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Esemplulu de slăbiciune șiser- 
vilismu alu unora dintre cărturarii, 
cari stau în truntea trebiloru n6s- 
tre școlare și bisericesc!, lucru fi- 
reșcă, că nu pote se nu aibă tristulfi 
seu efectfi și asupra celoru mai 
mici.

Ni-o dovedescu acesta într’unu 
modu destulă de durerosu câteva 
cașuri îngrijitbre, ce s’au ivitu în 
timpulu din urmă în sinulă învă- 
țătoriloru noștri.

Unulă dintre aceste cașuri, ce 
tocmai acum ni-se aduce la cu- 
noscință, s’a ivitu nu de multuîn 
părțile Selagiului, unde ni-se ra- 
porteză, că vre-o șese învățători 
români gr. cat. din jurulu Cras- 
nei au fostu premiațl cu câte 30 
fl, fiă-care pentru progresulu făcutu 
in limba maghiară. Corespondentului 
nu ne scie spune cu siguranță, 
din ce fonduri de maghiarisare se 
voru fi distribuită aceste premii 
între învățătorii români, der pre
supune, că ele voră fi fostă dis
tribuite din fondulă societății de 
maghiarisare „ Vesselenyi “ din 
Zelau.

Orî cum ar fi și ori din ce 
fonduri ar proveni aceste daruri 
danaice, ele suntă ună mijlocă de 
corupțiune în favorulă maghiari- 
sării, în ale cărei curse vedemă, 
că au începută să alunece subal
ternii celoră ce mai ieri, alaltă- 
erl sub firma „urbanității1* pro
clamau cultulă maghiarisatorului 
Schlauch.

Ună casă de precedență dintre 
cele mai îngrijitore este și înscrie
rea mai multoră învățători români 
din comitatulă Aradului între 
membrii reuniunei învățătoriloră 
maghiari.

Nu este greu de a afla, că 
aceste porniri primei diăse, ivite în 
sînulă învățătoriloră noștri confe
sionali, suntă urmarea slăbiciuni- 
loră mai mariloră loră.

Pe câtă timpu între cei ce 
conducă destinele așec|ăminteloră 

nostre școlare și bisericesc! se află 
indivizi, cari compromită causa 
solidarității naționale prin totă 
feliulă de înjosiri nedemne și slu
garnice; pe câtă timpă înșiși su
periorii nemijlociți ai învățători
loră noștri confesional! veneză 
după grații, premergândă cu cele 
mai fatale esemple de slugărniciă: 
pe câtă timpă, c|icemfi> 86 ivescă 
astfeliu de abnormităț! condamna
bile între conducătorii afaceriloră 
năstre școlare și bisericesc!, de o 
disciplinare a inferioriloră nici 
vorbă nu p6te fi, er urmările triste 
ale acestei nedesciplinări ni-le arată 
în modă destulă de durerosă cele 
ce se petrecă astăcț! cu șcălele 
slovace din Ungaria

E timpulă supremă, ca su
periorii mijlociți și nemijlociți ai 
șcăleloră nostre confesionale să 
se reculegă. Ei pdrtă responsabi
litatea pentru primejdiăsele apa- 
rițiuni de felulu celoră de mai 
susă, cărora trebue fără înțărcare 
să li-se pună stavilă.

Acesta o pretinde interesulă 
nostru națională, o pretinde causa 
disciplinei și a solidarității nos
tre naționale. De nu vomă apăra 
și cinsti din t6te puterile năstre 
acestă causă sfântă a nostră, vomă 
ușura numai planurile de cutro- 
pire ale dușmaniloră limbei și 
naționalității năstre- și vomă pre
găti calea desbinăriloră și a anar- 
chiei în sînulă nostru, de cari să 
ne ferescă Dumnezeu!

CRONICA POLITICĂ,
— 1 (13j Novembre.

— ț)iarulă „Neue Freie Presse" 
primesce din BuourescI urm&torea tele
gramă eu privire la crisa ministerială: 
Primarule Pache Protopoposcu a refusată 
să între în oabinetă. Propunerea minis
trului Vernescu, că în loculă lui Exarcu 
și Isvoranu, să între, cunoscutulă inimică 
ală triplei alianțe, Elaremberg și Aristide 
Pascal, a împedeoată orl-ce înțelegere 
ou Alexandru Lahovary. Dimisiunea mi
nisterului e probabilă.

— Piarulă „Nârodni Listy" publică 
scrisdrea, ce a primit’o deputatulă Ce- 
hiloră tineri Dr. Vașaty din partea de
putatului franoesă Millevoye. Epistola e 
următdrea: „Toți patrioții franceslurmă- 
resoă emoționați lupta dâmnă de admi
rată, ce o purtațl în parlamentă pentru 
drepturile poporului vostru și ale patriei 
vdstre. O oausă care stârnesoe o astfelă 
de însuflețire și ună astfelă de zelă, e 
sigură de judecata publicului și e sigură 
chiar și de victorie,, care va fi sărbătorită în 
Franciacu entusiasmă. Noi vomă privi în a- 
căstă victoriă și ună scut pentru esistențăși 
mai departe și pentru viîtorulă Austriei, 
căci nu e basă mai solidă deoâtă aoeea, 
oare e întemeiată pe adevărulă istoriei 
și pe dreptatea între națiuni. Noi Fran- 
cesii nu putemă privi nepăsători la a- 
oeea oe-i ridică pe alții și dă națiuniloră 
libera oonsciință de sine. Cuvinteloră 
de libertate, ce ni le-ați anunțată nouă 
în parlamentă, vomă urma și noi cu doră 
și buouriă; ele ne ridică și inima nostră. 
Cum amă pute noi uita vre-odată, oă’ni 
s’a răpită o parte a patriei nâstre, și 
mii de frați de ai noștri se află în solă- 
viă! Voi ați avută ouragiulă să strigați 
deputațiloră de pe tribuna parlamentu
lui acele sfinte cuvinte: „Alsația și Lo- 
taringiau cum ați condamnată acea poli
tică, oare are de soopă să aduoă la oale 
o alianță, oare-i va procura Germaniei 
hegemonia și ’i se va oferi ooasiunea să 
se buoure de prada câștigată. Acestea 
suntă dovecjl de amioițiă, cari totdeuna 
ne voră mișoa sentimentele de cea mai 
înaltă recunoscință față de voi. Fii asi
gurată, stimatulă meu domnă deputată, 
de înalta mea stimă și devotamentă.“

Delegațiunile la monarchic.
In 11 Noemvre a primitu Ma- 

jestatea Sa monarchulu delegațiu- 
nile austro-ungare. Cătră 11 6re 
a. m. plecâ delegațiunea ungară 
la palatul!! imperialii, unde se 
aflau într’aceea deja miniștrii co
muni, ministrul!! președinte ungu- 
rescu, și căpitanii gardelorfi. Nu 
multu după aceea întră Majestatea 
Sa în sala de audiență, urmatu de 

adjutantul!! generală, și de adju
tanții de serviciu. într’aceea adresă 
președintele delegațiunei ungare, 
contele Zichy o alocuțiune, din 
care estragemu următdrele:

Contele Zichy spune oă delegațiunea 
a venită ca să aducă la pioidrele tro
nului espresiunile de neolătita fidelitate, 
și de alipire cătră Majestatea Sa. Apoi 
accentua oă înțelepoiunei de guvernare 
a Majestății Sale i-a suooesă, ca să apla
neze contrastele isvorîte din înțelegerea 
diferită a intereseloră, așa încâtă nu s’au 
ivită mai pronunțate în raporturile in
ternaționale.

Vorbindă apoi despre politica esternă 
(jise că Majestatea Sa a soiută să țină 
relațiunl amicale ou tote mările puteri 
și totdeodată nu a perdută din vedere 
desvoltarea monarohiei nostre. Apoi (fise, 
că delegațiunea primesoe liniștită ni- 
suința pentru întărirea armatei, care este 
o garanțiă a păoei. Apoi acoentuâ eohi- 
librarea financeloră și în fine dori oă o 
aureolă de gloriă să încunjure persona 
Majestăței Sale. (Aplause prelungite și 
entusiaste.)

Majestatea Sa răspunse :
Pentru asigurarea de devota

ment!! fidelu, pe care tocmai acum 
aț! esprimat’o, vă spunu cea mai 
cordială mulțămită. Cu satisfac- 
țiune potu se cjicîi, că noi stămu 
în relațiunl de totu amicale cu 
tdte puterile fără escepțiune. In 
deplină consonanță cu aii ații noștri, 
vedu eu în susținerea păcei euro
pene garanția cea mai asigurată 
pentru fericirea și prosperarea po- 
pâreloru. Gruvernulu meu nu perde 
acestii scopu din vedere și pe 
lângă aceea ne sosescu noue și 
dela tote cabinetele asigurări de 
asemenea nisuințe de pace. Ce e 
drepții acesta până acum nu a 
dusu acolo, ca se delăture peri
colele situațiunei politice din Eu
ropa seu se pună capetu pregăti- 
riloru generale militare; dedrece 
înse necesitatea păcei se manifestă 
generală și unanimă, nu apare es- 
chisă speranța pentru ajungerea 
finală â acestui scopă. Fiă-mi dată,

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

(3)
Cerșitorea dela Ponts des Arts.

Novelă de Vilhelm Hauff; trad, de Cornel Scurtu.

„De multă," începu Don Pedro, „de 
multă ași fi vorbită așa de intimă cu 
D-ta, Don Frobenio, deoă nu respectezl 
puțină încrederea mea. Vecjl, când ne 
amă întâlnită adese-orl la amezl înain
tea chipului Laurei, te-amă privită ou 
atențiune când stai așa de gânditoră și 
ertă-ml, deoă oohii mei bătrâni au ob
servată, că aoestă tablou are pentru 
D-ta ună interesă mai mare, și o însem
nătate mai profunda, decâtă cum mi-ai 
mărturisită pănă acum."

Froben se înroși; betrâuulă îlă pri
vea atâtă de pătrundătoră, ca și când 
ar fi voită să cetescă în fundulă sufle
tului său.

— „E adevărată", răspunse elă, „că 
acestă tablou are o profundă însemnă
tate pentru mine, și d-ta ai văcjută bine 
când ai oreejută, că nu opera de artă e 
aoeea, oe mS înteresâză, ci obiectului ta
bloului. Ah, îmi aducă aminte de mo- 

mentulă oelă mai ciudată, dâr și celă 
mai ferioită ală vieții mele! Vei surîde, 
când îți voiu spune, că odată am vă- 
dută o fată, oare avea o asemănare 
amăgitdre cu aoestă tablou. O sin
gură dată am vădut’o mai multă nu, 
și de aoeea suntă ferioită, că oelă pu
țină potă vedea trăsurile ei frumdse în 
tabloulă acesta."

— „O, Dumne4eule, așa s’a întâm
plată și ou mine /“ esclamâ Don Pedro.

— „Der totuși vei rîde", oontinuâ 
Froben „când îți voi mărturisi, că potă 
să vorbesoă numai despre o parte a fe
ței acestei dame. Nu sciu, e blondă sâu 
brunetă, e fruntea ei înaltă seu mică, 
suntă oohii ei albaștri seu negri, nusoiu. 
Der nasulă aoesta fină, aoestă gură plă
cută, aoeștl obraji delicațl, acâstă bărbiă 
măle, le găsescl în acestă chipă, oa și 
când ar fii vii!"

— „Ciudată! Și aceste forme, cari 
obiclnuescă a se întipări mai puțină în 
memoriă, decâtă ochii, fruntea și părulă, 
aceste să-ți fi rămasă după oe le-ai vă- 
dută odată, atâtă de viu imprimate în 
sufletulă D-tale?"

—3 O, Don Pedro !“ <fise tîn^rulă 
mișoată. „o gură, pe care ai sărutat’o 
odată, o așa gură nu o uiți atâtă de les
ne. Totuși îți voiu povesti oum a fostă."

— „Stai, niol o vorbă", îlă întrerupse 
Spaniolulă: „ai trebui să mă ținl de 
prea rău eduoată, deoă ași voi să smulg 
seoretulă unui cavaleră mai înainte de 
a îlă fi dată ală meu ca zălogă. Iți voiă 
povesti despre dama, pe oare am reou- 
noscut’o în acelă tablou oiudată, și apoi, 
decă mă vei ține demnă de înorederea 
d-tale, atunci mă vei răsplăti ou poves
tirea d-tale.... Der d-ta nu beai de locă, 
e vină veritabilă spaniolă și trebue să 
beai, decă voescl să cercetezi împreună 
cu mine Valencia."

Ei beură diu spumăgătorulă vină de 
Ximenes și bătrânulă începu:

6.
„Sennor, suntă născută în Granada. 

Tatălă meu comandase ună regimentă, 
elă și mamp mea se trăgeau din cea 
mai vechiă familiă a aoestui regată. Am 
fostă crescută în legea creștinescă și în 
tote șoiințele, cari suntă podoba unui 

nobilă, și tatălă meu, când eramă de 
două-cjecl de ani și sdravănă la trupă, 
mă destină pentru cariera militară. Der 
elă era ună omă severă, fără conside- 
rațiune în servioiu și se temea, că tan
dreța mamei mele față demine demulte- 
orl îlă va împedeca să mă silescă să-mi 
faoă cum se cuvine datoria, elă hotărî 
să mă trimită la ună altă regimentă, și 
alegerea sa căcju pe Pampeluna, unde 
comanda unchiulă meu. Acolo am învă
țată cu îngrijire și aourateță servioiulă 
și în deoursă de cjeoe ani de cjile ajunsei 
căpitană. Când eramă de trei-tjeol de 
ani, unchiulă meu fu transferată la Va
lencia. Elă avea influiDță și sciu să aduoă 
luorurile acolo, înoâtă eu după o jumă
tate de ană îlă urmai în calitate de ad- 
jutantă. Când sosii însă în Valencia, se 
schimbară multe în casa unchiului meu, 
— încă din Pampeluna devenise văduvă. 
In Valencia ounosou o văduvă bogată și 
cu câteva săptămâni mai înainte de a 
sosi la dânsulă, o și luă în căsătoriă. Iți 
poți închipui, ce surprinsă am fostă, 
când îmi presentâ o damă cam bătrână, 
numindu-o soția sa; der surprinderea 



Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 243—1891.

sg potă anunța popdreloru mele 
vestea îmbucurătâre, că grijile și 
sarcinele actuale a păcei amenin
țate, și-au ajunau sferșitulu!

Proiectele predate D-V6stre 
pentru tractarea conformu consti- 
tuțiunei, dau dovadă despre aceea, 
că guvernele mele cu cea mai 
mare consciențiositate au luată în 
considerațiune situațiunea finan
ciară a monarchiei și în prelimi- 
narele pentru armata activă și 
pentru marină, s’au țermurită pen
tru anulă viitorii la necesitățile 
urgente, ce nu se potu amâna, la 
ceea ce au trebuită se fiă amânate 
cerințele importante ale conduce- 
rei armatei.

In Bosnia și Herțegovina se 
arată în tbte ramurile vieții eco
nomice o desvoltare progresivă 
treptată. Venitele proprii ale aces- 
toru țări voră ajunge și în anulu 
viitorii pentru acoperirea deplină 
a cheltuielelorii de administra- 
țiune.

Convinsă, că D-V6stră ve-ți 
aduce problemei D-Vostră o pă
trundere deplină și devotamentu, 
dorescfi activităței D-VostrS unu 
succesu prosperă și din inimă Vă 
4icu: bine ați venită. (însuflețite 
și prelungite strigăte de Eljen.) 

Majestatea Sa conversă apoi cu 
mai mulți delegați, între cari cu 
contele Zichy, Erdbdy, Tisza, Ap- 
ponyi etc.

Delegațiunea austriacă a fostă 
primită la 6ră 1. Președintele a- 
cesteia principele de Schoriburg- 
Hartenstein adresă o alocuțiune 
Majestății Sale, în care și densulu 
accentuă că delegațiunea austriacă 
va încuviința creditele militaare, 
cari suntă necesare pentru întă
rirea monarchiei. Apoi cțise între 
altele:

Dâcă noi delegații, suntemă pătrunși 
de consciințele seriosității timpuriloră 
actuale, apoi scimă toți să prețuimă a- 
devărata binecuvântare pentru imperiu, 
care dace într’acolo, că tote poporațiu- 
nile nostre suntă cuprinse de o sinceră 
și intimă alipire, iubire și veuerațiune 
față de persbna Majestății Vbstre. Ru- 
gămă deci pe atotputernicul^ Dumnezeu 
să binecuvinte pe Majestatea Vbstră și 
să țină pe Majestatea Vbstră pentru mo- 
narchiă/44

Majestatea Sa conversă apoi 
cu deputatuiă Cehiloră bătrâni, 
Dr. Demel, Dr. Pollak și Dr.Pos
tal. Venindă vorba despre rapor
turile naționale din Boemia, Ma
jestatea Sa flise cătră Dr. Pollak: 
„ Causa acesta trebue să fiă pre
lucrată. Se va dovedi, că Cehii 
tineri lucră numai cufrase“. După 

o altă versiune se cjice, că Majes
tatea Sa a c|isă: Credu că ideia 
unei înțelegeri naționale în Boe
mia trebue să se realiseze în con
tra tuturoră pedeciloru. Cu frase 
nu se face nimică!“

SOIRILE QILEI.
— 1 (13) Novembre.

Asociațiunea studenților^ germani din 
Greifswald, după cum cetimă în „Tim- 
pulă44, la apelulă făoută de studenții ro
mâni de a coopera împreună în favorulă 
Româniloră din Transilvania și Ungaria, 
a trimisa ca răspunsă studențiloră ro
mâni o scrisbre de fbrte simpatică apro
bare.

** *
Ca la noi la nimenea. Cea mai fana- 

tioă societate de maghiarisare, din câte 
s’a înființată pănă acum, este fără în- 
doelă societatea „Magyar Egyesulet44, 
ce eși din găbce de curândă în Buda
pesta și ală căreia scopă, precum scimă, 
este huiduirea a totă ce nu-i maghiară. 
Numai câteva săptămâni suntă, de când 
s’a ivită aoestă monstruosă fătă ală ne- 
toleranței naționale ungurescl, și după 
oum aflămă acum din foile ungurescl, 
ministrulă ungurescă de interne sub Nr. 
81,287 s’a și grăbită a aproba statutele 
acestei fanatice reuniuni, pe câtă vreme 
după o șioanare de șese ani de (Jile, ace
lași ministru ungurescă și în aoelașl 
timpă, a aflată de bine a refusa aproba
rea staiuteloru nevinovatei reuniuni a fe- 
meiloru române din comitatulu Sătmarului. 
— Acesta este față cu noi dreptatea 
ungurescă!

* * *
Maghiarisarea intro Slovaci. In adu

narea de tomnă a oomitatului Gomoră, 
spună foile ungurescl, că au fostă dis
tinși 7 învățătoră, cari și-au câștigată 
ună „merită44 deosebită întru propunerea 
și propagarea limbei maghiare. Elevii 
slovaci ai acestoră învățători, cărora li-s’a 
făoută distincțiunea, nu numai că învață 
tote studiile în limba maghiară, — der 
cjică foile ungurescl —chiar și pe stradă, 
în școlă și în petrecerile loru vorbescă 
între sine unguresce. — Nisuința ma- 
ghiarisatoriloră, de a corumpe pe învă
țătorii confesionali dela șoolele ne
maghiare, a luată întinderi îngriji- 
tore și ne atiDgă și pe noi în modă 
directă .

* * *
Tergulu de vito din Constanța. „Na

ționalul scrie: In urma răsboiului va
mală între România și Austro-Ungaria, 
importulă viteloră nbstre mari în irnpe- 
riulă veoină fiindă oprită, a trebuită ne 
apărată să ne gândimă mai multă la altă 
oale deoâtă cea a uscatului, mai largă, 
mai eftină și totdeuna deschisă, calea 
măriloră. In acelașă timpă, trebuia cău

tată mijloculă pentru a înlesni transao- 
țiunile între comercianții noștri de vite 
și comercianții străini. Ună începută 
bună se va face în aoestă privință prin 
deschiderea târgului săptămânală de vite 
în Anadolkioi (lângă Constanța), care va 
ave looă în prima Duminecă a lunei 
Noemvre. Străinătatea, aflândă, oă pbte 
găsi în acestă târgă vite bune, expor- 
tulă de vite va lua ună avântă puter
nică. Comercianții de vite voră fi în chi- 
pulă acesta înouragiațl și se voră grăbi 
a duce vite și a face transacțiunl în 
aoestă târgă, unde au tbte înlesnirile și 
unde potă căpăta și bani, decă deposi- 
teză vitele. Deschiderea târgului săptă
mânală din Anadolkioi va aduce mari 
folbse comerciului de vite.

* * *
Eclipsă de lună. La 3 (15) Novembre 

Europa îutregă va asista, — deoă sta
rea oerului va permite, — la o eclipsă 
totală de lună. Satelitulă nostru va intra 
în penumbră, Duminecă^ Noemvre pe 
la 10 bre săra, er în umbră pe la 11. 
Eclipsa totală va dura mai bine de 
o bră.

** *
0 nouă mină do aură in Ardealiî. In 

mina dela MusarI lângă Abrudă s’a des
coperită o bogată mină de aură. Intr’o 
cji s’a scosă 100 chilograme de aură 
ourată.

** *
Oi în Dunăre. — Gazeta dobrogenă 

^Dunărea de josu“ spune, că dăunădl Du
nărea din fața Isaccei era plină cu stâr
vuri de oi. Pănă acum căpitănia portului 
a scosă 438 de oi mbrte. Se crede, că 
crivățulă le-a năpustită în Dunăre. Se soie, 
că crivățulă nu rară împinge oiaîn Dunăre 
și este destulă să între una, ca să se 
piardă totă cârdulă. Se crede, că oile 
înecate suntă din Basarabia. Pentru peile 
acestoră oi s’a oferită 600 de lei de 
ună negustoră din Isaooea.

** jt
Ludovicii Lucian Bonaporte, cela din 

urmă fiiu ală lui Luoian, fratele lui Na- 
poleonă I celă mare, a murită dilele 
aceste în Italia. Elă s’a născută la 1813; 
ou predileoțiune s’a ocupată cu sciințele 
chemice. Cu politica nu s’a ooupată nici 
odată, deși la 1852, sub imperiu a fostă 
alesă senatoră.

** *
Menotti Garibaldi, a publicată ună 

manifestă, prin care se convocă în Mi- 
lană o adunare a partidei radicale pe 
Dumineca viitbre, în care seva protesta 
în contra articulului primă din oonstitu- 
țiune și în contra legei de garanțiă.

*
* *

0 furtună teribilă a bântuită provin- 
oia și orașulă Cadix. Șesulă întregă e 
pustiită, ună podă a fostă ruptă, o mul
țime de vite s’au înecată. Legăturile cu 
celelalte provincii suntă întrerupte.

Corbii albii. Secțiunea ornitologică a 
museului ungurescă din Budapesta s’a 
îmultită (filele acestea cu ună corbă albă, 
ală căruia proprietară ar fi voită buou- 
roșă să-lă vândă museului pentru prețulă 
de 500 fi., dâr fiindcă nu căpăta tocmai 
atâta, îlă dete în oele din urmă pentru 
60 florini.

Discursulu lui Salisbury.
îndată după vorbirea ministru- 

lui-președinte italiană di Rudini, 
a ținută ună discursă și lordulu 
Salisbury, ministrulă-președinte ală 
Angliei, cu ocasiunea unui ban
chetă dată de lord-primarulu Lon
drei. Etă în resumatu cuprinsulu 
discursului lui Salisbury:

In privința politicei irlandeze, lor- 
dulă Salisbury a accentuată, că resulta- 
tele ei au fostă satisfăoătbre.

In ce privesce Egiptulă, politica 
guvernului rămâne aoeiașl, care a fostă 
și pănă adl. Ministrii-președințI au fă
cută nisce declarații și preziceri neopor
tune în privința Egiptului. Cuvintele 
proprii ale d-lui de Salisbury au fostă, 
după acesta:

„Noi nu ne gândimă a părăsi sar
cina ce ne-amă luată asupra-ne; nu este 
greșâla nostră, deoă am fostă singuri să 
sacrificămă sângele și banii noștri pen
tru liberarea Egiptului; acuma când ună 
mare resultată este în vedere, nu putem 
lăsa acestă țâră să cadă din nou în 
anarohiă.

Nu voimă să rupemă legăturile cari 
alipescă Egiptulă de Turoia, oi din con
tră să ținemă acâstă provincia în situa
țiunea oreată de tractate și de firmane, 
dorimă de asemenea ca ea să fiă, în a- 
câstă situațiune, destulă de tare pentru 
a respinge ea însăși orl-ce atacă exte- 
rioră și tote disordinele din interioră; 
trebue ună bre-care timpă pentru a ob
ține acestă resultată; pănă atunci En- 
glitera, putere amică trebue să o garan
teze contra unei recăderi.

„Numai o stabilitate mai mare va 
pune Egiptulă în stare de a ținâ peptă 
cu dificultățile, la cari este expusă prin 
situațiunea sa interibră44,

„Poporulă engleză mândru de suo- 
oesele, pe cari le-a obținută, nu se va 
lăsa nicl-odată de a urmări scopulă ce 
și-l’a propusă14.

Iu ce privesce situația europenă, d. 
Salisbury a cjisii, că actualmente nu este 
nici celă mai mică noră, care să întu
nece orisontulă. Pacea nu este amenin
țată. In locuia resbelului, suntă concur
surile industriale și tractatele de comerciu 
cari ocupă diplomația.

In astfelă de luptă, Englitera are 
multe șanse. Contrară Americei, En- 
g itera va menține libertatea oomerciului.

mea crescu și mai tare și mă bucurai, 
când îmi aduse înainte o fată frumbsă 
ca diua, și o numi fiica sa Laura, veri- 
șora mea. Pănă în diua aceea nu iubi- 
semă și de aceea camerarfii mei mă nu
miră Pedro el pedro (Pedro celă de 
petră); der petra acesta se topi, ca și 
oera, înaintea priviriloră Laurei.

„Ai văcjut’o, Don Frobenio; acelă 
tablou reproduce fidelă trăsurile ei; ar- 
tistulu, care a zugrăzit’o, a făcută o operă 
perfeotă. Ah, tocmai așa ca în tablou 
purta cu fală pălăria ei cu penă, și când 
privea cu ochii ei negrii printre genele 
cele lungi, se părea, că se deschidă por
țile cerului și ună ângeră strălucitoru se 
uită zimbiudă pe pământă.44

„Amorulă meu, sennor, era veselă ; 
puteamă fi în fiă-care cfi lângă ea; acele 
stavile, cari despartă de regulă în patria 
mea pe amanțl și facă iubirea durerosă, 
timidă și tristă, acele stavile pe noi nu 
ne despărțeau. Și când priviam în vi- 
itoră, ce suri4ătorăîmi apărea ! Unohiulă 
meu mă iubea ca pe copilulă său și, 
decă îlă înțelesei bine, nu-i părea rău, 
că umblu după fiica sa ; nici din partea 

tatălui meu nu mă așteptamă la nici o 
pedecă, căci Laura îșl trăgea originea 
dintr'ună sânge nobilă și averea mamei 
sale era cunoscută.14

Câtă de puternică era amorulă meu, 
poți să vecfi și de acolo, că iubiam fără 
durere și amărăciue. Căci de obiceiu se 
nasce amorulă dintr’o amărăciune plă
cută, care pote nici iubitei nu i-a fostă 
neplăcută ; după oum foculă se strecoră 
pe sub coperișă, și fără de veste reținută 
de ună zidă, cade asupra oasei mistuind’o 
cu flăcările sale și apoi pârăindă se ri
dică spre ceră, așa e și cu amorulă. în
clinarea cea mai mică cresce. Pedecile, ce 
pară neînvincibile, te împintenâză; credl 
că simți o văpae, care se pote răoi nu
mai în brațele amantei. VorbescI cu ea 
printre zăbrele, ’i trimiți epistole prin 
cameriera ei, în visă, ori fiindă deșteptă, 
îi zugrăvescl chipulă ei și încă într'ună 
modă drăgălașă, — fiind că pănă acum 
n’ai vâtjut’o, decâtă cu vălulă și man
taua, ce o învăluia. In fine fiă prin vi
clenia,1 fiă prin forță, cadă stavilele. 
Alergi într’acolo, o duol pe cucerita în 
biserică și — apoi te uiți mai cu de-a- 

mărutulă asupra odorului. Precum pe 
livada oea frumbsă, oare nu e altă ceva 
decâtă ună covoră așternută, este ună 
locă mocirlosă, crecjendă că calci pe pă- 
mântulă tare, ți-se oufundă picibrele și 
din adâncime isvoresce apă; așa e și 
aici. In fiă-care momenta se ivesce la 
femeia ta câte ună caprițiu, în fiă-care 
cji doresce voaluri și mantale nouă, după 
pofta inimei ei, și în fine ai sta mai 
bine la zăbrele, să cânți cântece jal
nice de amoră, deoâtă să te reîntorcl 
erășl.44

7.
— „Pe Dumnecjeulă meu, d-ta ești 

ună critică aspru44, răspunse Froben ro- 
șindu-se. „In ceea ce (jicl d ta zaoe, ceva 
adevără, der bre așa să fiă? Nu, atunci 
acea schinteiă divină, care aprinde inima, 
acelă momentă ferioită, când ajunge o 
jumătate de minută pentru înțelegere, 
ar trebui să mințescă, și eu totuși credă 
în acea origine cerescă. O mie mi-a 
mersă dbră mai bine?44

— „Ințelegă ceea ce voescl săcjicl14, 
(jise Don Pedro; „momentulă acela este 

oerescu și sublimă, der adese-orl se ba- 
seză pe o amăgire amară. Ascultă mai 
departe.44

„Pe mine nu mă năcăjia, nu mă îm- 
pedeca nici o stavilă, și cu tote acestea 
iubiam așa de cu focă, ca ori ce cava- 
leră din Spania. Singura pedecă putea 
fi inima Laurei — der ochii ei adeseori 
îmi mărturisise, că întîmpină cu plăoere 
pe ai mei. Tbte acele dovecjl mici de 
tandreță, cari se află într’o asemenea 
stare, le primea donna Laura cu bunătate, 
și după ună pătrară de ană îmi permi- 
seiu să-i mărturisescă amorulă meu. Pă
rinții observassră încă de multă acesta ; 
unohiulă meu îșl dete învoirea și (jise, 
că elu a cerută dela regele pentru mine 
brevetulă de maioră, pentru serviciile 
bune, ce le-am făoută. Cu soirea avan- 
sărei mele, aveam să-mi descoperă tă- 
tâne-meu amorulă și să-lă rogă pentru 
învoirea sa. Am jurată s’o facă acesta; 
o, de ce am făout’o ! Nu trebue să cre- 
demă, că se află ună demonă îndărătulă 
nostru, oare ne dă fericirea oa pe o ju- 
căriă frumbsă, și apoi fără de veste o 
sfarîmă ?“
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(Noluă Seminară evangelică din Si
biiu). Este acreditată părerea generală, că 
poporulă săsesoă e fbrte târziu în lucră
rile sale, elă precumpănesce bine înainte 
de a face ceva și numai după-ce și-a 
formată pe deplină convingerea, oă ar 
fi bine astfelă, pornesce la luoru. Sașii 
cei „circumspeoti et prudenți* arătară 
și de astădată, că nu se abată dela 
maxima lor de vieță. Și nu sciu altădată, 
der acum o brodiră bine, căci opera lor 
eși minunată. Vreu să cjictî, că noulă 
Seminară corăspurde atâtă în cele es- 
terne, câtă și în cele interne pe deplină 
scopului unui seminară și în câtă privesce 
aranjamentulă, să apropiă de cele din- 
tâiix seminare din Germania, spre pildă 
cum e celă din Weimar.

Internatulă acesta e situată lângă 
grădina fericitului metropolită Șaguna, 
nu la margine ci în mijlooă, ou o prive- 
lisce încântătbre. Loculă din jurulă lui, 
care acumă e pe oale de a se regula, 
are să fiă o grădină drăgălașă. Edifi- 
ciulă este cu ună singură etagiu, der e 
astfelă întogmită, încâtă în elă se află 
ială de prelegeri, sală pentru petrecere 
și dormită, o 3ală mare pentru festivi
tăți, o sală pentru spălată deosebită, 
sală pentru bibliotecă, pentru desemnă, 
pentru musioă, direcțiune, corp didactică, 
scalde, școlă practică eto.

In sala cea mare suntă atârnate 
tăblițe cu sentințe morale, tablouri, cari 
represintă bărbați de șodlă ca Amos Co- 
menius, Pestalozzi, August Herman Franke, 
fundatorulă grandiosului institută din 
Halle, omeni renumițl de ai loră de 
biserică.

Șalele de durmită și de petrecere 
peste (fi suntă arangiate cu ună gustă 
deosebită, avendă în mijlooă o masă de 
ocupațiune, ună dulapă numerotată și 
d’asupra aoeluia, dulapă pentru biblio
teca respectivului proprietară ală dula
pului de josă. Șalele de prelegere aran
giate după celă mai nou sistemă. Labo
ratory fisică și chemioă după cea mai 
nouă metodă. Sala pentru oolecțiunl și 
materiale de intuiția. De-asemenea sală 
pentru bioliotecă, simplu arangiată, der 
cu gustă. Apoi refectoriu și buoătăriă.

Sala pentru spălată este o raritate, 
ce mie specială nu mi-s’a datu să potă 
vede. Ambitele suntă pline cu tipuri 
de intuițiă; din istoriă, geografia, etno
grafia, istoria patriei etc.

Etă aci ună tablou ală părții ester- 
ne din numitulă nou Seminară.

Despre partea internă încă nu ne 
putemă de locă îndoi, oândă cugetămă, 
oă aici suntă angajate patru puteri di
dactice dintre cele mai escelente, oarl să 
buoură de ună renume, ohiar și în învă
țata școlă din Germania.

îndată după asigurarea fericirei mele, 
făoui ounoscință ou ună căpitană din- 
tr’ună regimentă elvețiană, pe care’lă 
iubii forte tare, și în fîă-care di îlă adu
ceam acasă la mine. Era ună tânără 
frumosă, blondă, cu ochi limpezi și al
baștri, ou pielea feței albă și cu obrazii 
roșii. Ar fi avută o înfățișare prea mole 
pentr’ună soldată, decă nu ar fi fostă 
în gura tuturoră faptele răsboinice, ce 
le săvirșise elă. Cu atâtă mai perioulosă 
era elă pentru femei. Intrega sa înfăți
șare era așa de nouă în țâra acesta, 
unde sorele înegresoe fețele, unde sub un 
pără negru, schinteiă nisce ochi negrii, și 
când povestea elă despre munții de 
ghiață, despre zăpada eternă din patria 
sa, toți ascultau ou plăoere vorbele sale 
și multe dame voră fi încercată să to- 
pescă ghiața de pe inima sa.“

„Intr’o dîminâță veni la mine ami- 
culă meu, care soia despre amorulă meu 
față de Laura, și prin multe cuvinte 
misteriose îmi dede să înțelegă, că eu 
seu să fiu pe pază, seu să mă căsătorescă 
cu verișora mea fără patenta de majoră, 
căci dealtmintrelea se potă întâmpla

Să revenimă acum la desorierea fes
tivității sfințirei aoestei zidiri pompose 
și să spunemă, oă precum oere deoorulă 
unui astfelă de actă, dela intrare și până 
în mijlooulă acestei zidiri, era înfrumse- 
țată cu verdețuri, simbolulă buouriei.

înaintea zidirei era și o tribună, de 
pe care neobositulă episcopă săsesoă 
Dr. Teutsch a ținută o vorbire de bine- 
ventare, în spirită religiosă-morală- 
educativă. Pe treptele, oe conducă 
în primulă etagiu, era o tăbliță, mi-se 
pare ou insoripția „Gott 7zeZ/e“, er în sală 
o catedră, de pe oare avea să se țină 
ouventulă de inaugurare. Acela s’a ros
tită de directorulă seminarului, Dr.Teutsch, 
fiiulă episcopului, și a conținută cam ur- 
mătorulă șiră de idei: „Vă bineventeză 
în numele seminarului, în numele popo
rului, pentru oare s’a creată acestă in- 
stituțiune. Căci dâră aoestui iubită po- 
poră săsesoă vremă noi să-i dămă fii 
cresouțl, cari să-lă crbscă și pe elă. La 
o astfelă de crescere nu este secundară 
nici partea esternă a șcblei unde au se în
vețe, căci acâsta îi dedă la ordine, îi 
dedă a se cultiva din punctă de vedere 
esteticii și prin urmare indirectă și morală. 
Der partea leului este partea din lăuntru, 
crescerea, oe voimă să se dea acestoră 
fii. Suntă trei sute de ani, de oândă s’a 
pusă basă înființărei unui astfelă de se
minară și noi progresândă amă dată îna
inte, așa înoâtă nici astă(fl în punctulă 
acesta nu ne lăsămă să ne dispute alții 
întâetatea. Noi voimă, oa crescerea, oe se 
dă fiiloră poporului, să fiă teologică, una 
findcă numai o cultură basată pe religio- 
sitate și moralitate pbte ave durată, altă, 
oă din fiii eșiți din aoestă seminară 
parte mare devină preoți, în locurile unde 
nu potă să devină cei crescuți la facul
tăți, în Germania. In acestă spirită și 
în acestă înțelesă mulțămindă tuturoră 
pentru viiulă interesă și asigurându i, oă 
vomă lucra în acestă spirită, vă strigă 
ună întreită „Hooh“.

Refrenă prelungit de Hoch la adresa 
vorbitorului.

Era oeva încântătoră a autfi vocea 
sonoră a acestui bărbată valorosă. Ast
felă de bmenl merită să ocupe atari lo
curi, er nu neghiobii și proștii, cari nu
mai căciuli se sciu, altoeva nimioă.

Fețele vesele ale celoră presențl, 
oarl apoi au fostă oondușl, cu superin- 
tedentulă în frunte, spre a privi insti- 
tutulă celă admirabilă arangiată, dove
deau, oă acestă actă era pentru ei oeva 
edificătoră. Suvenirile plăcute, ce le-au 
dusă ei cu sine, le-amă dusă și eu, der 
am dusă cu mine și o adâncă oftare: 
O Domne! de oe nu se pote și la noi 
așa ceva!!....

Raportorul#.

multe, ce mie nu mi-ar fi de locă plă - 
cute. Eram curiosă, oăutai mai de a- 
prbpe și aflai, că d-ra Laura convine 
la una dintre amicele ei cu ună bărbată, 
oare se streooră în casă învelită într’o 
manta. Concediai pe amioulă meu și-i 
mulțămii. Nu oredeamă nimioă din tote 
aceste, der rămase în mine ună ghimpe 
de gelosiă și de bănuelă. Meditamu asu
pra purtărei Laurei față de mine, o aflai 
neschimbată, ea era grațibsă și bună față 
de mine oa și mai înaite, lăsă săi sărută 
mâna, ba chiar și gurița — der pe lângă 
acestea și rămase; aoum îmi bătu la 
ochi, că stândă la îmbrățișările mele, ea 
nu-mi strângea mâna și nu-mi înapoia 
sărutările. “

„Indoiela mă chinuia; amioulă veni 
erășl, scormoni fooulă mai tare prin 
soiri mai hotărîte, și mă hotării să ob
servă pașii damei mele mai ou atențiune. 
De obiceiu prândiamă împreună, unohiul, 
mătușa, verișora mea și eu.

(7a urma.)

FURTUNA PE MAREA NEGRA.
Cetimă în diarulă „Galați*, că pe 

Marea Nâgră a fostă în dilele acestea 
mari furtuni.

Dela 19 ale curentei și pănă mai 
alaltă-erl, Marea Negră era strașnică mun
cită de nisce furtuni ne mai pomenite 
în analele marinei. Ceea ce povestescă 
pasagerii debaroațl (filele aoestea din va- 
pbrele sosite în portulă nostru de abia 
ieri, e oeva înspăimântătoră. Talazurile 
de o înălțime colosală traversau puntea 
vapbreloră, amenințândă din momenta 
în momenta să pătrundă prin hornă să 
stingă focurile, și să-i lase astfelă espușl 
oapriciului furtunei. Dânșii închiși în ca
bine și între punte, suferindă în modă 
cumplită de răulă mării, așteptau din 
momenta în momeută să fiă cufundați.

Vaporulă Lloydului austriaoă Apis 
plecată din Constantinopolă la 19 a o 
5 (file și o nopți a rătăoită pe Marea 
Negră espusă la cele mai mari pericole 
și de abia la 25 a lunei o. a putută să 
aoosteze la Constanța. Pasagerii — ou 
totă încrederea loră în Incontestabila 
bravură a căpitanului și a mateloțiloră 
austriacl — n’au mai avută ouragiu să-și 
continue drumulă spre Galați, ci au de
barcată pe usoată. Vaporulă Courdji cu 
tbte că au plecată ou o di înaintea Llo
ydului, de abia ieri sera a sosită în por
tulă Galați. Celă oe a străbătută mai 
iute, aoeste furtuni îngrozitore, a fostă 
vaporula francesa ală companiei „Frais- 
sinet“, oare a pusă numai 2 dile, ca să 
percurgă distanța între Bosfor și Sulina. 
Der acesta provine nu numai din oausa 
superiorității forței mașineloră și a regis
trului de capacitate, dâr mai alesă din 
causă, că n’avea să acosteze în nici ună 
singură portă din Marea Negră.

Se semnaleză mai multă de 15 oo- 
răbii cu pânză aruncate și sdrobite de 
stânci de aoeea îngrozitore furtună.

Chiar în Galați, pe Dunăre, mai (fi
lele treoute vântulă și talazurile erau a- 
tâtă de puternice, înoâtă vaporului de 
Brăila i-a trebuită o manevră de o oră 
întregă, ca să potă aoosta la mală. De 
șese ori în acelă intervală. vântulă l’a 
aruncată spre largă.

Literatură.
A apărută :
Invitare la prenumerațiune. Sub- 

scrisulă, avândă la disposițiune, gata 
de a se pune la țipară mai multe încer
cări și opuri atâtă poetioe, câtă și în 
prosă, m’am decisă a scote la lumină pe 
acelea dintre ele, la cari voiu ave mai 
mulțl abonențl, așa ca celă puțină spe
sele de țipară să se acopere. Oporile, ce 
vreu a-le da suntă :

1) „Vinderea lui îsusă ,* tragediă 
în 4 acte cu cânteoe corali la finea fiă- 
oărui actă. Anulă 1886—1887. Prețulă 
45 or.

2) „Afanliu Torcuatu ,u tragediăîn 5 
aote. An. 1888. Prețulă 40 or.

3) „Sărmana contessău, tragediă în 5 
acte. 1890. Prețulă 40 cr.

4) „Belizanu“, tragediă în 4 acte, 
an. 1889. Prețnlă 35 or.

5) „Georgiu MartinuzzV, tragediă în 
5 acte a. 1890. Prețulă 40 or.

6) Amână său Jom Purim^, tragediă 
în 4 aote a. 1889—90. Pr. 35. cr.

7) „Antigone de sofocleu, tragediă în 
5 acte cu ună Prologu și Exodă, a 1890 
—1891. Prețulă 35 or.

8) „Regele Edip“, de Sofoole. trage - 
gediă în 5 acte Prețulă 45 cr.

9) „Iejte“, tragediă în 4 acte. an. 
1887 — 1888. Prețulă 35 cr.

T6te acestea suntă opuri poetice,
D-nii cari voră voi a posede unuia 

său mai multe din acestea opuri, să bi- 
nevoâscă prin o carte poștală a se in
sinua ca abonentă la adresa subscri
sului.

S. P. Simon#-
Șomfaleu (p. u. Bestercze, în Transilvania.)

întrebări de educațiune și instruc
țiune. Studii pedagogice de Dr. Petru 
Spână. Sibiiu. Tiparulu tipografiei archi- 
diecesane. 1891. Formată 8° mare în 
128 pagini.

Mulțămită publică.
(Urmare.)

Comitetulă paroohială subsorisă a- 
duce prin acâsta mulțămită publioă pen
tru sumele incurse pentru olădirea unei 
biserici române gr. or. în pieța Brașo
vului.*)

Ilustrității Sale Domnului Episoopă 
Ioană Mețianu, care a binevoită a dărui 
50 fl. și prin disposițiunile Prea Sfinției 
Sale s’au coleotată în diecesa Aradului 
353 fl. 40 or. Suma aoesta a fruotificată 
11 fl. 41 or. Suma totală trimisă Comi
tetului subsorisă: 414 fl. 81 cr.

Ilustrității Sale principelui Dimitrie 
Ghica, căra a trimisă 100 lei; Domnului 
Vasile Orghidană, oomersantă în Buou- 
resol, care dată 100 de lei; Domnului 
Dimitrie Pcrsoiu, oomersantă în Brăila, 
oare a dăruită 50 fl.

Suma totală trimisă pănă aoum din 
afară este 5177 florini.

Comitetulă parochială română gr. or. 
din cetatea Brașovului.

Bartolomeiu Baiulescu, Nicolau Pilția, 
președințe. notară.

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

Parisu, 13 Noemvre. In cameră 
deputatulă Laur adresă o inter
pelare în cestiunea crisei finan
ciare, acusă pe ministrulu de fi
nance Rouvier, că ar fi dată finan- 
cele Franciei pe mâna Evreiloră 
și ceru espulsarea bancheriloru 
evrei. Rmtvier declară, că nu vo- 
iesce sâ se dejosescă intrându în 
discuțiă cu Laur în acestă privință. 
Propunerea lui Laur de a se da 
votfi de blamu ministrului Bouvier, 
a fostă respinsă cu 400 voturi.

Berlinu, 13 Noemvre. Bursa a 
fostă erășl tare agitată. Notele 
rusesc! au căcfută la unu cursă ce 
pănă acum n’au mai fostă de ani.

Roma, 13 Noemvre. Circulă 
faima, că papa în bula ce va 
apăre în curendă, va recomanda 
ca se se țină viitorulă conclavă 
în străinătate.

New-York, 13 Noemvre. Se 
anunță isbucnirea unei revolu- 
țiun! în Quatemala și San Sal
vador.

Chicago, 13 Noemvre. Trenulu 
care a plecată de aici eri la me- 
fiulă nopții, a fostă atacată la 
Mihvaukee de tâlhari, car! l’au 
pradată și au jefuită 100.000 dolari.

DIVERSE.
Cesornicu vorbitorii. In esposițiunea 

viitore din Petersburg se cfioe că va fi 
espusă ună câsornică electrică vorbitoră, 
făcută de Edison. Cesorniculă este pro- 
vudută cu ună fonografă, oare anunță 
cu vooe omenesoă brele, jumătățile și 
pătrarele de bre. La aoestă cesornică nu 
se află cadrană, oi în loculă lui se află 
o față de omă care ’șl deschide mecanică 
gura, pentru ca să arate timpulă. Tot
deodată acestă cesornică servesce și ca 
deșteptătoră. In urma unui mecanismă 
separată, poți sâ lă așe(fl așa, oă la o 
oră anumită din nbpte cesorniculă strigă 
cu o voce tare: „E timpulă de sculată.* 
Și (fiua anunță cbsorniculă: „Dute la 
lucru* seu: „In curândă se începe tea- 
trulă.* etc. etc.

Pretextă copîlărescu. Miculă George, 
pe care mamă-sa voesce să-lă bată: 
„Mamă, nu mă bate, fiindcă vei conturba 
pe tata la cetită.

*) Onorații Domni, cari au primită 
liste de colectare, suntă rugați, ca pănă 
la l-a Decemvre v. să trimită resultatulă 
fiind-că trebue să așternemă socotelile 
autoritățiloră competente.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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€orsnlii pSețefi B5rașov«
din 13 Noemvre st. n. 1091.

Bancnote românescl Cump, 9 31 Vând. 9.34
Argintă romănescîl • „ 9 22 9.27
Napoleon-d’orl - - „ 9.32 n '9.36
Lire turcescl - - „ 1048. n 10.53
Imperiali .... „ 9.48 n 9 53
SalbinI .... „ 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6°/0 —.— n

n n n n M —.—
Ruble rusescl - - • „ 117.— n 118.-
Mărci germane • • „ 57.30 n 57.85
Dîscontulîi 6—8°/o pe anii.

•imortisarea datoriei căilorii ferate de 
ostă ungare [1-ma emisiune] - - 111.— 

Imortisarea datoriei căilorii ferate de 
ostă ungare [2-a emisuneî] - • —.—

Amort isarea datoriei c&iloră ferate de
ostă ungare (3-a emisiune) • - —.—

Bonuri rurale ungare ..... 90 50
Bonuri croato-slavone .... 104 50
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ■ ...... —.—
Imprumutulă ou premiulă ungurescă 140.50 
Eiosurile pentru regularea Tisei și Se«

Cursulu la bursa din Viena
din 12 Noemvre a. c. 1891

Santa de aurii 4%............................. 1°8
Bonta de hârtiă B°/o - - ■ • ■ ■ 100 60
împrumutului căilorii ferate ungare ■

aură llfi.—
dto argintă - - • ■ - 97.50

ghedinului « 129.25
Renta de hârtiă austriacă ■ - - 90.80
Renta de argintă austriacă .... 90.55
Renta de aură austriacă ..... 108.45
LosurI din 1860 ... ■ - 136.—
Acțiunile băncei austro-ungare 1004.—
Acțiunile băncei de credită ungar. ■ 313.50 
Acțiunile băncei de credită austr 271.75 
Galbeni împărătesei- - - - - 5.61
Napoleon-d'orl ........ 9.36
Mărci lUO împ. germane - . . - 57 90
Londra 10 Livres sterlings - 117.95

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

binevoiască a scrie pe cuponuld mandatului postald și numerii de 
pe fâșia sub care au primitd diarulă nostru până acuma.

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

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

Admînistraț. „Gaz. Trans.“
■OSLO

+ 
+

+ 
+
+

+
+
♦ 
+
+ 
+
+
♦
♦ 
+
♦ 
+
*
♦ 
+

♦ 
+
*

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

este arpa, zxxizxeralâ de 
„repât“

care în urma composîțiunei pre fericite a părțilorfl sale minerale 
conținutului estraordinariî în acid-carbonio se bucură de o valdre 
cinală forte mare și de unîî renume universală neîntrecută.

Apa minerală de ..B(;[>ât*4 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai sfrălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stăriloră oatarhalice a stomachului și a organeloru respirătore, în contra 
maladieloru rinichiloru și a beșicei etc., are unu efectu admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscută ca remediu solvatoră neprețuibilă.

Celu mai curatu și binefăcătorii producții naturalii. 
Ca borvixu adecă beutfi cu vinu. "îgBfâ 

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

Șampagnulă apeloru minerale.
Conformă ordonanței înaltului ministerfl de interne No. 5891/VHI 

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

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopulfl sticlei tre- 
bue să fiă însemnată cu : „K.-Imper Repâti“. Deci să rdgă a să observa 
acesta spre evitarea falșificărilorfl prin alte ape inferiore.

V •

și a 
medi-

a

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

Cu totă stima
Admînistrațiunea isvorulni 

Josef Oyorgy, 
Brașovă, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-43

+
*
♦

+
+

♦
+
♦

♦
♦
*
+
+
♦

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

Budapesta—Bredealu Predcalft—Budapesta B.-Pesta-Aradu-Teiuș)Teiuș-Aradu-B.-Besta Copșa-inică—Sihiiu

Trenu 
accele-

Trenii 
de 

persdn. ratu

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rată

Trenă 
de

Trenu 
aocele-

ratu persân.

Trenu 
accele

rată

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persdn,

Trenu 
accele

rații persân.

Trenu 
de

Trenu 
de 

persdn.

TrenU 
accele

rată

Trenu 
de 

p©rs6n

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny
Oradea-mare j

Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Buci a
Ciuoia
Huedin 
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel
Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cuoerdea
Uidra
Vințul de sus
Aiudfl
Teiușă

Crăciunelă
Blașiu 
Micăsasa

Copșa mică
Mediașfl 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău
Homorodfl
Augustinfl 
Apața
Feldiâra
Brașovă

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

Timișfl
Predealfl
BuourescI

Tren de 
persâne

,12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

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

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

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

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

BucurescI 
Predeală 
Timișfl
Brașovă

Feldidra 
Ap ața 
Augustinfl 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașfl
Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiușă

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudfl 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișfl 
Apahida
Clușiu

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

Mureșu-dLudoșu—Bistrița

Murăștt-Ludoșă . . .
Țagu-Budatelioă . . .
Bistrița

sus

Nădășelfl 
Ghîrbău 
Aghireșfl
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia
Bratca
Răv 
Mezo-Telegd 
Oradea marej

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

4.-
6.48
9.59

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

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

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

Viena
Budapesta 
.Szolnok

Aradă

Glogovațfl 
Gyorok 
Paulișfl 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșinfl 
Zamfl 
Gurasada

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

7.23 
8.03 
8.37 
9.04
9.46 

11.03 
11.29 
12.06 
12.37 
12.53
I. 18 Ilia
i.39:
2.13:
2.27!
2.49'
3.47 1
|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
II. 17
11.51
12.09 ’

Branicica
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia
Șibotti
Vinț. de josfl 
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

3.25
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
ii.ig|
11.44 
12.06
12.38

i Teiușă
Alba-Iulia
Vinț. de joșii 
Șibotti 
Orăștia 
Simeria (Piskî) 
Deva 
Branicica 
Ilia
Gurasada 
Zamfl 
Soborșinfl 
Berzava 
OonopO 
Radna Lipova 
Paulișfl 
Gyorok 
Glogovațfl 

Aradă j

Szolnok
Budapesta

Viena

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
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

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

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-uască

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

1 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.

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

Siiueria (Piskl) JPetroseniUBeti’Oseni-Siniiei’ia (Piski)
Simeria
Streiu
Hațegfl
Pui 
Crivadia 
Banița 
Petroșeni

6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50
6.3b 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24 Hațegă 8.36 1.54
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27

A radii- Timișora
Aradă
Vinga
Timișora

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

2.24
4.47
8.40
6.05

Bistrița—Wureșu-ILudoșii

Bistrița.............................
Țagu-Budcteliofl . . . .
Murășfl-Ludoștt . . . .

1.16
4.15
7.211

Nota t Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnăză drele de ndpte.

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

ra—Aradii
6.20 l.U_5-05
7.21
8.03

2.46
3.50

6.40
7.50

Ghirisu—Turda Turda—CSliirisii 3“5

Ghirișă 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda
" ' 8.08 10.55 4.— 10.44 Ghirișă 5.10| 9.50 2.50 9.10

4.50 9.30 2.30 8.50
earnesci —Btrașov

Simeria (Piskî) — Hunedora

Simeria (Piskî) 
Cerna
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora--Simeria (Piskî)

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

Brasov—Zernesci
Brașov 5.45 2.58
Zernesci 7.26 4.39

Sighișora—Odorlieiu II Odorheiu—Sighișora

Turda

. 7

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

©areii-mari—Zelău || Zelău—fl'areis-mari
Careii-marI .
Zelău. . .

5.5o| Zelău ? ? ? ?
11.—I Careii-marI . .

5.20
6.44

Zdrnesci 
Brașov

1.56
6.48

8.-
9.24

Brașov—S*-4»eorgiu
Brașovă
Uzonti
S .Georgia

8.30
9.43

10.23

3.10
5.23
5.03

S.-<MCorgiu—Brasov.
S.-Georgiu
Uzonâ
Brașovă

6.32
7.00
8.08

5.17
5.45
6 53 |
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