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Siariaorl nefrancato nu ga pîi- 
saeaefl. Uanucexipta nmsia- 
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Birourile ae matliii: 

flrajovu, piața mar» Hr. 22 
Inaaratemai primoaouInVIona 
Snuolfi MosiaHacunultin <* Tolfftr 
țfitio Haas), Vgnric Schalak, Aloit 
Serndl H.Duku,A,Opf>»lilt,J.Don- 
aitcrg; In Budapsata: A. V. Bold- 
lirgrr Anton Mtsti Xclutain Brmat: 
la Frankfurt: S.L.Danht;\n Ham

burg: A. Siein«r.
Frețulă inserțiunUorâ;o natiă 
farmondu pe o oolână 8 or, 
ii 30 or. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă ți Învoială.
Kaelame pe pagina Hl-a o 
aereă 10 or. v. a. său BO bani.

.etaze ja* eae în ttă-care <ți 
Uoaaiaeilfl jtitn Awtro-Uagaris 
Pe ună ană 12 ft, pe năi.i luni 

6 11., Pe trei luni 3 fl.
Poitii România il străinătate: 

Pe unu ană 40 franoT, pe șăse 
luni 20 franoT, pe trei luni 

10 franol.
Se prenumără la tâte oficiale 
poțtale din Intru ți din afară 

ți la dd. ooleotori.
Aboiaimtnlă pentri Braiovă: 

la administrați uno, piața mare 
Nr. 22, etagiulfi I.: pe unu ană 
10 fi., pe țese luni 5 fi-, pe trei 
luni 2 fl. 50 or. Ou dusulu In 
casă: Pe uni ana 12 fl. pe 
ține luni 6 fl., pe trei luni 3 fl, 
Unu esemplară 6 or, v. a. său 

15 bani.
Atfttft abonamentele ofttă ți 
inserțiunile nuntă a se plăti 

înainte.
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Brașovu, 31 Octomvre st. v.
Piua de Duminecă, 8 Noemvre, 

a fostu aniversarea bătăliei de pe 
Muntele albu (8 Noemvre 1620), în 
urma căreia regatultt Boemiei șl-a 
perduttt cu totulfi neatârnarea sa. 
Din incidentulu acesta foile cehe 
au scriau articull retrospectivi, er 
tinerii universitari cehi din Praga, 
în numeru de peste 500, făcură o 
escursiune pe Muntele albu, unde 
ținură discursuri înflăcărate, rea- 
mintindu’și acea 4b fatală pentru 
Boemia și poporulu boemii.

Organulu principală alu Ce- 
hiloru tineri, „Narodni Listy“, se 
folosesce de acestu prilegiu spre 
a face o critică aspră a politicei 
ce au urmat’o Cehii dela înfiin
țarea dualismului încbce pănă la 
subsemnarea punctațiuniloru din 
Viena.

Și cjiua de 8 Novembre 1871, 
esclamă numita fbiă, a fostu o 4i 
nenorocosă pentru poporulu boemu, 
căci acesta 4i (4iua căderii mi- 
nisteriului Hohenwart) i-a îngro
pată speranțele din nou reînviate.

Cetitorii noștri îșl voru aduce 
aminte de așa numitele „articule 
fundamentale“, ce le proiectase la 
1871 guvernulu Hohenwart, care 
cerea încoronarea împăratului ca 
rege alu Boemiei și deplina egală 
îndreptățire a națiunei boeme.

Foia numită impută partidei 
lui Rieger, care a condusu pe a- 
tuncl afacerile națiunei boeme, că 
n’a sciutu se ’șl caute aliațl cu 
ajutorulu cărora ar fi pututu se 
realiseze articulele fundamentale 
și că n’a intrată atunci în parla
mentului centrală când loră și ac- 
țiunei lorii inaugurate ar fi fostu 
asigurată o maioritate de doue 
treimi.

Tote aceste — 4i°e „Narodni 
Listy‘‘ — nu s’au întâmplată. Po
porulu boemă a tolerată și a su
ferită mai departe neajunsurile și 
relele, ce au venită asupră-i și s’a

răzimatu pe nobilimea sa istorică 
și pe credința ei cătră dreptulu 
publicu boemu. Și care a fostu re- 
sultatulu ? După ce deputății cehi, 
cari la 1879 au întratu în parla- 
mentulu centrală (Reichsrath), au 
servită acolo timpă de doispre- 
4ece ani guvernului, cei din Viena 
nu voiră se scie nimică de drep- 
tulă publică boemă, er Cehii bă
trâni subscriseră în cele din urmă 
punctațiunile pactului ceho-ger- 
mană dela Viena, pe cari numita 
f6iă le consideră ca o renunția- 
țiune la dreptulă publică.

Se înțelege, că critica aspră a 
organului Cehiloră tineri este 
combătută de cătră foile celeilalte 
partide. Aceste întrebă pe condu
cătorii Cehiloră tineri, că ce au 
dobândită ei de când au învinsă 
la alegerile pentru parlamentulă 
centrală? Le-au succesă — 4*°^ 
ele — să bată pe deputății cehi 
bătrâni, der totodată au nimicită 
vechea majoritate în parlamentulă 
vienesă; representanții boemi suntă 
a4l isolați și conducătorulă loră 
declară, că nici dreptulă publică, 
nici egala îndreptățire nu-o voră 
pute dobândi pănă ce voră fi în 
vieță, ci poporulă va trebui să-și 
ajute însuși.

Adevărulă este că înainte cu 
două săptămâni, cu ocasiunea unei 
adunări comunale electorale ce s’a 
ținută în Praga, conducătorulă 
Cehiloră tineri, d-lă Dr. Iuliu 
Gregr, a făcută o declarațiune cam 
în sensulă indicată. Acesta decla
rațiune este fdrte importantă și 
de aceea o vomă reproduce aici 
pe largă.

„Trebue se au4imă“ — 4ise 
Dr. Iuliu Gregr — „că delegațiu- 
nea nostră nu păte arăta succese. 
Acesta este adevărată, căci în pu
ținele luni, de când suntem ă în 
Reichsrath, n’a fostă posibilă de 
a realisa programulă nostru, ba 
o spună sinceră, că n’am spe-

ranță, că ’li! vomu pute realisa 
curându, eu celu puținu anevoia 
voiu mai trăi atâta. Programa 
ndstră are se-o esecute numai po
porulu boemii; der acestu poporu 
trebue se fiă cu totulu altulu, de- 
câtu este a4l> acestu poporu tre
bue să se organiseze în oposițiă 
energică, cum nu s’a mai ve4utfi 
la noi. Poporulu nostru, în fine, 
trebue să rumpă vechia politică 
politică tradițională a Austriei, 
ca cei din Viena se âmble cu elu 
altfelu, decâtîi âmblă a4l“.

CRONICA POLITICA,
— 31 Octomvre, (12 Nov.)

— In ședința dela 10 Novembre a 
parlamentului austriacă, deputatulfi oehfi 
Tilșer se plânse în contra armatei cjicendfi, 
că aoesta germanisâză; er deputatulfi 
Herold cerii, oa în armată să se respec
te naționalitatea fiă-cărui poporti, ridi- 
cândQ tot-odată aouse și în contra ac
tualului sistemii de pedepsire în armată. 
La acesta răspunse ministrulfi Welsers- 
heimb cjicendfi, că nici într’o armată nu 
este tinerimea mai cuviincioșii și mai 
bine tractată, oa în armata austro-un- 
gară. Câtă pentru naționalități, de aces
tea, pe câtă se pbte, se ține sâmăîn ar
mată; deosebirea armatei însă după na
ționalități ar însemna atâta, câtă nimi- 
oirea armatei comune, pe care fiă-care 
naționalitate trebue să o considere ca 
unii bastionii de apărare, în care se 
frânge ori ce patimă de partidă, ce 
trece pănă la estremfi. Agitarea conti
nuă a cestiunei armatei, p«5te să peri
cliteze ohiemarea armatei ca armată co
mună, și decă lucrurile ară merge pănă 
la sfîrșitfi, resultatulii ar fi, că ne-amfi 
pomeni cu o jumătate duzină de armate 
de naționalitate, ba pote încă și mai multe, 
cari ară fi gata de-a sări una asupra al
teia, der o armată oare să apere inte
resele comune ale monarchiei și care 
singură asigură esistența fiă-cărui poporfi 
— nu amii avă. Din aoeste considerații 
ministrulfi se rdgă, ca armata să fiă cru
țată și nimenea în contra ei să nu agiteze.

— La Petersburg a apărută o bro
șura asupra armatei austriaco, sorisă, 
după informațiile diareloră vieneze, de 
baronulii Kaulbars, fostulii atașată mili
tară rusescfi în Viena, sub^pseudonimulfi 
Modders. Broșura, de 242 pagine, oarac- 
terisâză în genere armata austriaoă în 
vorbele că: e ună organisms puternică, 
oare s’ar arunca unită asupra orl-oărui 
dușmanii , câtă timpii victoria i-ar ră
mâne oredinoiosă. Armata de acfl nu mai 
este cea din anulă 1866. Infanteria, în 
casă de mobilisare, ar fi gata de luptă 
în (jiua a oinoea, artileria și trupele de 
geniu în diua a șeptea, er oaValeria deja 
a doua cJL Tote organisațiile din spatele 
armatei ară pute să intre în luptă deja 
în 4iua a noua. Trebue să se recundscă, 
continuă broșura, că armata austriacă în 
starea în care se găsesce aotualmente 
merită unulă din locurile cele dintâiu 
printre armatele europene. Ea este ună 
contrară serioșii și unulfi din elementele 
de căpeteniă pentru resolvarea oestiunei 
internaționale. In deosebi laudă d. Kaul
bars artileria și corpulii ofioeresoă. Cor- 
pulii oficeresofi austriaoă, 4ice elfi, este 
sigură, bine pregătita și muncitoră. Nu 
mai ună astfelfi de corpii ofițerescii pote 
esplica starea mulțumitore a armatei, 
ou tătă diferența elementelorii naționale.

„Corespondența politioă“ 4’°e, ou 
privire la oălătoria Regelui Carolu, că 
întregă România se simte mândră și o- 
norată de promisia strălucită făcută su
veranului său la Monza și la Potsdam. 
Reoepțiunea ce s’a făcută Regelui Ca- 
rolii din partea regelui Umberto va a- 
ve de efectfi de a strânge înoă mai 
multă legăturile, cari unesoQ pe oele 
două popdre și pe oele două familii re
gale. Visita regelui Carolti la împeratulfi 
Germaniei va ave resultate care nu se 
potfi prețui. Interesulfi oe împăratule a 
manifestată pentru România și drepta
tea dată silințelorfi sale, va înouragia pe 
tînărulă regată de a persista în munoa 
sa paclnică și în politica sa înțeleptă 
precum și de a da oa și în trecută ce
lorlalte state balcanice exemplulă ordi- 
nei și alfi cinstei.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “ lunga sa visare, acela visa însă mai de
parte ; elfi făcu puțind sgomotfi cu pi- 
oiorulii, tînărulfi se uita în jurii der 
ochii sfii frumoși trecură repede peste 
bătrânulfi și apoi se ațintiră erășl asupra 
tabloului.

„San Pedro! San Iago di Compos
tela^ murmură bătrânulfi. „Ce diletantă 
uriciosii și prostii!“ Năoăjitti părăsi elfi 
camera și galeria, căci simția, că astătjl 
năcasulii și supărarea ia răpită ori ce plă
cere. Mai bine aștepta!

In cjiua următore galeria a foștii în- 
ohisă, și astfelQ elfi trebui să aștepte 48 
de bre lungi, pănă când să potă vede 
erășl tabloulfi, care-lfi interesa în gradă 
atâtii de mare. Mai înainte de a termina 
clopotele biserioei să bată 12 ore, elfi 
se și urcă grabnicii pe trepte, întră în 
galeriă, și apoi în odaia bine cunoscută, 
elfi nemerise tocmai bine! Era celfi 
dintâiu, era singurii, putea să privescă 
în tăcere tabloulfi.

Privi multă vreme asupra damei și 
pe încetulii, i-se umplură oohii de la- 
crăml; îșl sterse ou mâna genele sale 
cărunte: „0, Laura!'1, șopti elfi. Atunci 
pătrunse unii suspină la urechile sale, 
se întdrse înspăimântate, tînărulfi de a-

lalta-erl sta erășl aici și privia tabloulfi. 
Supăratfi, că a fostă întreruptă, făcu cu 
capulâ ună complimentă fugitivii, tînă- 
rulă mulțămi ceva mai amabilii, der nu 
mai puțină mândru ca Spaniolulă. Și 
de astă-dată voi acesta să aștepte pe 
veoinulfi său; der înzadarfi, elfi văcju 
spre grdza sa, cum acesta luă ohiară 
ună scaunfi și se puse la câțiva pași de
parte de tablou, pentru ca să-lfi privesoă 
cu comoditate și mai cu atențiune.

„Obrazniculii“, murmura Don Pedro, 
„oredii, că voesoe să-și bată jocii de 
părulii meu căruntă.tt Elfi părăsi sala și 
mai năcăjiți! ca erl.

In anticameră se întâlni cu unulfi 
din proprietarii galeriei, îi mulțămi pen
tru plăcerea, pe oare i-o proourâ colec- 
țiunea, der nu se putu reține, să se je- 
luâscă încâtva asupra tînărului contur- 
bătorii de liniște.

— Domnule B.* dise elfi „d-ta ai 
observată, pbte, că ou deosebire unulic 
dintre tablourile d-tale mă intereseză 
fbrte multă, are o însemnătate pentru 
mine, pe care nu ți-o potă esplica. Am 
veDitfi de atâtea-orl, de oâte-orl mi-ai 
făoutii posibilii acesta, pentru-ca să vădfi 
tabloulfi, m’am buouratil fbrte multă, că

l’am putută vede neturburată, fiindcă de 
obiceiu mulțimea nu prea sta multă aoolo 
— închipuesoe-țl, unQ tînără răutăcioși 
m’a spionată, și vine, de oâte-orl vină și 
eu, și rămâne, în năoazulii meu, 6re în
tregi înaintea acestui tablou, care nu-lfi 
impdrtă de looă!“

Domnulă B. surise ; oăol prea bine 
îșl închipuia, cine l’a conturbată pe bă
trânulfi.

— „Acesta din urmă nu i-o iau în 
nume de rău,“ răspunse elfi, „se pare, că 
și pe tînărulfi îlfi privesoemai de aprdpe 
aoestii tablou, căci nu e pentru prima- 
dată, oă-lfi privesce atâtii de lungă.

— „Cum așa? Oinee omulii acela?“
— „Este domnulă de Froben“, con

tinuă elfi mai departe, „care petrece aci 
de cinol său șese luni, și din 4La, în 
oare a vădutii pentru prima-dată acela 
tablou, ală damei ou pălăria cu pene, 
vine oa și d-ta, în fiă-care 4i la acâstă 
oră, pentru oa să privescă tabloulfi. Ve4l 
așa-deră oe-lil puțină, că trebue că are 
interesă la tablou, fiindcă de multă îlil 
cerceteză“.

— „Domnule! Șâse lunl?“ esclamă 
bătrânulfi. „Nu, în inima mea i-am fă-

(2)

Cerșitorea dela Ponts des Arts. 
Novelă de Vilhelm Hauff; trad, de Cornel Scurtu.

3.
Și se întâmpla; în c|iua următâre 

abia se deschise galeria, când și întră 
Don Pedro de San Montănjo Ligez, cu 
pași apăsați și mândri, și trecu pe dina
intea șirului cela lungă alfi tablourilor!! 
spre camera aceea, unde era tabloulfi 
damei cu pălăria cu pene. Se supără, că 
looulfi dinaintea tabloului e deja ocupații, 
că de ce nu putea singură și în tăcere 
să esamineze chipulfi trăsură de trăsură, 
cum ar fi făcut’o bucuroșii. Unii tînării 
sta înaintea aceluia, îlQ privia lungă, 
păși lângă ferestră, privi afară la cur- 
sulfi norilorfi și apoi veni ârășl înaintea 
tabloului. Ilti supără ceva pe bătrânulfi 
domnii, der totuși trebui să rabde.

’Șl făcu de lucru pe la alte tablouri, 
der cuprinsă de gândulfi la damă, în- 
toroea în fiă care momenta capulfi, pen
tru ca să vedă, că ore tînărulfi încă nu 
s’a depărtată, der acesta sta ca ună zidă, 
și părea cufundată în meditațiune. Spanio- 
lulă tuși, pentru oa să-lă deștepte din
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Congresulîi de pace, după oum se te- 
legrafeză din Roma, s’a deschisă astăcjl 
după amddă la 1 dra în Capitoliu.

* * *
Academia română va țind o ședință 

publică Vineri, în 1 Noemvre, în oare 
eminentulă profesoră Nicolae Ionesou va 
ceti o conferință asupra „ Graiului ro- 
manciloru^ (Grisonii din cantonulă XXII 
ală Elveției.)

♦* *
Planulă catedralei, ce se va zidi în 

BuourescI, a fostă trimisă Metropolitului 
primată, ca să-lă supună și esaminării 
membriloră Sântului Sinodă.

* * *
Esposițiă regnicolară ori universală? 

Acesta este întrebarea, ce preocupă as- 
tăcJX tdte straturile patriotismului ma
ghiară. E vorba, ca cu ocasiunea serbă- 
riloră milenare să se arangieze o espo
sițiă în Budapesta, der nu se potă 
„pntrioții" hotărî, că ce felă de esposițiă 
să arangieze: regnicolară ori universală. 
Unii se mulțumescă cu una regnicolară, 
er alții, mai înorecțuți în forțele „na- 
țiunei", stăruescă pentru arangiarea unei 
esposițiuni universale. Camera comer
cială și industrială din Budapesta s’a 
pronunțată mai multă pentru o esposi- 
țiune regnicolară, der contele Zichy Jeno, 
dela care a emanată ideia, luptă și e 
hotărîtă a lupta din tote puterile pentru 
a mijloci să se arangieze o esposițiune 
universală, „căol — Z’ce ®lfi — deoă noi 
vomă renunța dela acesta, mâne-poimâne 
voru primi Bucurescii ori Constantinopo- 
lul-H oferte pentru arangiarea unei esposi
țiuni universale, cari voră și arangia-o și 
se pdte încă, că o vâră arangia tocmai 
în timpulă când noi ne vomă delecta în 
esposițiă ndstră regnicolară, se înțelege, 
fără de nici ună folosă." Acesta este 
spaima, care-lă face pe contele Zichy să 
pledeze cu atâta focă pentru arangiarea 
unei esposițiuni universale, fără a mai 
ține semă de marile cheltuell, ce reclamă 
o astfeliu de esposițiă din partea statu
lui, în a căruia soootdlă voră ei s’o 
arangeze. « * *

Primatele Vaszary ca Kulturegyletistti. 
Foile ungurescl aducă scirea, că Claudiu 
Vaszary toomai în ajunulă numirei sale 
ca primate s’a înscrisă între membrii 
fundatori ai Kulturegyletului ungurescă 
de dincolo de Dunăre, plătindă suma 
de 1000 de florini. Acestă întrare 
oficidsă în tagma maghiărisatoriloră a 
fostă așa-deră ună felă de purgatoriu, 
prin oare a trebuită să trecă părintele 
Vaszary pentru a pute fi înălțată la 
demnitatea de primate. Nu mai încape 

așa-dâră niol o indoielă, că și noulă pri
mate este ună bărbată de „bună spe
ranță^

* * *
Bugetulii Consistorialul metropoltanii 

din Sibiiu pentru anii 1892, 1893 și 1894 
s’a statorită în ședința dela 12 (24) Oo- 
tomvre o. a congresului națională bise- 
ricescă cu următorele sume anuale: 1) 
Salarulă secretarului metropolitană 1200 
fi., 2) Adausă personală la salariulă se
cretarului metropolitană ca adausă de 
funoț. 800 fl., 3) Remunerațiune pentru 
cassară și controloră 1000 fl., 4) Remu
nerațiune pentru fiscală 200 fl., 5) Sa
larulă unui scriitoră 600 fl., 6) Chiria 
pentru localulă secretarului și a cassei 
300 fl., 7) Spese de canoelariă, lemne, 
luminată și tipărituri 300 fl., 8) Remu
nerațiune unui servitoră 120 fl., 9) Diurne 
și spese de călătoriă pentru membrii 
consistoriali 860 fl., 10) Proourarea de 
mobile 100 fl., 11) Spese neprevăzute 
100 fl. Totală 5580 fl.

* * *
Cabinetulii lui Fâșiei, după oum scrie 

„Novi List“, îșl va da demisiunea și 
Vuiol va primi construirea noului oa- 
binetă.

* * *
Musica regimentului de infanteria Nr. 

82, va da ună oonoertă Duminecă în 15 
Noemvre în sala hotelului centrală Nr. 
1. Programa este următdrea: 1) Kreu- 
tzer Ouvertură la opera „Das Nachtlager 
in Granada". 2) F. Lehar jun. „Elfen- 
tanz" concertă walzer. 3) F. Liszt: „I 
Rhapsodie hongroise." 4) E. Waldteu- 
fel: „Amour et Printemps" Vals. 5) C. 
Siede: Poutpourri din opera lui Offen
bach „Orpheus." 6) Fr. Klein : „SuvenirI 
de Mehadia." Fantasiă românescă. 7) 
Fr, Sommer: „Wanderbilder" mare pout
pourri. 8) I. Bayer: „Tanz der Blumen- 
mădohen und Condottieri" din baletulă 
„Rouge et noir." 9) A. Sulivan. Divertis
sement din opereta „Micado". 10) E. 
Hamm: Amintire la „Richard Wagner." 

** *
Țarulti și Țarina și-au serbată Luni 

în Livadia nunta de argintă. Cu acestă 
prilejă în biserioa castelului din Livadia 
s’a celebrată ună serviciu divină, la 
care a luată parte familia imperială și 
mai mulțl dspețl și notabilități. După 
serviciulă divină s’a dată la paiață ună 
dejună la care au luată parte toți mem
brii familiei împărătesc! și însoțitorii 
loră. Cu acestă ooasiune s’au oferită pă- 
reohei imperiale jubilare nenumărate da
ruri, adrese, poesii, composițiunl musi- 
cale și altele. Toți cei ce au felicitată 
pe iubilarl, și-au înscrisă numele în al- 
bumulă din paiață.

* * *
Despre colera din Asia se scrie „Co

respondenței politice", că în Damasc 
epidemia continuă a bântui. Săptămâna 
trecută au fostă 200 de cașuri de bdlă 
și 90 de morțl. Cordone s’au pusă între 
Damasc și Beyrouth. La Aleppo și Orfa 
epidemia a dispărută.

Discursulu mlnistrului-președ inte di 
Rudini.

In 9 Noemvrie a sosită ministrulă- 
președinte italiană di Rudini în Milan, 
însoțita de ceilalți miniștri și vice-secre- 
tarl de stată. In sala cea mare a tea
trului Scala, a ținută densulă ună im
portantă disoursă politică, în presența 
unui publică numărosă și alesă.

Din acestă disoursă ală lui Rudini 
atragemă următdrele:

Ministeriulă a fostă chiămată să re
solve cestiunea financiară, programulă 
său îlă formeză reculegerea eoonomică 
și restaurarea finanoeloră cu ori ce 
preță.

Ministrulă președințe declara, că elă 
s’ar retrage, decă ar fi necesitată a face 
nouă datorii. S’au cruțată aprâpe 50 mi- 
lidne în cursă de doi ani, cu privire la 
cheltuelele militare; ddr guvernulă n’ar 
pute lua asupră-șl responsabilitatea pen
tru economisările, prin cari s’a micșorată 
puterea de apărare a țării.

Rudini continua apoi: Prin nego- 
ciările asupra tratateloră comerciale am 
țintită, să nu păgubimă industria ndstră 
și să promovămă esportulă producteloră 
ndstre agricole. Din asemenea principii 
purcede și tratatulă încheiată deja cu 
Germania și voră purcede și tractatele 
ce voimă în curendă a le încheia ou 
Austro-Ungaria și cu Elveția.

Apoi 4ise verbală următdrele: „Pa- 
pismulă, care câte odată ia o atitudine 
amenințătdre, e avisată aici între mar
ginile unei puteri spirituale, și adecă nu 
numai prin lege, pe oare nimenea nu o 
pdte vătăma, fără a fi nepedepsită, ci 
și prin aprobarea aprâpe unanimă chiar 
și a acelora, cari se dau de cei mai 
evlavioșl. Politica biseriodscă acum tra
dițională, care a contribuită la ondrea 
și la puterea regatului Italiei, va fi sus
ținută cu strioteță în vigdre, dr in
cidentele regretabile, ce le-au provocată 
ună numără mioă de orbiți, să nu ne 
abată din calea ndstră. Noi nu vomă 
aduce în discusiune constituirea regatu
lui din causa unoră lucruri atâtă de ne
însemnate. Nu vomă atăca nesohimbata 
și organica lege de garanțiă, a cărei 
oportunitate și coreotitate e dovedită 
prin o îndelungată esperiință. Italia nu 
va vătăma respectulă cuvenită față de 
libertatea consciinței și toleranța reli- 
giosă, cari la noi totdeuna au fostă res
pectate cu ondre. Cetățenii întregei lumi 

potă fi siguri, oă aceste stau sub scu- 
tulă legiloră nostre, ei potă veni în ori 
ce timpă la Roma, să aduoă omagile 
loră papei, căruia noi, în sentimentulă 
tăriei ndstre aotuale și a viitorului si
gură, îi putemă garanta fără temă cea 
mai mare libertate și totdeodată îi pu
temă arăta onorurile unui suverană.

In Afrioa, continuă ministrulă, ni-se 
impune precauțiune, de a nu ne lăsa 
într’o politică aventuridsă.

Rudini continuândă Z'se apoi: „Ou 
o armată puternică, cu o flotă puternioă 
și cu aliațl credincioși suntemă în posi- 
țiune de a ne păstra independența față 
de ori ce atacă. Der puterea acesta tre- 
bue ca să potențeze simțulă nostru de 
responsabilitate și Italia trebue să-șl în
drepte influința sa într’acolo, pentru ca 
să potă fl în stare, ca cu atâtă mai multă 
să întărescă și să asigureze paoea. Speră, 
că Dumnezeu nu va concede, ca să vină 
ună răsboiu asupra Europei. Oredă firmă 
și iau asupră-ml chiar și garanția, oă 
monarchii suntă oondușl de spiritulă unei 
mari moderațiuni și înțelepciuni. Prea 
grea ar fi în adevără răspunderea, ce ar 
lua-o asupră-șl provocândă ună răsboiu 
sângerosă, căci chiar și o victoriă ga
rantată și o gloriă de răsboiă asigurată, 
n’ar pute să eohivaleze nemărginitele pa
gube ale unui răsboiu. O lungă espe
riință ne arată de altmintrelea, că ali
anțele din epooa ndstră, cari se înte
meiază pe legături dintre popdre, nupotă 
folosi unui altă scopă, decâtă aceluia ală 
propriei apărări, asemenea dovedesce o 
esperiință nu prea scurtă, că scopurile 
de pace ale aoestoră alianțe s’au atinsă 
în adevără. Prin reînoirea legăturiloră 
ndstre cu Austro-Ungaria și G-ermania, 
crede guvernulă regesoă a fi întărită o 
stare de luorurl, care este aptă pentru 
deșteptarea acelei politioe de reculegere, 
de oare avemă lipsă ou deosebire spre 
a ține cheltuelele de răsboiu între mar
gini modeste...

Italia trebue?să-șl recâștige indepen
dența sa economică și financiară. Numai 
de o mică încordare mai avemă lipsă și 
acdsta independență, fără de oare nici 
chiar independența, politică n’are preță, 
va fi pentru tot-deuna câștigată. Tare 
în simțulă dreptului nostru, fără de idei 
ambițiose, oondușl de dorința susținerii 
statului quo, mai alesă ală aceluia în 
basinul mărei mediterare, noi formăm în 
Europa ună elementu alu păcei, Acestă 
simțementă îlă are aZi totă lumea. Ati
tudinea ndstră hotărâtă personală, care 
însă se abține de ori-oe politică iritătâre 
ne-a câscigată încrederea aliațiloră și 
stima tuturora mariloră puteri, ou G-er
mania și Austro-Ungaria am susținută și 
amă întărită o solidaritate de vederi și 
de interese, care va lăsa după sine urme

cută o mare nedreptate aceluia, Dumne- 
Zeu mi-o va erta! Oredă ohiar, că l’am 
tractată nepoliticosă în supărarea mea. 
Și este ună oavaleră, Z*01 d-ta? — Nu, 
să nu se Zi°â despre Don Pedro, oă a 
traotată cu nepoliteță pe ună omă străină. 
Te rogă, spune-i — der lasă, îlă voi în
tâlni drășl și voiu vorbi atunci cu elă".

4.

In Z’ua următdre, oând se află erăși 
în galeriă și întâlni pe Froben deja lângă 
tablou, păși și elă într’acolo cu fața ami
cală; când însă tînărulă se dete respeo- 
tuosă la o parte, pentru ca să ofere ună 
locă mai bună bătrânului, aoesta făcu 
ună complimentă respeotuosă, salutân- 
du-lă și Zicendă: „Deoă nu mă înșelă, 
sennor, te-am văZută deja demaimulte- 
orl înaintea acestui tablou. Și d-tale îți 
vine ca și mie ; și pentru mine este acestu 
tablou interesantă și nu potă să mă sa
tură privindu-lă".

Froben fu surprinsă prin alocuțiunea 
acesta; și lui i-a bătută la ochi visitele 
bătrânului înaintea tabloului, elă aflase, 
că oine este acela și după salutarea re- 
servată și reoe de erl, nu se aștepta la 
agrăirea acdsta amicală.

— „Mărturisesoă, domnule!“ răs
punse aoesta după puțină hesitare, „acestă 
tablou mă atrage mai multă, decâtă tdte, 
oăol — zace ceva în aoestă tablou, oare 
este de importanță pentru mine".

Bătrânulă se uită la densulă în modă 
întrebătoră, ca și când răspunsulă acesta 
n’ar fi în deajunsă, der Froben con
tinuă mai resolută.

— „E lucru minunată cu operile de 
artă, mai cu semă cu tablourile. Pe lângă 
ună tablou trecă mai mulțl de o miiă 
de dmenl, află desemnulă coreotă, ad
miră ooloritulă său, der nu se pronunță 
mai adâncă asupra lui, pe când pentru 
ună singuratică are o importanță mai 
mare ; elă stă înlănțuită înaintea lui, nu 
se pote despărți de o asemenea prive- 
lisce, ci se întoroe erăși pentru a-o ad
mira."

„Pdte ai dreptate", răspunse bătrâ
nulă gânditoră, privindă tabloulă, „ der 
eu credă, oă aoesta se pdte Zice nu
mai despre composițiunile mai mari, des
pre tablouri, în care pictorulă și-a es- 
pusă mai temeinică ideia sa. Mulți. trecă 
pe lângă densulă, pănă oând importanța 
îlă privesce pe unulu, care apoi admiră 
spiritulă profundă ală artistului. Der 

se pdte Zi°e acesta despre asemenea 
oapete ?“

Tenărulă se înroși.
— „Și pentruce nu?" Z’se z™- 

bindă. „Formele frumdse ale acestei 
fete, nobila frunte, aoestl oohl gânditori, 
gura acesta suavă, nu le-a creată artis- 
tulă cu ună spirită profundă, nu este 
ceva atrăgătoră în aceste trăsuri, oă—!“

„O, te rogă, te rogă", îlă întrerupse 
bătrânulă ou blândețe ; „ce e dreptă, a 
fostă o persdnă frumosă, care a servită 
de modelă artistului, familia are femei 
frumdse."

— „Cum? care familiă?" esolamâ 
tenărulă uimită; elă se îndoia despre 
mintea sănătosă a bătrânului, și cu tdte 
acestea se părea, că vorbele bătrânului 
îi încorddză atențiunea in oelă mai mare 
gradă.

— „Acestă tablou e de sigură ou- 
rată fantasiă, domnule, e oelpuțină vechiu 
de o sută de ani!"

-„Așa-deră și d-ta oreZl în poves
tea aceea?" șopti, bătrânulă; „fiă Zi8^ 
între noi, de astădată l’a înșelată pe po- 
sesoră agerimea minții sale; ounoscă pe 
dama acesta."

— „Pentru DumneZeu, o ounosol?

Unde e ea acum, cum o ohiamă?" Zise 
Froben viu mișcată, apucândă mâna 
Spaniolului.

— „Mai bine ași fi Zisă, am ounos- 
out’o" răspunse acesta cu voce tremură- 
tore, ațîntindu-șl ochii înmuiațl de la
crimi asupra damei. „Da, am ounosout’o 
în Valencia, acum două-ZeoI de ani; e 
multă de atunol! Nu e altcineva, decâtă 
Ddmna Laura Tortosi".

— „Două-ZeoI de ani!" repeți tene- 
rulă, trist și abătut „două-Zed de ani, nu, 
nu e ea!"

„Nu e ea?" continuă Don Pedro 
iritată, „Ziol, că nu e ea ? CreZl, că pio- 
torulă a scosă din creerii săi aoeste tră
suri? Totuși nu voesoă să fiu nedreptă, 
a fostă ună bărbată harnioă aoela, oare 
a zugrăvit’o, pentru-că colorile sale 
suntă adevărate și fidele, ca și oând 
ar fi vii. Der creZl d-ta, oă ună astfelă 
de artistă nu a creată cu fantasia sa 
ună altă chipă? Nu afli, fără oa să cu- 
nosol familia Tortosi, că dama aoesta a 
trebuită să aibă asămănărl familiare, tră
sături hotărîte și naturale, trăsături, cari 
nu se găsescă în tablourile fantasiei, ci 
numai în portretele adevărate ? E un por
tretă, ți-o spună d-tale, sennor, și pe 

I
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durabile. Unele popore au făoută nu 
de multă prințului nostru moștenitorii o 
primire prietinăsă și amabilă, care 
ne inspiră oelă mai viu și sincerii 
simții de mulțămire. Bunele nostre 
raporturi cu Rusia au produsă de cu- 
rândă în opiniunea publică ceva, ca și 
unii simții de pace asigurată. Față cu 
Francia ne-amă purtată necurmată așa, 
ca să împrăsoiămă suspițiunea și neîn
crederea, cari trebue să fiă delăturate 
și acum s’au împlinită așa cjicendă, prin 
onorurile ce s’au făcută în țâra nostră 
vecină memoriei lui Garibaldi, o dorință, 
ce o aveamă după aoeea cordialitate, 
care va fi tot-deuna scumpă poporului 
italiană.

Incheiândă Rudini dice, că prin or 
dine, muncă, păstrare și perseveranță, 
Italianii voră pută în ourândă să ștârgă 
urmele perderiloră din anii ultimi; decă 
nu-șl voră perde credința în sine și mai 
înainte de tote în înțelepciunea regelui, 
care a fostă și va fi și în viitoră popo
rului său conducătoruiă, cu care Italia 
’și va oontinua calea gloriosă, ce a des- 
chis’o întemeiătorulă regatului.

Discursulă acesta ală ministrului- 
președinte a fostă primită cu viue a- 
plause, și când densulă părăsi sala tea
trului Soala, poporulă ce se afla pe 
stradă îi făcu ovațiunl furtunose.

Foile papale suntă în gradulă oelă 
mai mare iritate din oausa discursului 
lui di Rudini. Se cji°®i papa va răs
punde energică la acestă discursă în 
consistoriulă, ce se va ține în luna lui 
Decemvre.

„Plângeri valache/

„Erdelyi Hirad6" voindu se răs
pundă la articolulu de fondu din 
Nrulu de dumineca trecută alii 
cparttlui nostru, scrie următdrele:

In Nrulă de alaltă-erl ală „Gazetei11, 
d-lă Dr. Aurel Mureșianu, într’ună ar
ticula destulă de lungă și „făcută" bi- 
nișoră după chablon, se plânge teribilă 
în contra „tirăniei maghiare." La scrie
rea acestui articulă a dată ansă aface
rea Valachiloră din Sătmară. De multe- 
orl amă mai amintită, că ultraiștii Va- 
laohl nisuescă mai alesă prin înființarea 
reuniuniloră și a sociețățiloră să răspân- 
dâscă ideile române, și de aoeea, unde 
se află numai vr’o dece—oinol-spre-dece 
inși, îndată facă o societate de lectură, 
casină, ca ascuncjendu-se în ele, să potă 
impreună arunca cu petri în ideia de 
stată maghiară și în sooietatea ma
ghiară.

După „Gazeta", femeile valache din 
comitatulă Sătmarelui ar fi înaintată 
încă înainte de mai mulțl ani nisce 
(holmi) statute la ministrulă de interne, 

care însă nu voesce să le întărescă. A- 
cusă mai departe scriitorulă artioului — 
acum deja nu pe ministrulă, ci pe co- 
mitatulă Sătmară, „că acesta tăte le face 
ca se asuprâsoă pe locuitorii români și 
să-i desbraoe de naționalitatea loră". 
După acestea continuă:

„Nu semănă aceste cașuri, ca ou cu 
ou, ou acela, când tinerimea studiosă 
din Clușiu a voită se înființeze la anulă 
1889 „Minerâsz" (vre se cjioă „Minerva") 
în loculă societății disolvate „Iulia".

După acestea se nepăstuesce asupra 
proiectului de lege pentru KisdedovurI, 
oare — după densulă — face aoea în- 
ceroare de forță desperată, de a des- 
brăca de naționalitatea loră pe copiii 
dela trei pănă la șese ani. Aoeste t6te 
mai mergă cum mergă. Grosulă însă ur- 
mâză după acestea.

D-lă Mureșianu faoe acea descope
rire, că politioianii români și în gene
rală Românii suntă considerați de Ma
ghiari ca inimicii țărei și ai națiunei și 
de aceea pretutindenea tindă a-i ține pe 
Români în frâu prin măsuri aspre și vol
nice. După cele ce le oetimă în articu- 
lulă său, ou deosebire înoheiarea este de 
așa desfășurată, înoâtă nici nu voimă 
se o reproducemă, deore-oe numai i-amă 
năcăji pe cetitorii noștri ; dăr trebue să-i 
dămă dreptate acestui pasagiu: Da, tre
bue să-i considerămă de inimicii țării și 
ai națiunei nostre pe astfelă de politici, 
cum e și D-lă Mureșianu, cari întrebuin- 
țâză totă ooasiunea, ca în contra unei 
țări ai cărei cetățeni suntă, să agiteze 
și să-și ducă poporulă în erdre.

pi de stau înainte totă cu mai 
multe aouse nedrepte și nerușinâse; 
voescă, ca să le deschidemă terenă agi- 
tăriloră loră, ba oeră oa încă se i-le 
mai și „sanoționămă" în modă ofioiosă. 
....Probeze numa On. d-lă scriitoră ală 
articulului se vor-bescă în România în 
tonulă acesta în contra legiloră țării, 
și-lă asigurămă, că d’adoua-ără nu i-s’ar 
da prilejă să mai facă astfelă de decla- 
rațiunl.

Prima datorință a fiă cărui cetățână 
din țâră este, să respecte legile țării, să 
respecte acele legi, pe cari a jurată 
însuși Majestatea Sa „celă dintâi omă 
maghiară" și le respectă și face să se 
respeote de toți supușii săi. Oelă ce 
nu lucreză astfelă, celă ce cuteză să 
defaime legile sancționate, acela nu-șl 
împlinesce cele mai sfinte datorințe de 
cetățenă, așaderă nu pdte fi considerată 
în rândulă cetățeniloră cinstiți. Așa se 
vede, că nu voescă să o înțelegă acesta 
acei omeni, ale căroră plângeri afectate 
di de di devină totă mai revoltătore, 
totă mai îndrăznețe.

P<Iw, ar fi timpulă, ca auctoritatea 
competentă să-i învețe odată omeniă și res
pectă față dc lege.**

Amu reprodusu articululâ fdiei 
clușiene pentru ca se se va4ă din- 
tr’ensulu, câtă de greu le vine 
chiar și șoviniștiloru celoru mai 
îndrăsnețl încercarea, de a lua în 
apărare o causă nedreptă, cum este 
causa maghiarisării violente. „Er
delyi Hirado“ nu p6te răspunde 
nimicu la punctele de căpetenia 
ale acusațiunei nostre și de aceea 
îndrugă la lrase g61e și la insi
nuări reutăcidse și fără de nici 
unu înțelesu, numai și numai ca 
se p6tă ajunge la conclusiunea în 
care amenință cu procurorulu.

Și apoi totă se mai miră cei 
dela „Erdelyi Hirodd“, că vorbimu 
de „despotismă la culme", când nu 
pote omulă se scrie câteva rân
duri fără ca d-loră se nu strâge 
după intervenirea auctorității „com
petente11, adecă—a forței brutale.

Literatură.
A apărută :
Istoria unui țînțaru, de Constantină 

de Stamati-durea, membru ală istitutu- 
tului literară din Parisă, ală inst. de 
belle arte diu Vieua și ală inst. sciinți- 
fică din Moscva. Cernăuți, 1891. Edi
tura autorului. — Tipografia lui R. Eck
hard. Formată 8° mioă în 38 pagini. 
Prețuia 20 cr. seu 60 bani. Se vinde în 
folosulă „Șodlei române" din Sucâva.

CUNUNIA. Dumineoă, în 3 No
vembre v. c., la 4 ore p. m., se va cu
nuna în biserica Sf. Nicolae din locă dra 
Elena 1. Niculau diu Brașovă cu d-lă 
Ioană Rusetu din Galați. — Sincerile 
ndstre felicitări!

DIVERSE.
Diaristica persiană- Istoria coriști* 

cei persiane nu este tocmai vechiă. Ea 
a fostă întemeiată de șahulă Nazr-Eddin, 
care în nisce însemnări ale sale arată 
în următorele cuvinte motivulă, care l’a 
îndemnată să întemeeze pressa persiană: 
„Pe stradele Parisului", <j>°® elă, „am 
văcjută adese-orl pe vizitii stândă pe 
capră și cetindă cjikre și atunci ml-a ve
nită în minte, că cecitulă cu diligință 
abate cugetarea dmeniloră săraci dela 
gândirile rele. Am hotărîtă, ca să câș
tigă și poporului meu acâstă binefacere 
și l’am făcută atentă pe marele viziră, 
ce era cu mine, oa in Teheran să-mi a- 
ducă aminte lucrulă acesta." După a- 
câsta șahulă îndată ce s’a reîntorsă în 
imperiulă său, a oonstituită ună „minis- 
teră de pressă", a căruia îndatorire era 
ca să întemeieze cjiare. Astăcjl se află în

Persia mai multe cpare politice cuotidiane 
și o revistă săptămânală ilustrată; ba so 
află în Persia și ună olericală oare
faoe propagandă pentru reîntdroerea lo- 
cuitoriloră la islamulă loră originală.

Desvoltarea orașului Chicago. Nu 
esistă orașă în lume, ba nici în oursulă 
istoriei nu s’a ivită ună orașă, oare în 
timpă de câteva decenii să se fi ridioată, 
așa-cjioendă din nimioă, la rangulă unui 
orașă dintre cele mai de frunte în 
lume. In 1833 Chicago consta din 
175 de case cu 550 do locuitori. In 
1850 numărulă loouitoriloră ajunsese 
la 30,000, în 1860 trecuse peste 100,000, 
în 1870 numărulă loouitoriloră săi era 
de 300,000; ou dece ani mai târcjiu o 
jumătate de milionă, er în 1890, cu ooa
siunea ultimei numerotări a poporațiunei, 
numărulă loouitoriloră orașului Chicago 
ajunsese la ună milionă și 200,000. Cea 
mai mare parte dintre acești locuitori 
suntă streini; a treia parte din ei suntft 
Germani, a cinoia parte Irlandezi, er 
ceilalți suntă imigrați de prin Scandi
navia, Polonia, Rusia, ba ohiar și din 
Ungaria. Din statistica orașului Chicago 
mai e de interesă și împrejurarea, că 
numărulă bărbațiloră întrece pe ală fe- 
meiloră cu 80,000.

0 sărutare — coram publico! Ună 
casă rară s’a întâmplată în filele trecute 
într’o casină din Esseg, în decursulă 
pausei între actele unei representațiunl 
treatrale. Despre acestă casă scrie ur- 
mătdrele ună martor oculară în cjiarulă 
„Drau": Visitatoriloră teatrului li se 
oferi, după finea actului primă, o scenă, 
care a făcută mare sensațiune. Domnulă 
Lazo B., șecju între două fete fumose, 
și privirea încântătdre a uneia, și statura 
sveltă a oeleialalte, îlă făcu în oontra 
obiceiului său, să nu-șl părăsdsoă între 
pause loculă. A fostă ființa fărmăcătdre 
a vecinei sale, domnișiora Pauline C., 
seu pdte vre-ună rămășagă, destulă, că 
numitulă erou aplică o sărutare pe bu
zele purpurii ale domnișorei,în presența 
publioului din sală. Domnișdra Paulina, 
în primula momenta fu consternată de 
acesta „ne mai auflită obrăzniciă" — 
după cum se esprimâ ea, și domnulă B., 
află de bine, ca să o ia la sănătdsa câtă 
mai în grabă și fapta acesta se o lase 
în saroina judecății publicului. Dupăoum 
suutemă informați, gluma acesta va veni 
înaintea justiției, fiind-că domnișdra să
rutată are de gândă să aouse pe aten- 
tatorulă ei."

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

Dumnecjeulă meu, nu e altulă, deoâtă 
ală domnei Laura, pe care am văcjut’o 
acum două-cjecl de ani în plăcuta Va
lencia."

„Stimatulă meu domnă", .răspunse 
Froben, „sunt asămănărl, asămănărl în- 
șelătdre; adese-orl crede cineva, că a în
tâlnită pe ună amică vorbindă, într’ună 
costumă veohiu și ouriosă, și decă în
trebă, i se spune, că este vre’un strămoș din 
răsboiulă de trei-(jecl de anf, seu pote ună 
străină. Concredă și aceea, că acestă 
tablou are așa numitele trăsuri familiare, 
că sdmănă cu drăgălașa Donna Laura, 
der acestă tablou, aoesta e vechiu, și 
celă puțină atâtă se scie din registrele 
și din cărțile bisericescl, oă a atârnată 
în biserica Magdalena din K. deja o sută 
cincl-cjecl de ani; elă a ajunsă în bise
rică prin o donațiune făoută din întâm
plare, er nu prin vre-o comandă, și după 
tote indioările, a fostă zugrăvită de pic- 
torulă germană Lucas Oranach".

— „Atunol satana să-mi ia ochi/" 
striga Don Pedro năcăjită, ridioându-se 
repede și luându-șl pălăria. „E o operă 
a iadului, voesce să mă arunce acestă 
tnblou la <jile A® bătrânețe, în durere și 
amărăciune." Bătrânului îi curgeau lacră- 

mile, când părăsi cu pași repecjl și ră
sunători galeria.

5.
Dâr ou tote aoeste, nu fu pentru 

ultima-dată aici. Froben și elă se întâl
niră încă de multe-orl înaintea tablou
lui și bătrânulă din oeîn ce’lă iubeamai 
tare pe Froben, din causa judecății sale 
modeste și hotărîte, din causa educațiu- 
nei sale, a cunosoințeloră sale și din 
oausa tactului său fină socială. Bătrâ
nulă era străină în acestă orașă, elă 
se simția isolată, totuși nu era misan- 
tropă, încâtă să nu fi stată de vorbă jcu 
dmenii. Astfelă se întâmpla, oă elă pe 
neobservate se alipi de Froben, căol a- 
cesta atrăgea și prin aoeea, că împăr
țea cu dânsulă ună sentimentă scumpă, 
adecă iubirea față de acelă tablou. Așa 
se întâmpla, că elă bucurosă însoțea pe 
tînără în preumblările sale, că de mul
te-orl îlă învita pe aoesta să-i țină sera 
sooietate. într’o sâră, când sala de mân
care dela hotelulă „Regele Angliei" era 
plină de dspețl și împrejurulă amându
rora se aflau dspețl străini, ei se simțiră 
împiedecați în conversațiunealoră intimă 
și Don Pedro c|is® cătră junele său a- 
mică:

— „Sennor, dâcă n’ai promisă vre-unei 
dame, oă vei petrece sera acesta în so
oietatea ei, seu dâoă nu te le-gă altă 
p-omisiune, atunci te în vită în odaia 
mea să bemă o stiolă de vină veri
tabilă de Ximenes."

— „Mă onorezi forte multă" răs
punse Froben, „nu mă legă niol o pro
misiune, oăcl nu cunoscă aici niol o da
mă, și pe lângă aceea aici e obiceiulă 
ca sera să cânți pe strade seu. să con
versezi la ferâstră cu iubita, deol cu plă
cere te voi însoți."

— „Bine, te rogă aștâptă înoă ună 
momenta, pănă când voiu isprăvi cu 
Diego, și apoi voiu porunci să techieme."

Bătrânulă pronunțase acestă chie- 
mare cu ună felă de solemnitate, oare-i 
păru lui Froben de totă curiosă. Acum 
îșl aduce aminte, că încă n’a fostă în 
camera lui Pedro, oăol totdeuna se întâl
niră în sala de mâncare a hotelului, to
tuși din tdte aoeste, credea elă, oă pdte 
conchide, că e o deosebită curtoasie, 
prin aceea, că Spaniolulă l’a chiămată 
la sine.

După ună pătrară de dră apăru 
Diego, cu două candelabre de argintă, 
se plecă respectuosă înaintea lui Fro

ben și-lă rugă să-lă urmeze. Tînărulă 
îlă urmă, și observă, când trecu prin 
sală, că toți ospeții îlă priveau cu cu- 
riositate și că șopteau unulă cu altulă. 
In etagiulă întâiu desohise Diego o ușă 
cu aripi și făou semnă dspelui să intre. 
Acesta se opri surprinsă pe pragă. Bă
trânulă său amioă îșl lăpădase fraculă, 
se îmbrăcase cu o jachetă nâgră cu pa
role roșii, și-și încinsese o sabiă cu mâ- 
nerulă de aură, âr o manta stacojiă’i a- 
târna pe umeri. In modă solemnă pășî 
înaintea dspelui său și-i întinse mâna 
sa uscată, salutându-lă „Fi bine-venită 
Don Frobenio", cjise elă; „nu te jenâză 
acestă cameră fără podobă, în călătoria 
după cum soi, nu e oa aoasă? Mai fru- 
mosă e în sala mea din Lisabona și di- 
vanurile mele suntă lucrate în stilă mau- 
rică, der șecjl pe acestă sofă, vinulă d-lui 
Sohwaderer e bună și veritabilă, șecjl !" 

pieândă acestea, conduse pe tînă
rulă lângă o canapea; masa era acope
rită cu prăjituri și cu sticle de vină. 
Diego turna în pahare și aduse cibrite 
Și țigări.

(Va urma.)
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Corsulu pieței Brașmis
din 12 Noemvre st. n. 1891.

Bancnote românescl Cump, 9 31 
Argintă romănescă - „
Napoleon-d’orI • • „
Lire turcescl ■ • „
Imperiali .... „
fialbinl .... „
Scris, fonc. „Albina11 6% 

n n n ^% n
Rable rusescl - • „
Mărci germane - ■ „
Discontulă 6—8% pe ană.

9 22
9.62 
1048.
9.48
5.40

117.—
57.40

Vând. 9.34
9.27

19.35
10.53

9 53
5.45

n
H 
n 
îi 
n 
n 
n

n 
n

118.-
57.80

Cnrsulâ la bursa din Viena
din 11 Noemvre a. c. 1891

Banta de aurii 4%........................... ■
Banta de hârtiă 5% .... - .
Imprumutulii căiloră ferate ungare 

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

103 40
100 90

115.80
98.—

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

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

Amorf isarea datoriei căiloră ferate de 
ostii ungare (3-a emisiune) ■ - 

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

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

ghedinului
Renta de hârtiă austriacă
Renta de argintii austriacă ... 
Renta de aură austriacă .... 
LosurI din 1860 ............................
Acțiunile băncei austro-ungare 
Acțiunile băncei de creditil ungar. 
Acțiunile băncei de credită austr 
Galbeni împărătesei- - • • •
Napoleon-d'orI ....... 
Mărci 100 împ. germane - • -
Londra 10 Livres sterlings

111 50

90 50
104 50

141.—

129.-
- 94.10

- 90 90
108.55

- 136.25
■ 1004.-
• 315.25
- 274.50

5.60
9.36

57.821/, 
117.85

3
♦

+ 
+
*
+ 
+

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

este
apa xxiîaxLersulsL de

REPÂV“

T 
* 

<■

+

Concursă.
Pentru ocuparea postului de învățătorii secundară la șcdla 

reuniunei grănițărescY din Veștemii, comitatulti Sibiiului, pre lângă unii 
apoi cvartiru în edifîciulii celu nou 

cu terminulu

Nr. 518 1891.

salaru anuală de 200 fl. v. a.,
alu șcdlei și lemnele de focd necesare, prin acesta 
pănă la 15 Noembre st. n. a. c., se escrie concursei.

Reflectanții au se-și trimită suplicele instruate 
mentele prescrise de lege la:

Comitetultt administratorii de fondulu 
reuniune a foștilord grilnițeri din reg. rom. I

Sibiiu, 5 Novembre 1891.

k 
H 
H 
H 
H 
H 
s 

H 
H

95
oare în urma composițiunei pre fericite a părțilorO sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-carbonio se bucură de o valdre medi
cinală fdrte mare și de unii renume universală neîntrecută.

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

Celu mai curatu și binefăcătorii productu naturalii. 
0^“* Ca hor viză adecă beutu cu viuu.

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

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

din anulo^ 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 ou : „K.-Imper Repăti“. Deci să rdgă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferiore.

Apa minerală de „Bepiit44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băoănii și în 16t( birturile mai notabile.

Cu totă stima 
Administrațiunea îsvorului 

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

* 
+
*
4
4
4'
4
4
4
4
4

*
4
4î

și școlele de

662,50-42

cu tote docu-

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

Budapesta—Predcalu Predealu—Budapesta B.-Pesta-Aradii-Teiuș Veins-Aradii-B.-IPesta Copșa-inică—Sibiiu
Trend 

de 
parada.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
acoelo- 

rată

Trenă 
accele

rată ,

Trenă 
de 

porsdn.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

persdn.
Trenă 

de 
persdn.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

porsân.

Viena
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea-mare j 

Mezo-Telegd 
Răv 
Bratca
Bucia 
Ciucia 
Huedin
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nădășel

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cuoerdea
Uidra 
Vințul de 
Aiudă

sus

Teiușă

Crăciun elă
Blașiu
Micăsasa

I 
ICopșa mică

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalău
Homorodă
Augustină 
Apața
Feldiora

Brașovft

Timișă
Predeală
BucurescI

J 
I

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

112.20
1.41
2.261
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 
Predealu 
Timișii

Brașovu

Feldidra 
Ap ața 
Augustină 
Homorodu 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copșa mică j 

Micăsasa 
Blașiu 
Orăciunelă

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

Teiușă

Aiudă 
Vințul de 
Uidra 
Cuoerdea 
Ghirișă 
Apahida

Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratoa 

, Rev 
' Mezo-Telegd 
i Oradea mare] 
i I
P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 

■ Viena

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

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

Mureșu-Iaidoșu—Bistrița

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

Nota >

4.-
6.48
9.59

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

Viena
Budapesta 
Szoluok

7.23
8.03
8.37,
9.041
9.461

11.03 <
11.291 
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

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

A radii

Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piști) 
Orăștia 
Șibotă
Vinț. de joșii 
Alba-Iulia 
Teiușă

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

3.25jTeiușu 
Alba-Iulia 
Vinț. de josfi 
Șibotiî 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
Ilia 
Gurasada 
Zamii 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
RadnaLipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață

Trenă 
do 

persdn. 
I '

Trenă 
accele

rată

Trană 
de 

persdn-

9.50
1.05
5.24
5.46
5.57
6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53 

10 19 
10.50 
11.16 
11.44 
12.06 
12.38;

Ara du

Szolnok
Budapesta

Viena

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30 
4171 
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

Simeria (Piști) Petroseni || Petroseni-Simeria (Piskl) Simeria (Piski) — Hunedora

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— (Dopșa-suică
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
Copșamică 9.34 6.20 12.05

| Cucerdea-Oșorheiu - R. săs.

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27
Oșorheiu

5.20 11.17 5.14
5.35 5.36

Regh.-săs. 7.10 7.15

Regh.-săs. - Oșorh Cucerdea

Regh.-săs. 8.— 8.15

Oșorheiu 9.35 9.53
5.21 5.54 10.20

Ludoș 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7.47 8.25 12.50

Simeria
Streiu
Hațegă
Pui
Crivadia 
Banița
Petroșeni

6.- 10.35 4.22 Petroșeni
6.35 11.26 4.58 Banița
7.21 12.23 5.42 Crivadia
8.06 12.- 6.36 Pui
8.47 2.23 7.24 Hațegă
9.21 3.19 8.04 Streiu
9.45 4.— 8.36 Simeria

6.-
6.41
7.19
7.57
8.36
9.18
9.52

10.50
11.40
12.19
1.05
1.54
2.49
3.27

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25 
9.01
9.35

Simeria (Piski) 10.50 
Cern a
Hunedora

11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora—Simeria (Piski)

Huueddra
Cerna
Simeria

4.46
5.11
528

2.32
3.-
3.20

7.22
7.50
8.10

11.1
11.5
12.09]
2.24
4.47

ișora—Aradu
10.'

Aradu—Timișora
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

Gliii’isu—Turda Turda—Glifirișu

Brasov—Zernesci
Brașov
Zernesci

Nemeșei- Brașov

8.401
6.05

Bistrița—Wlureșu-Sîuddșii
1.16
4.15
7.21

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

N~nmfirii încuadrațî cu linii grose însemnâză drele de ndpte.

5.45
7.26

2.58
4.39

Ghirișfl
Turda

7.48] 10.35 3.40
8.08| 10.55 4.-

10.2ol Turda
10.44] Ghirișă

I 4.50| 9.30 2.30
| 5.10| 9.50 2.50

8.50 Zernesci
9.10

8.-
9.24

5.20
6.44

Sighișdra. . 
Odorheiu . .

Brașov—S*-<weorgiuSighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sigliisora
Brașov

4.30 11.25
2.11

Odorheiu. . .
Sighișora. . .

8.15
10.52

3.15 Brașovu
Uzonă
S .Georgiu

8.30
9.43

10.237.21 6.10
S. - txeorgiu—Brasov.

3.10
5.23
5.03

Careii-mari—Zelău II Zelău—Careii-mari
Careii-marl. . .
Zelău.....................

EhSojTZeîău . .
Careii-marI11.—

1.56
6.48

ST^Georgiu
Uzonă
Brașovtt

6.32
7.00
8.08

5.17
5.45
6 53

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


