulă în partea națiunei române 
loouitore în țerile monarchiei austro-un- 
gurescl. Nu am trecută ou vederea eve
nimentele generale, fără a căroră ounds- 
oere nu amă putea înțelege pe aoelea, în 
oare au fostă acești Români aotorl în 
proporțiunl ca nicl-odată, atâtă în sfera 
politică, câtă și în cea biserioâscă și în
tru îmulțirea elementeloră de cultură, 
nu numai pănă Ia Dualismă, oi ohiar și 
dela aoesta încoce în mănia tuturoră pe- 
deceloră și a machiavelismului rafinată.

Cele două congrese naționale poli 
tioe, unulă din Ianuarie 1861, altulă din 
Aprile 1863 ; cele două diete transilvane, 
una democratioă dintre anii 1863 et 4, 
alta aristocratică din Nov. 1865; desele că
lătorii ale mitropolițiloră și deputațiuni- 
loră la Viena; Intrarea Ardeleniloră în 
senatulă imperială din Viena; eșirea loră 
de acolo între cele mai triste împregiu- 
rărl; smulgerea Româniloră greoo-orien- 
tall de sub domnia hierarchiei serbesol 
prin organisarea metropoliei și a episoo- 
piei de Caransebeșiu alăturea cu cea de 
Aradă; dissensiunele Româniloră ; — oa 
urmare imperativă a înfricoșatei căderi 
dela Koniggraetz, înființarea Dualismu
lui, autonomia Transilvaniei oassată, legile 
acesteia din 1863/4 anulate; națiunea 
română ca individualitate politioă sacri
ficată și aruncată la discrețiunea unui 
altă elementă națională ; luptele politice 
continuate din partea Româniloră; în
trunirea loră pentru marele soopă ală 
emancipării manifestată și circumscrisă 
în memorandulă națională, împărtășită 
în patru limbi poporeloră apărătore de 
dreptă și de libertate, — acestea și alte 
câteva momente mari din viâța nostră 
națională se potă vedea adunate în voi. 
III pe 23 de ani, confirmate cu câteva 
acte și corespondențe intercalate în textă, 
eră alte vre o 96 alăturate ca suple- 
mentă la volumulă acesta, precum s’a 
adaosă 80 și la celelalte două anteriore.

Acestă volumă ală III-lea costă le- 
qată tare 4 fl’, legată ușorii 3 fl. 50 cr. 
v. a.

In restimpă de 3 luni, adecă pănă 
la 31 Ianuarie 1892 expedițiunea din 
partea auotorului se va face franco pen
tru toți domnii câți se voră fi prenu
mărată de-adreptulă la elă ; după acelă 
termină eosemplariele rămase neprenu
mărate trecă în comisiune la librăria W. 
Krafît în Sibiiu.

Dela 5 seu mai multe exemplare 
plătite într’odată se dau 10°/0 ca ra
bata.

Se mai află și din vol I și 11 multe 
exemplare și se dau cu prețuri cunos
cute mai de înainte, legate tare 5 fl., 
broșurate câte 4 fl. 50 cr. seu tote trei 
volumele în 141 de câle 14 fl. legate, 
12 fl 50 cr. broșurate.

Comande se facă mai sigură prin 
mandate poștale. Espedițiunea promptă.

Sibiiu, 30 Ootomvre 1891.
Georgie Barițiu.

NECROLOGU. Moise Branisce, pro- 
topretorulă cercului Mercurii, a încetată 
acjl Duminecă, în 13/25 Octomvrie 1891 

tdtă viâța lui plină de suferințe. Fri- 
gulă însă îlă făuea să tremure neîncetată.

Ună oonductoră trecu din întâm
plare pe acolea. Richard tremurândă 
scose o foiă din carte și o aprinse la 
lampa lui. Conductorulă fără grijă se 
depărta, oontinuându-șl cântulă său o- 
biclnuită, neducându-șl nimică aminte 
de drama, a cărei desfășurare chiar prin 
sosirea lui s’a accelerată

Flacăra, ou care arse prima foiă 
produse lui Richard atâta alinare, în- 
oâtă uită pe ună minută jertfa oea mare 
pe care o aduse slăbiciunei omenescl, și 
cu ună rîsă amară aprinse cartea. Inge- 
nunchindă lângă fooulă mistuitoră, îșl 
încăMî mânile înghețate, dâr când vă4u 
sburândă hârtiele negre și ușore, în cari 
se reoglinda spiritulă său, mustrarea oon- 
soiinței îi cuprinse sufletulă.... Să întinse 
iute după carte și ou mânile voia să 
stingă flacăra dâr era târ4iu. Foculă 
mistui ou repe4ioiune și ultima fdiă și 
cu ea ultima speranță... Richard a leși
nată de durere.

In diminâța următâre, l’a aflată în- 
ghiețată de jumătate, în mâna strîugea 
cenușa, ultima rămășiță din opulă său. 

(Va urma. 

din viâță după sourte suferințe în etate 
de 57 ani, în ală 24-lea ană ală ferici
tei sale oăsătorii și ală 27-lea ană de 
serviciu publioă. Rămășițele pământesol 
ale scumpului defunctă se voră depune 
spre eternă răpausă Marți, în 15/27 Oc- 
tomvre 1891 la 1 oră după amâ4l în oi- 
miteriulă gr. lor. din Mercuria. Depre 
aoestă prea timpuriă trecere din viâță & 
scumpului nostru soță și părinte ouprinșl 
de adâncă durerere îucunosciințămă tâte 
rudeniile, amicii, colegii și toșl ounos- 
cuții.

Jalnioa familiă.
Fiă-i țărîna ușâră și memoria bine

cuvântată !

Telegramele „Gaz. Trans*.
(Serviciulă biuroului de cor. din Pesta.)

Berlină, 30 Octomvre. Regele 
României a plecată erî după amiacpL 
la Bucuresci. Remasulu bună ală 
monarehiloră a fost fărte cordială.

Wiesbaden, 30 Octomvre. Mi- 
nistrulă Giers nu va visita Pari- 
sulă, ci se va reîntărce directă la 
Petersburg.

Roma, 30 Octomvre. „Monito- 
rulă Romei“ declară de adevărată 
soirea despre numirea abatelui supe
rior Vaszary, ca archiepiscopă ală Un
gariei și despre numirea lui Csaszlca, 
de archiepiscopă de Calocea.

Viena, 30 Octomvre. Buletinulu 
de erî asupra stărei sănetăfii ar- 
chiducesei Margareta, esprimă se- 
riose îngrijiri.

Anvers, 30 Octomvre. Eri nopte 
a fostă o furtună îngrijitore pe 
marea nordică. Doue vapdre en- 
glese s’a înecată.

Viena, 30 Octomvre. Guvernulă 
austriacă are de gândă ca câtă 
de curendă se ridice disposițiunea 
de importă asupra cărnei de porcă 
americane.

DIVERSE.
Călcâie de cauciucu. Colin, medicii 

francesă de stată majoră, recomandă a 
se confecționa pentru pedestrime papuci 
ou căloâie de oauoiucă, deoreoe, 4ioe elfi, 
cauciuoulă fiindă elastică, trupulă ar fi 
espusălamai puține sguduiturl și astfelă 
și marșurile ară deveni cu mult mai pu
țină obositdre. Pe lângă aoestea, căl
câiele de cauciuoă costă multă mai pu
țină decâtă călcâiele făcute din talpă.

1 ursulu pieței Wașovu.
din 30 Octomvre st. n. 1891.

Sancnote românescl Cump, 9.27 Vând. 9.31
Argintă romănescă • „ 9 22 n 9.27
Hapoleon-d’orI ■ - „ 9.28 n 9.32
Lire turcescl - . n 10.50 n 10.55
imperiali .... 9.50 n 9 55
Galbinl .... n 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6% —.— n —.—

n n n ^°/o „ M —.—
Stable rusescl . . » „ 121._ n 122.—
Mărci germane - - „ 57.— n 57.50
Discontulă 6— 8°/0 pe ană.

Cursultt la bursa din Viena.
din 29 Octomvre a. c. 1891

âonta de aură 40/0 ...... 103 70
Senta de hârtiă.5%.............................100.70
fmprumutulă căiloră ferate ungare -

aură................................................. 115.—
dto argintă..................... 97.40

imortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [1-ma emisiune] - - 111,25

Imortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [2-a emisunei] - - —

Amort isarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune) - - _ ._

Bonuri rurale ungare ..... 89.90
Bonuri croato-slavone.................... 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină
LosurI din 1860 .............................. 135.30
Acțiunile băncei austro-ungare - - 1004.
Acțiunile băncei de credită ungar. - 322.50
Acțiunile băncei de credită austr, . 276.50
Galbeni împărătesei- - - ... 5.58
Napoleon-d’orI ........ 9,34
Mărci 1UO împ. germane - ... 57.75
Londra 10 Livres sterlinge - 117.50

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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PUBLICAȚIUNE.
Isbucnindă, conformii protocolului 

veterinariu din 24 a 1. c. în Scheiu în 
modă epidemicii boia de gură și de un
ghii între vitele cornute, se aduce prin 
acesta la cunoscință, cumcă Scheiulă s’aă 
închisă ca cercii epidemicii, dispunen- 
du-se în sensulă §. 219 a ordinațiunei 
pentru esecutarea artioolului de lege VII 
din anulă 1888, ca la intrările pe dru
murile și potecele conducătore în amin
tita parte a orașului să se pună tabele 
de admonițiune, la întrările acestora 
drumuri și potece să se pună străjl, (sen
tinele), a căroră menițiune este, ca afară 
de cai să nu trăcă alte animale în acestii 
cercii epidemioă, ci din contră să le în- 
drumeze pe astfel de drumuri, prin cari 
să se pdtă ocoli acesta cercă.

Locuitorii din Scheiu se provbcă 
mai departe, că pe câtă timpă va dura 
epidemia să nu care din ale loră curți 
nutrață și gunoiu; pașapdrtele de vite

(cu escepțiune acelor de cai) aflătdre în 
posesiunea lorii să le ascernă în decursii 
de 24 de ore subscrisului căpitanatii spre 
păstrare și în fine laptele mulsii dela vi
tele infeotate de boia epidemică de gură 
și unghii să nu-lă vendă seu să-lă folo- 
săscă spre. scopuri private.

Intrarea măcel arilor ă și samsariloră 
de vite în grajdurile astorfelă de vite 
este intercjisă.

Neesecutarea disposițiunilorii acestei 
publicațiunl se va pedepsi conformii dis
posițiunilorii art. de lege VII din 1888 
cu totă rigurositâtea.

Br aș o vii, 24 Octomvre 1891.

Căpitanamiii orasenescl
PF Numere singuratice 

din „Gazeta Transilvaniei" 
ă 5 cr. se potii cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

1

n, n.

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

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulii nostru până acuma.

Domnii, ce se abondză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămurtă și să arate și posta ultimă.

Totodată facemă cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
w Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

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

este
a;peu zxiîxxersblă, de 

„repat“ 
care în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-carbonic se bucură de o valore medi
cinală forte mare și de ună renume universala neîntrecuta.

Apa minerală de „Bepăt44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbărihru de mistuire, în contra 
Stărilora catarhalice a stomachului și a organeloru respirătdre, în contra 
maladieloru rinichilor^ și a beșicei etc., are unu efectă admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta ca remediu solvatoru neprețuibilu.

Celu mai curatu și binefăcătorii producții naturală. 
19** Ca borvizu adecă, be ut ii cu vinii.

nu se pote compara acdstă apă escelentă ou nici o altă apă minerală 
continentului.

fiW Șampagnulă apeloru. minerale.
Conforma ordonanței înaltului ministere de interne No. 5891/VIH 

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

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopula sticlei tre- 
bue să fiă însemnata ou : „K.-Imper Repăti“. Deci să rdgă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferiore.

a

662,50-32

Apa minerală de „Repât44 se găsesce în calitate prospătă și ve- P] 
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele pS 
mai multe băcănii și în tote birturile mai notabile. W

Cu totă stima [j
Administrațiunea isvorului Q 

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

pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilii din 1 Octomvre 1891

Budapesta—Predealu Predealu—Budapesta B.-Pesta-Aradiî-Teiuș Teiuș-Aradii-B.-Pesta Copșa-mică—Sibiiu

Trenii 
de 

persdn.

Trenii 
accele

rații

Trenu 
de 

persân.

Trenii 
accele

rații

Trenă 
aocele- 

rată

Trenii 
de 

persdn. rată

Trenă 
accole-

Trenu 
de 

persdn.
Trenă 

de 
persân. rată persân.

Trenă 
accele-

Trenii 
de

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea-marej

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

Apahida 
Ghiriș 
Cuoerdea
Uibra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușu

Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică j

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora j 
Hașfalău 
Homorodfi
Augustină 
Apața
Feldiora
Brașovti

Timișă 
Predeală
BucurescI

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 
persdne

12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

11.53
1 50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8.20
8.45

10.21 
11.09
11.17 
11.26
11.54
12.18
12.58

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

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

8.22
8.38
8.43

9.14

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

BucurescI
Predealu
Timișă
Brașovu j 

Feldidra
Ap ața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sigili șor a 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică .

ilicăsasa
Blașiu 
Orăciunelă
Teiușu

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin

. Ciuoia
i Bucia
Bratoa

, Rev
’ Mezo-Telegd 
’ I
>Oradea mare’

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

7.31

8.-
8.07
8.24

sus

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

Mureșii-lLudoșu—Bistrița

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

4.—
6.48
9.59

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Viena
Budapesta 
Szolnok

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
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 
Zamii 
Grurasada
Ilia 
Branioica 
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 

“67191
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 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
Ilia
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopfl 
RadnaLipo 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață

Aradu
Szolnok 
Budapesta

Viena

Trenu 
de 

persdn. 

1 =

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

p©rs6n-

va

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51
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
1.40

Gucerdea-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
Oșorlieiu

Regh.-săs.

2.50 
3 34
5.20
5.35
7.10

8.20
9.11

11.17

2.41
3.27
5.14
5.36
7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

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 (Piskî) Petroșeni || Petroșeni-Simeria (Piski)

Ar adii—Timișora

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

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Hunedora—Simeria (Piski)

Simeria (Piski)—Hunedora

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

ra—Aradft

Aradu 6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11 5 05
Vinga 7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46 6.40
Timișora 8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50 7.50

Ghirișu— Turda || Turda—Ghirișu
850
9.10

Ghirișu 
Turda

7.48 10.35 3.40 10.20 Turda 14.50l 9 30 2.30
8.08 10.55 4.— 10.44 Ghirișu | 5.10| 9.50 2.50

Bistrița—JîJiureșu-lLudoșu

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

1.16
4.15
7.21

ÎVotnt Numerii încuadrațl cu linii grose însemn6ză drele de ndpte.

jflernescă—Brașov

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

Brasov—Zernescî
Brașov .5.45 2.58
Zernescî 7.26 4.39

8.-
9.24

5.20
6.44

' Zernescî
' Brașov

Brașov — S«-Georgiu

Sighișora. .
Odorheiu . .

Sighișora—Odorheiu II Odorheiu—Sighișora
4.30 11.25

2.11
Odorheiu. . .
Sighișdra. . .

815
10.52

3.15 Brașovu
Uzonă
S.G eorgiu

8.30
9 43

10.23

3.10
5.23
5.037.21 6.10

Careii-marl—Zelău II Zelău—Cai*eii-mari
Careii-marl .
Zelău. .

5.50| Zelău . . .
1.—I Careii-marl .

1.56
6.48

STGeorgiu
Uzonă
Brașovă

6.32
7.00
8.08

5.17
5.45
6 53

J 
I

1
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