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Brașovfl, 4 Noemvre st. v.
De unti timpii încâce, mai 

alesă de când cu întâmplările 
triste dela bursa din Berlin, dis- 
posiția la tâte bursele Europei a- 
pusene este forte încordată și în 
urma recoltei nefavorabile situa
țiunea a devenita forte neliniștitbre.

In asemeni împrejurări nefa
vorabile pentru burse este de 
ajunsu o scire mai gravă sensa- 
țională, pentru ca sS producă cea 
mai mare panică. De luni de (file 
și așa cursulu valoriloru are ten
dința de scădere și cumcă de aci 
lesne se p6te desfășura o adevă
rată crisă, dovedescu cele petre
cute alaltaeri la bursa din Viena.

țliarulu „Wiener Tagblatt“ pu
blicase în ediția sa de seră, în 
modu bătătorii la ochi, unu co
municată asupra audienței preșe
dintelui clubului polonă lavorski, 
la împeratulu. Se cjicea, în acestă 
comunicată, că lavorski a primită 
împuternicirea de a publica cuvin
tele, ce le-a rostită față cu elu 
monarchul. Majestatea Sase fi cțisu, 
că situațiunea din afară e fârte 
seribsă, și că fdmetea din Rusia 
măresce pericolulă de resboiu, că 
ce e dreptă pregătirile militare 
începrivesce armam entulu încă nu 
suntu terminate în Rusia, der îm- 
prumutulă rusescă contractată de 
curendu a pusă la disposiția Ța
rului însemnate mijloce materiale.

Soirea acesta a produsă la 
bursa de Viena o spaimă grozavă, 
ca și care n’a mai fostă p6te dela 
1873, de când cu vestitulă krach. 
In timpu de două 6re au căcjută 
cursurile atâtă de multă încâtu 
diferențele trecură peste 100 de 
milibne, așa că s’au perdută în a- 
cestă scurtă timpă vre-o 20 de 
milidne la bursă. Mulți au per
dută totu ce au avută, în urma a- 
cestei neașteptate scăderi de cursuri. 
Baronulu Rotschild alergă la mi- 
nistrulu de finanțe, ca să-lu în

trebe, decă suntu adevărate soi
rile lățite de numita fdiă. Minis- 
trulu declară că nu suntu adevă
rate și trimise imediată la bursă 
pe unu consiliaru ministerială, ca 
să liniștescă pe bursianii peste 
măsură înspăimântați. Totodată 
apăru și în foia oficială o for
mală desmințire a memoratei 
soiri, er clubulu Poloniioru din 
parlamentă publică asemenea ună 
comunicată, care desminți cate
gorică raportulă din foia de seră 
a lui „Wiener Tagblatt“.

Se înțelege, că bursa din Pesta 
n’a putută să rămână nealterată 
de cele ce se petrecură la bursa 
din Viena. Și aici se ivi aceeași 
panică și aceeași scădere a cursu- 
riloră.

Nu puțină au contribuită la 
acesta și veștile rele sosite 
dela bursele din Parisă, Berlină 
etc. și cu tăte că soirea adusă 
de „W. Tagblatt“ s’a dovedită 
neadevărată, nu este încă delătu- 
rată crisa, ce a fostă provocată 
în prima liniă de urmările rele 
ale speculațiunei esagerate în Ger
mania și apoi de situațiunea cri
tică, ce domnesce și pe piețele 
francese, cari s’au angajată în 
modă însemnată la noulă împru
mută rusescă și acum suntă în 
mare calamitate față cu scăderea 
valorei hârtiiloră rusesc! și față 
cu fămetea de acolo.

Declarațiile, ce le-a făcută în 
delegațiunî ministrulă nostru de 
esterne, contele Kalnoky, suntă ce 
e dreptă liniștităre și arată pros
pecte favorabile pentru susținerea 
păcei, cu tăte aceste însă nu voră 
fi de ajunsă spre a delătura crisa 
ce s’a ivită pe piețele financiare. 
Trăimă într’ună timpă fărte agi
tată care, cum (fise însuși d-nulă 
Kalnoky, este prin însăși înar
mările militare esagerate înclinată 
spre cele mai mari iritațiunl. Cu 
alte cuvinte, nu-i mulțămire și de 

aceea nu-i nici încredere în lume. 
— Etă adevăratulă isvoră ală cri- 
seloră periculăse.

Din delegațiunî.
In ședința dela 14 Novembre a de- 

legațiuniloră, oontele Kalnoky, ministru 
de esterne, și-a presentată exposeulă s&u 
privitorii la situațiunea esternă.

In aoestă exposeu, contele Kalnoky 
deolarâ, că în ce privesoe prospectele de 
pace, aotuala situațiune a monarchiei se 
pote numi îmbuourătore. Sguduireaînore- 
derei în pace o pricinuesoti oontinuele 
pregătiri de răsboiu, der speră ministrulă 
pe lângă tote astea, că puterile centrale 
ale Europei voră isbuti de-a susțină și 
în viitoră pacea.

Cu privire la paotulă re’noirei tri
plei alianțe declară, oă în acela schim
bări nu s’au făcută. Visita împăratului 
germană în Anglia nu este de-a se con
sidera oa o inițiativă pentru inaugura
rea unoră nouă raporturi, ci ea a fostă 
numai resultatulă raporturiloră actuale, 
în care se află Germania față cu Anglia. 
De-asemenea și visita esoadrei franoese 
la Kronstadt este a se atribui raportu
riloră mai vechi dintre Eranoia și Rusia; 
schimbări mai mari însă în situațiunea 
europenă, acestă visită n’a pricinuită.

In privința raporturiloră monarchiei 
ndstre România, raportorulă comisiu- 
nei Ealk Miksa ceru lămuriri dela mi
nistrulă Kalnoky, „deorece", fi80 0lh> 
„deși se vestise, că România ar dori să 
se alăture la tripla alianță, a bătută la 
ochi, că domnitorulă României a în- 
ounjurată întâlnirea cu domnitorulă 
nostru"

La acesta contele Kalnoky răs
punse în exposeulă său dicândă, că „și 
în România se observă o disposițiă mai 
favorabilă față cu noi și deși în timpulă 
din urmă partidele și guvernele s’au 
schimbată, raporturile între noi au fostă 
în permanență amicale. Și cu guvernulă 
conservativă de acum stămă în bune re- 
lațiunl. Celă mai de căpetenia garantă 
ală păcei este acolo persona regelui 
Carolă“.

Raporturile cu Serbia s’au mai 
îmbunătățită încâtva, la ceea ce a con
tribuită primirea simpatică, ce i-s’a fă
cută la curtea din Viena tinărului rege 
serbescă, regențiloră și ministriloră săi. 
Ar fi bine, «^ise Kalnoky, deoă în Serbia 
s’ar da mai mare atențiune raporturile ori 
interne, cestiuniloră administrative și 
economice și decă nu s’ar mai faoe atâta 
politică mare.

Câtă pentru Bulgaria, contele 
Kalnoky (fi80> că aid mergă lucrurile 
cu totulă altmintrelea, nu ca în Serbia. 
Aici dmenii se ocupă seriosă și cu zelă 
de cestiunile interne, munoescă cu zelă 
și abnegațiune pentru bunăstarea mate
rială, pentru ridicarea comerciului și in
dustriei, ridică șooll eto.

Câtă însă pentru recunoscerea prin
cipelui Ferdinandă, cu părere de 
rău se vădii silită ministrulă Kalnoky 
a declara, că acesta stă totă așa, ca și 
în anulă trecută. Cestiunea reoundsoerei 
n’a progresată și monarchia ndstră nu 
se simte îndemnată de a agita o oes- 
tiune atâtă de delicată, față cu care 
se pâte prevede, oă n’ar avă 
succesă și care în desvoltarea sa ul- 
teridră ușoră ar pute deveni o cestiune 
perioulosă. Decă stările nerecunâscerei 
de dreptă ale Bulgariei voră dura prea 
multă, ele potă să devină încă îngriji- 
tore. Se încrede însă Kalnoky în jude
cata săuătosă a Bulgariloră și le sfă- 
tuesoe, să aștepte cu paciință desvoltarea 
luoruriloră.

Contele Kalnoky îșl termina expo
seulă său ou repetarea declarațiunei, oă 
raporturile esterne ale monarohiei suntă 
pe deplină mulțumitore, der pentru pă- 
zirea păoei află totuși neoesară desvol
tarea armatei.

CRONICA POLITICĂ.
— 4 (16j Novembre.

— țfiarulă „Neue Freie Presse“ 
dela 14 Noemvre s. n. scrie următorele 
asupra remanierii cabinetului din Bu- 
curesci: După soirile ce ne sosesoă din 
BucurescI ou data de 9 Nov. d-lă G.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

G)
Cerșitorea dela Ponts des Arts.

Novelă de Vilhelm Hauffj trad.de Cornel Scurtu.

In sera (filei, când amiculă meu mă 
avertisâ pentru a doua 6ră, la mesă, mă
tușa mea întrebă pe fiica ei, că ore fi-va 
dispusă să-i țină societate pe baloonă ?“

Ea răspunse, că a promisă o visită 
unei amice de ale ei. Involuntară tre- 
bue că am privit’o mai cu atențiune, 
căci ea pleoâ ochii în josă și roși. Ea 
se duse la dama aceea înainte cu o âră 
de a se faoe seră. Când se întuneca, mă 
strecuraiu și eu spre casa aceea și stă- 
tuiu la pândă; mă cuprinse o gelosiă ne
bună, când văduiu pe stradă, aprope de 
casă, străcurându-se o figură învălită. 
Mă postaiu înaintea porții casei, figura 
se apropia și voi să mă dea încetă la o 
parte. Der eu o apucaiu de haină și 
cjiseiu: Sennor, ori cine ar fi, în mo- 
mentulă acesta credă, că am înaintea 
mea pe ună omă de onore, și pe onârea 
d-tale te provocă, să-mi dai socotela!"

La primulă tonă ală vooei mele vă- 
cjuiu, că se înspăimântă; elă se gândi ună 
momentă și apoi răspunse.

„„Ce este ?““
„Jură-mi pe onârea d-tale“, conti

nuam eu, „că nu mergi în casa acesta 
pentru donna Laura de Tortosi."

„Cine se încumeta să-mi ceră sooo- 
telă pentru pașii mei ?“ striga elă ou 
voce înăbușită și prefăcută. Din vorbele 
sale observaiu, că e ună străină; o pre
simțire îmi trecu prin minte.

— „Căpitanulă de San Montanjo", 
răspunseiu eu și fără să observe, îi smul- 
seiu mantaua de pe față— „era amiculă 
meu Tannensee, Elvețianulă."

Elă sta înaintea mea ca ună crimi
nală, neputendă rosti nici o vorbă. Der 
eu îmi scosesemă sabia și plină de furiă 
îl făouiu semnă să facă și elă ase
menea.

— „N’am arme la mine, decâtă ună 
pumnală", răspunse elă. ’Ml și pusesem 
de gândă, oă fără multă întârejiare să-i 
împlântă sabia în peptă ; der văcjendă, 
oă stă nemișcată înaintea mea, nu pu- 
tuiu comite înfricoșata faptă. îmi rămase 
atâta presență de spirită, ca să-i spună, 
că a doua (fi dimineța să-mi dea soco- 
telă lângă porta cetății. Pârta o țineam 
ooupată, er elă îmi promise și pleca.

încă multă vreme stătuiu de sen

tinelă, pănă când în fine sosi litiera 
pentru Laura și pe ea o văcjuiu urcân- 
du-se în litieră; apoi o urmaiu încetă 
spre oasă.

Chinurile gelosiei nu mă lăsară să 
adormă, și astfelă autfii cam cătră me- 
cjulă nopții apropriându-se nisoe pași de 
ușa mea. Cineva bătu la ușă; cuprinsă 
de mirare aruncaiu mantaua peste mine 
și desohiseiu; era bătrâna servitdre a 
Laurei, care’ml dete o epistolă și apoi 
se depărta cu graba.

„Sennor, Dumnezeu să te păzâscă 
de o asemenea epistolă ! Ea îmi măr
turisi, oă de multă iubesoe pe Elveția- 
nulă, când încă nu mă cunoscuse pe 
mine; că ea de frica mâniei mamei ei, 
care urăsce pe toți străinii, l’a reținută 
să o pățescă, oă ea, silită de amenin
țările mătușei mele, a primită propune
rea mea. Ea luâ totă vina asuprășl și’ml 
jura, oă Tannensee de multe-orl a voită 
să-ml mărturisescă totulă și a fostă re
ținută numai de rugăciunile șî de teme
rea ei, de a fi ținută mai severă. Ea’ml 
indica ună seoretă înfricoșată, oare ar 
întina onorea familiei, decă n’așl ajuta-o 
pe ea și pe căpitanulă ca să fugă. Mă 
conjură să mă lasă de certa avută cu 

dânsulă, căci decă cade dânsulă, atunci 
ei, soției sale, nu-i mai rămâne alta, de
câtă să-și ia vieța. Ea încheia, apelândă 
la generositatea mea și dioendă, că mă 
va respecta în veci, dăr nicl-odată nu 
mă va iubi.u

„Trebue să mărturisesol, că o ase
menea scrisore pâte să stingă flacăra 
amorului, oa și apa oea rece; tot-odată 
ea potoli și mănia mea. Der nu puteam 
erta ondrei mele, că amă fostă înșelată4 
de aceea la ora fixată eramă pe loculă 
de luptă. Căpitanulă trebue, că simția, 
câtă de tare m’a vătămată, oăol deși era 
ună duelantă mai bună deoâtă mine, se 
mărgini numai a se apăra, și nu a fostă 
vina lui, oă sabia sa pătrunse între 
degetulă policară și degetulă arătătoră 
ală mânei mele, așa că n’amă mai fostă 
în stare să oontinuu lupta. ’I dădui e- 
pistola Laurei, în timpă ce-mi legamă 
rana. Elă o ceti și mă rugă să-lă ertă, 
eu o făcui acesta ou greu.

„Istoria amorului meu e pe sfîrșite, 
Don Frobenio. Căci oincl (file după a- 
cestă întâmplare donna Laura dispăruse 
cu Elvețianulă.

— «Cu ajutorulă d-tale? întrebă 
Froben.
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Vernescu pare a fi tare preocupata spre 
a corespunde și față, cu cabinetulă Flo- 
rescu, chiămărei sale de îngropătorii ală 
ori oărui cabinetă, din care face și elă 
parte. Firma decisă a aproba demisiu- 
nea celoră doi sateliți ai săi Esarcu și 
Isvoranu numai în acela casa, când în 
looula acestora persdne voră întră în 
cabineta alțl doi bărbați aleși de den- 
sula, spre care scopă a și propusa pe 
profesorula de universitate D-lă Aristide 
Pascal și pe d-la N. Blaremberg. In con
tra lui Aristide Pascal nu ara fi nimica 
de obieotata, din contră însă pretensiu- 
nea de a întră în combinațiă N. Blarem
berg, pare a fi respinsă atâta de L. Ca- 
targiu câta și de Rege. Să scie, că N. 
Blaremberg, pe timpula ministeriului 
Bosetti-Garp, cu ocasiunea răspunsului la 
o interpelația dată de d-la Carp, în care 
acesta accentua continuarea politicei de 
alipire la Germania și tripla alianță, d-la 
Blaremberg a refusată concursula său, 
declarânda, că ela vede în politica Ger
maniei și aceea a întreitei alianțe cela 
mai mare periculă pentru România. Idea 
de a’la propune pe acesta bărbată ca 
candidata de portofoliu, tocmai acum 
când regele Carola s’a întorsd dela Ber
lin cu cele mai bune impresiuni, pare 
atâta de curiosă, încâta chiar de politi
cian^ din cercula d-lui Vernescu este de- 
olarată ca nediscutabilă. Oumcă Lahovary 
după declarațiunile făcute ca membru 
ala cabinetului Munu asupra prosiției 
sale față cu tripla alianță, nu va întră 
nicl-odată într’una ministeră în care ar 
figura și N. Blaremberg, este dela sine 
înțelesa și sub astfela de împrejurări se 
esplică causa pentru care Florescu și Ca- 
targiu au renunțată la posibilitatea unei 
înțelegeri cu Vernescu. După cum se 
dice chiar, generalula Florescu cu ocasia 
ultimei sale pertractări în Sinaia, ar fi 
și oferita dimisiunea întregului cabineta, 
ca singura soluțiune pentru delăturarea 
crisei esistente. 0 întrunire catargistă ți
nută la BucurescI în 8 curenta, să pro
nunță în același sensă, declarânda ca 
soluțiune strictă constituțională a crisei, 
formarea unui cabinetă curată conser
vator L. Oatargiu cu colaborarea grupei 
Manu-Lahovary, în urma căreia genera- 
lulă Florescu ar primi președința Sena
tului și generalulă Mânu președința 
camerei.

Ună casă de o mare importanță 
pentru istoria și desvoltarea instituției 
parlamentarismului în Europa s’a întâm
plată dăunădl în Franța: cunoscutulă 
apostolă socialistă, d. Paul Lafargue, 
condamnată pentru delicte politice și fă- 
oându-șl pedepsa la Sainte-Pelagie, fiindă 
alesă deputată în circumscripția I din

Lille, a fostă liberată, în urma unui votă 
aprdpe unanimă ală camerei, adecă pe- 
dâpsa i-s’a suspendată, pe totă timpulă 
câtă va ține sesiunea actuală a Camerei, 
bine înțelesă, fără ca acestă timpă să 
i-se scadă din pedepsa, pe care va ave 
să și-o urmeze imediată după terminarea 
sesiunei.

Acestă evenimentă inspiră 4’arMlui 
le ^Tempsu următdrele reflecsiunl:

„Se anunțase,—dioe 4iarulă republicană 
— că alegerea d-lui Lafargue va ave 
dreptă consecință, la cameră, o desba- 
tere pasionată, în care guvernulă și pdte 
chiar constituția aveau să tiă puse di
rectă în causă. N’a fostă așa. D. Laur, 
ce e dreptă, a încercată să plaseze o 
mică interpelare, der nu i-sa lăsată tim
pulă ; în câteva minute, fără nici ună 
discursă, printr’ună votă cu ridicare de 
mâni, camera, folosindu-se de ună dreptă, 
pe oare i’lă dă constituția, a hotărîtă pu
nerea în libertate a d-lui Lafargue: peste 
două ore acesta eșia dela St-Pelagia, 
fără celă mai mică inoidentă. Totulă s’a 
petrecută deci în ohipulă celă mai co
rectă și celă mai paclnică din lume. Din 
momentulă în care sufragiului univer
sală i-a plăcută să trimită la palatulă 
Bourbon pe d. Paul Lafargue, de altfelă 
eligibilă, și că era ună mijlocă legală de 
a se respeota aoâstă dorință, elă trebuia 
să se pună în aplicare fără a se sta la 
îndoială : guvernulă și maioritatea, am 
pute 4ic® aprdpe quasi-unanimitatea ca
merei au înțelesă acesta imediată.

„Și acum ce va face noulă alesă? Se 
va duce pură și simplu să se așede ală
turi de colegii săi din partidulă munci- 
toră: grupulă număra pănă acum septe 
sâu optă membri, de aci înainte 'va nu
măra optă seu nouă. Se asigură, de altă 
parte, că d- Lafargue e mai multă ună 
teorieiană decâtă ună oratoră, der chiar 
de ar desvolta cu strălucire, la tribuna 
camerei, doctrina colectivistă, n’am vede 
nici ună in conveniență într’acâsta. Din- 
potrivă, trebue să dorimă oa utopiile re
voluționare să fiă supuse încercărei dis- 
cuțiiloră parlamentare. Ceea-ce pote să 
fiă primejdiosă într’o întrunire publică, 
în care pasiunile n’au nici o contraba- 
lanțare, devine aprope neofensivă în ca
meră, unde e vorba a se convinge nișce 
legislatori ou misiunea de a apăra prin
cipiile și interesele, a căroră pază le-a 
înoredințat’o țera. Acolo e destulă a se 
declama, aci trebue să se formuleze pro
puneri precise și să fiă susținute de ar
gumente positive, ceva cu multă mai 
greu. — In totală nu e nimică schim
bată, de eri, la palatulă Bourbon; este 
numai cu ună deputată socialistă mai 
multă.“

SCIRILE ȘILEI.
— 4 (16) Noemvre.

Ordinațiune privitore la cărțile de 
șoolă. Ministrulă unguresoă de culte și 
instruoțiune publică, conte Albin Csaky 
a dată o ordinațiune, în oare — fiindă 
ou considerare la împrejurarea, că unele 
cărți de șoălă suntă tipărite pe hârtiă 
prea slabă și într’ună modă necorăspun- 
4ătoră legiloră higienice, âr de altă parte 
multe din ele se vândă ou ună preță e- 
sagerată — prescrie oum trebue să se 
tipărescă și cam ou oe preță suntă ase 
vinde cărțile de șoolă ce dorescă să fiă 
aprobate din partea ministerului. Fiindoă 
suntă multe cărți de șcdlă, mai alesă din 
cele tipărite mai de multă, a oăroră hâr
tiă nu numai oă e transparentă, dâr e 
de-o fabrioațiune atâtă de slabă, încâtă 
nici pe lângă cea mai mare oruțare nu 
le suntă de ajunsă eleviloră ună ană 
întregă, ministrul ordona, ca în viitor cărțile 
de șodlă să nu se tipărescă pe hârtiă 
din lemnă ori din paie (celulose). In 
privința colorei mai potrivită s’a con
statată a fi hârtia, care nu este curată 
albă, ci în câtva cam oolorată, dâr niol 
de cum să nu bată în colore verde, gal- 
bină ori roșiă, oi mai multă să fiă sură 
albăstruie. Hârtia solipiciosă seu lustru
ită e strioăciosă pentru ochi, dâr fiindcă 
ilustrațiunile nu se potă tipări numai pe 
astfelă de hârtiă; trebue celă puțină să 
se alegă o hârtiă mai puțină sclipicidsă. 
Cărțile pentru șcdlele elementare suntă 
a se tipări cu litere oioero și între rân
duri să fiă o distanță potrivită ; cărțile 
pentru șodle mai înalte potă fi tipărite 
și cu garmondă, ici oolea și cu borgeois, 
der literile petită pe câtă numai să pote 
trebuescă delăturate și la nici ună casă 
să nu se folosâscă petită compresă, căol 
în acestă casă nici o carte nu va fi a- 
aprobată. Chiar și hartele și atlasurile 
oere ministrulă să fiă tipărite legibilă și 
curată. In privința prețului, ministrulă 
cere, ca pentru școlele medii prețulă u- 
nui țipară să nu trâcă peste 8 cr. ală 
opuriloră ilustrate 10 or., oărțile pentru 
șcdlele poporale însă trebue să fiă și 
mai eftine și în privința eftinătății să 
stea cam pe aoeeașl treptă cu cărțile e- 
date din partea statului. In fine, pentru 
oultîvarea gustului eleviloră, ministrulă 
doresce, oa tote cărțile didactice să se 
pună în folosulă tinerimei numai legate, 
âr nu broșurate.

* * *
0 faptă lăudabilă. Cetimă în „Bise- 

rioa și Șo61a“: „Confrații noștri din co
muna Bacamezeu în protopresbiteratulă 
Lipovei sub oonduoerea zelosului loră 
preotă Laurențiu Barzu și cu ajutorulă 
și colucrarea Prea Sânției Sale, părinte-

lui Episoopă Ioană Mețiană și a vene
rabilului consistoriu eparohială din A- 
radă au cumpărată dela erară ună com- 
plecsă de pământă aprâpe de 400 ju- 
găre oatăstrale cu prețuia de două4eot 
și optă mii de fi. v. a. pe lângă deobli- 
gamentulă că din acestă compleosă să 
dea pe sâma comunei bisericescl și a 
oomunei politice câte 50 de jugăre. Prin 
acestă cumpărare de pământă credincio
șii noștri din numita comună voră pu
te merge cu sporă și cu suooesă îna
inte pe terenulă desvoltării loră ulte- 
ridre, ou atâtă mai vârtosă, cu câtă co
muna Bacamezău dis punea pănă acum 
numai de ună mioă hotară, și din acâstă 
causă era împedecată în desvoltare, în 
timpă ce acum poporulă și biserica nds- 
tră cu diligință și cu grijă va pute să 
înainteze.44

* A *
Mișcarea de maghiarisare. Comitetulă 

„Kulteregylet“-ului din Clușiu, în șe
dința sa din 13 Novembre n. a enun
țată, ca „în considerarea acțiunei legale 
și a mijloceloră curate44 de cari pretind 
ei că s’ar conduce acestă societate de 
maghiarisare în lucrările sale, — adună
rile generale ale Kulturegylet-uluij] în vi- 
itoră să fiă publice. Totă în aoestă șe
dință s’a hotărîtă, ca să se înființeze fi
liale ale Kulturegyletului în Seghedin, 
Szabadka, Miskoloz, și în H6d-Mezovâ- 
șârhely.

** A
Alegerea d-lui Dr. Traianii Puticiu ca 

protopopă ală traotului Timișârei, a fostă 
întărită Marța trecută și din partea Con- 
sistoriului eparohială dela Aradă.

** *
Promovată. Din Clușiu ni-se scrie, 

că în 14 Noemvre n. o. a fostă promo
vată la gradtilă de dootoră în sciințele 
naturale d-lă Ambrosiu Ghețianu fostă a- 
sistentă la institutulă botanioă din Clu
șiu și aotuală profesoră la gimnasiulă 
din Blașiu. — In aceeași 4i, d-lă Ohe- 
țianu s’a logodită ou d-ra Virginia Popă 
fiica d-lui Leontină Popă, jude la tribu- 
nalulă r. din Clușiu. — Sincerile nostre 
felicitări.

** *
Societatea de lectură a tinerimei stu- 

didse dela gimnasiulă superioră din 
Blajă, începându-șt aotivitatea pe anuăl 
școlastică 1891/92. s’a constituită în ur- 
mătorulă modă: Președinte: M. 0. Dnă 
Prof. Dr. Ambrosiu Ohețiană ; v.-preșe- 
dinte: Laurențiu S. Nestoră, cl. V1H; 
redactoră; Alesandru Valea, ol. VIII; 
notariu: Teodoră Brehariu, cl. VIII; 
bibliotecară: Basilă Magda; oontroloră: 
Cornelia Horșiă ol. VIII; v.-biblio- 
tecară : Iuliauă Nistoră, cl. VII; ca
sară : Paulă Bogdană ; comisiunea

— „Da, l’amă ajutată cumă amă 
putută. Firesce, că durerea mătușei mele 
fu mare, der sub astfelă de împrejurări 
e mai bine așa; ea nu mai văcju nici
odată pe fiioa sa și nu sciu desondrea 
familiei sale“.

„Inimă nobilă! Câtă de mulă a tre
buită să te coste acesta. In adevără, ai 
trecută prin o grea încercare.

„E dreptă44, răspunse bătrânulă cu 
ună surisă tristă; „la începută crecjui, 
că rana acesta nu se va vindeca nici
odată ; timpulă face multe, amice! N’am 
mai văcjut’o nicl-odată, n’am mai aucjită 
nimică despre ea, numai odată cetii în 
diare, că colonelulă Tannensee resistase 
cu bravură în armata lui Napoleonă în 
în contra dușmanului, în lupta dela Bri- 
enne. Că ore a murită, seu că Laura 
mai trăesce, acâsta nu o sciu. Când so
sii însă în acestă cetate și cercetaiu acea 
galeriă și după două-c|ecl de ani, văcjuiu 
earășl pe Laura mea, toomai cum era ea 
în 4ilele tinereței, atunol mi-se desohise 
erășl rana cea vechiă și — acum scii 
că în fiă-care 41 o visiteză44.

8.
Cu gravitatea cuvenită unui măestru 

de curte ală principelui P. și ca ună băr
bată dintr'o familiă vechiă castiliană îșl

povestise Don Pedro de San Montanyo 
Ligez istoria sa. Când termină, bău ună 
păhară de Xeres, se șterse cu mâna pe 
frunte și c^ise oătră tânărulă Froben: 
„Aceea ce am înoredințată numai la pu
țini âmenl, ți-am povestit’o cu deamă- 
runtulă D-tale, Don Frobenio, nu pentru 
oa să te seducă, ca să mă răsplătescl ou 
o asemenea înoredere, deși seoretulă 
d-tale va fi păstrată așa de sigură în 
peptulă meu, ca și țărîna regiloră Spa
niei in Escurial! — Suntă curiosă, ce e 
dreptă, să soiu, întră câtă te întereseză 
acea damă, der curiositatea nu se cuvine 
unui omă bătrână.14

Froben mulțămî bătrânului pentru 
împărtășirea sa. „Cu plăcere îți voiu is
torisi și eu mioulă meu romană14, tjise 
elă suri4endă, „elă nu cuprinde secre- 
tulă nici unei dame și se termină acolo, 
unde începu altele. Dâr decă permițl, 
mâne voiu istorisi, căci astă4i, seră deja 
e prea târ4iă“.

„După cum poftesol44, răspunse Don 
Pedro, strângându-i mâna. „Voiu sci să 
onoreză înorederea d-tale.44 Astfelă se 
despărțiră ; Spaniolulă îlă însoți pe Fro- 
ben ou politeță pănă la pragulă antica
merei și apoi Diego îlă petreou ou lu
minarea pănă afară pe stradă.

In 4iua următore se duse Froben, 
ca de obiceiu, în galeriă, aici șe4u multă 
înaintea tabloului, și în adevără, în 
4iua acesta se gândi mai multă la bă
trânulă, decâtă la chipulă damei, der 
elă aștepta peste o oră — bătrânulă nu 
veni. Fr oen se duse, când bătu două- 
spre4eoe ore, împrejurulă lacului, se uită 
desă ou binoclulă peste alea cea lungă, 
der venerabila figură a bătrânului său 
amică nu se arăta nioăirl; înzadară se 
uita, ca să ve4ă pe Diego, cu umbrela 
și cu mantaua stăpânului său, elă nu se 
vedea nicăirl. „Să fiă ore bolnavă ?u se 
întreba elă și fără voiă se duse pe piața 
dinaintea castelului, pentru ca să visi- 
teze pe amiculă său în hotelulă „Regele 
Angliei14. „Sau dusă cu toții14, răspunse 
ohelnerulă la intrarea sa; eri primi 
principele nisce telegrame și astă4l îna
inte de prânză a plecată Alteța Sa cu 
suita în șâse trăsuri la W.; măestrulă de 
ourte a plecată și elă în trăsura a doua, 
dâr v’a lăsată ună biletă.

Repede puse Froben mâna pe a- 
oestă semnă ultimă de amicițiă. Pe elă 
se putea ceti numai cuvintele: Don Pe
dro de San Montanjo Ligez, major Bio de 
S. A. etc.

Froben, supărată, voi să bage în

buzunară acestă biletă, când observă 
pe partea cealaltă a lui încă câteva rân
duri sorise ou creionulă ; elă ceti: „Rg- 
mâi sănătosă, scumpulă meu Don Fro
benio; ml-ai rămasă datoră cu povesti
rea istoriei D-tale, salută și sărută pe 
Donna Laura.44

Elă surîse de însăroinarea bă
trânului său amică, dâr totu-șl în 
4ilele următore, când sta înaintea ta
bloului, îlă cuprinse ună sentimentă du- 
iosă, căci prin călătoria lui Don Pedro, 
se ivise ună golă în inima sa. Elă se 
întreținuse atâtă de plăcută cu Don Pe
dro, de mulțl ani de 4il® pentru prima 
oră convenise elă cu omeni, și acum 
simțea, că numai celă isolată și fără 
speranță e nefericită. Decă n’ar fi fostă 
tabloulă, care-lă fărmecase, de multă ar 
fi părăsită orașulă Sbuttgart, care de 
altmintrelea nu-i oferea nici o plăcere. 
Când însă, într’una din filele următore 
domnulă Boisseree ’i dete în dară co
pia fidelă a acelui tablou drăgălașă pe 
o foiă litografată, o luâ acesta cu ună 
semnă ală destinului, se despărți de ta
bloulă originală, împacheta ca îngrijire 
copia și părăsi aoestă orașă totă atâtă 
de liniștită, oa și oum intrase în elă.

Petrecerea lui Froben în Stuttgart a
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NEGROLOGU. Amă anunțată, că 
la 30 Octomvre st. n. a înoetată din 
vi- iță Ioană (jiuceanu, representantulă a- 
faoeriloră comerciale a casei Gr. Șerbă- 
nescu din DrăgășanI și Buourescl. în
mormântarea ni-se scrie, că s’a făcută 
la 1 Noemvre v. la oimitirulă Sântei 
Vinere în asistența mai multoră amici 
și la mormentă, comeroiantulă, D-lă I. 
Mihalcea, a rostită o cuvântare bine 
simțită.

Răposatulă era fiulă lui N. Ciuceanu 
din Rășinari; făcândă esamenulă de 
maturitate la gimnasiulă din Sibiiu, elă 
a treoută la facultatea de medicină din 
Gratz, unde, după ună studiu de cinci 
ani și două esamene fundamentale de 
dootorată, din oausa lipsei de mijloce, 
n’a mai putută merge înainte.

Trecândă, ca și alții, ou multe ilu- 
siunl în țâră, aiol a întîmpinată greu
tăți și piedeol în terminarea studiului 
începută și întrerupta aprdpe când era la 
sfîrșită.

Astfelă ajungândă să fiă ună tînără 
cu cariera perdutâ, oompatriotulă și sin- 
oerulă său amioă, marele comerciantă 
Dl. Gr. Șerbănescu l’a primită ou multă 
bunăvoință, ca representantă ală afaoe- 
riloră sale oomeroiale în BucurescI, în 
care decedatulă a dată probe de multă 
activitate și onestitate. Pe lângă aceste 
însușiri, răposatulă mai era și ună na
ționalistă convinsă, oontribuindă multă 
chiar și din slabele sale mijldce pecu
niare la scopurile românescl.

Neuitată să fiă amintirea lui! !

D-lu V. Mangra din Aradă ne 
trimite ună respunsu la cele scrise 
de d-lă profesoru T. Ceontea în 
Nrulă 235 ală cJJarului nostru ca 
apărare față cu ună articula din 
„Tribuna". Vrendu se fîmfi impar
țiali, dămu locă și acestui răs
punsă, reservându-ne a face în 
urmă și unele observări din 
parte-ne:

Aradu, 10 Noemvre a. c.

(Respunsu d-lui Teodoră Ceontea). Și 
acesta încă e o notă caracteristioă pen
tru stările din Aradă, că ună colegă ală 
meu, „prea bună" prietină de odinioră, 
mângită precum se vede, în o afacere, 
oare îlă supără, uitândă de sânțenia ca
tedrei, de decorulă colegialității, uitând 
de prestigiulă iustitutului la care servimă 
și de condițiile elementare ale coniven- 

fostă numai pentru tabloulă din galeriă. 
Când întră elă în oapitala Wurtember- 
gului, se afla în oălătoriă spre Rhin și 
într’acolo merse elă acum. Elă simția, 
oă lunile din urmă îlă făcuseră prea sen
timentală. Simția, nu fără dre-care ru- 
șinare, că tristeța și prooederea sa se 
apropiaseră, încâtva de nebuniă. Ce e 
dreptă, era independentă, anulă aoesta 
îlă destinase pentru călătorii, fără ca să 
fiă călăuzită, de vre-ună plană fixată 
seu de vre-ună scopă, și voia să pretex
teze lunga sa ședere în aoelă orașă ou 
frumsețea lui naturală. Dâr dre este în 
adevără acestă orașă atâtă de frumosă 
și plăcută? Ori doră căutase dmenl? 
Nu umbla elă ori ca să-i înounjure, 
pentru-oă-i turburau singuritatea ? „Nu", 
dise elă în sine zîmbindă, „aprdpe ar fi 
să credă în farmecătoril! M’am încuiată 
în camera mea, ca să cetescă. Dâr în 
adevără am oetită? Nu mi-se arăta ta
bloulă ei în fiă-care looă ? Pașii mei nu 
se îndreptau dre numai spre dânsa? Nu 
e o nebuniă dre, oa să alergi atâta 
drumă după o umbră, să privesol ou 
atențiune fața fiă-oărei fete, ou scopulă 
că ddră vei reoundsce în ea gura cea 
fragedă a necunoscutei?"

Astfelă îșl făcea reproșuri sieși tî- 

țeloră sociale, îșl varsă în publioă cu 
totă profusiunea foculă măniei asupra 
mea și asupra sooietății „Progresulă" ■

„Tribuna" din Sibiiu în primulă său 
din 9/21 Octomvre a. o. criticase pro
oederea reuniunei învățătoriloră români 
din Aradă de a fi luată parte la aduna
rea generală a reuniunei învățătoriloră 
maghiari oare s’a ținută în oomuna pro- 
montorială Gyorok.

Logioa și morala indicau aici o re- 
fuială ou redacțiunea „Tribunei". Cole- 
gulă meu însă, profesorulă T. Ceontea, 
ne ia pe mine și societatea „Progresul" 
dreptă paratoneră pentru a se apăra în 
fața opiniunei publice de acusările 
„Tribunei".

Provocată în ohipulă aoesta, dâr și 
din deferența oătră on. publioă, țin a 
a desvăli piedestalului, de pe oare ama- 
bilulă meu colegă jură pe numele lui 
D-cfeu, ca se probeze „autenticitatea" 
fapteloră, ce relatâză.

E vorba de sdrtea societății „Pro- 
gresulă".

Acestă societate s’a înființat în anulă 
1884 la inițiativa decedatului M. V. Stă- 
nescu, cu scopă de .-a foma ună centru 
socială pentru industrieșil noștri resfirați 
între străini, și a-i închega într’o corp o- 
rațiune morală. Presidentulă sooietăți M. 
V. Stănescu pănă la sfîrșitulă anului 
1888, când mortea îlă răpi din mijloculă 
nostru, a făcută totă ce i-a stată în pu
tință, ca societatea să-șl aibă statutele 
sale întărite de guvernă. Dâr ministrulă 
le-a respinsă când sub ună pretecstă, 
oând sub altulă.

După mortea lui M. V. Stănescu 
am urmată eu oa președinte alesă, și 
amă substernută de nou statutele pen
tru întărire cu iote modificările oerute de 
guvernă. Ministrulă de interne oontele 
Szapary ni le respinge și acum prin 
următorea ordinațiune din 28 Noemvre 
1890:"

„........Miutăn a szoban levb egylet
litesitâsit az drdekelt egydnisegek egy tekin- 
tdlyes rdsze semkivănja s ezen egylet alaki- 
tăsa Itbnyen a killonbdzo nemzetisdgek egy- 
măskoxti surloddsdra vezethetne, a bemuta- 
tott aldpszabăly tervezetet a lăttamozăsi 
zâraddkkal ellăthatdnak ez uitai sem ta- 
ldltamu.

Adeoă: „De-6rece înființarea socie
tății din cestiune nu o doresce nici o 
parte considerabilă din indivizii interesați, 
și înființarea acestei societăți ușoră ar 
putâ duoe la frecări între diferitele naționa
lități, nici de astădată n’amă aflată să se 
pâtă provedâ cu clausula de aprobare 
proieotulă de statute substernută".

E omă de bună credință colegulă 
meu T. Ceontea ? și e lucru cinstită din 
partea sa, ca mie să-mi facă imputare 

nărulă, care credea, că se ia după prin- 
oipii bune și neolătite, și când calulă 
său pășia încetă la delă, de câte-orl nu 
se întâmpla, că ajungândă în vârfulă 
dâlului, îșl uită să’lă mâne mai tare, 
fiindă-că gândulă lui pribegea pe alte 
drumuri; decâte-orl sâra, când îșl des
făcea pachetulă și-i cădea în mâni copia 
tabloului, o desfășura repede și-și uita 
să se culce!

Der regiunile înoântătâre'și muntose 
de lângă Neokar, oâmpiile frumâse dela 
Mannheim, Worms, Mainz, nu întârtjiară 
a face asupra sa o impresiune originală, 
Ele îlă distraseră, îi oferiră spiritului său 
tablouri nouă și mai amicale. Și când 
într’o dimineță pleoâ din Bingen, numai 
ună tablou i-se înfățișa în mintea sa, 
ună tablou, pe oare ar fi dorită să-lă 
vedă. Froben călătorise cu ună compa- 
triotă, prin Francia și Anglia, și acesta 
devenise din ună companionă de oălă
toriă unui amioă. Der ce e dreptă, de 
câte-orl îșl aducea aminte de amiciția 
loră, trebuia să mărturisesoă, oă oei ne- 
potrivițl în caraoteră se iubescă mai 
ferbinte, decâtă oei ce se potrivescă.

(Va urma). 

pentru volnicia ministrului? Nu totă a- 
semenea răspundă din partea ministrului 
Szapary oetirămă dilele trecute la adre
sa d-nei Leona Medană, presidenta reu
niunei femeilorăâ roâmne din Sătmară, 
ou privire la statutele acestei reuniuni ? 
Cu tote acestea societatea „Progresulă" 
nu a renunțată la dreptulă său de esis- 
tință. Ea va reclama necurmată la gu
vernă pănă cândă nu i se va suspinde 
dreptulă de a reclama.

Sulevarea afaoerei societății „Pro
gresul" în forma presentată de colegulă 
meu T. Ceontea este denunțarea perfidă 
cu scopă de a sgudui încrederea publi- 
oului față cu societatea de o parte, și a da 
o nouă dovadă ministrului, că în Aradă 
suntă și astfelă de Români (!) oari nu 
dorescă înființarea societății; căol în a- 
devără, a esistată și esistă o sâmă de 
români în Aradă, cari dela înoepută s’au 
pusă pe terenulă ostilității față cu so
cietatea „Progresulă" luorândă, când pe 
față, când în ascunsă în oontra ei. Din
tre aceștia suntă aceia, cari ostentativă 
au rămasă dela balulă și dela oonoertulă 
din erna treoută, la oare au venită mulțl 
Români din depărtări preoum și ună nu- 
mărosă publioă străină, oăcl nu era lu
cru de tote clilele & vede în Aradă ună 
concertă de puteri artistice ca domni- 
șâra Elena Floriană, domna Vilma Vad- 
nay Somlo și fenomenalulă baritonistă 
dela teatrulă din Praga, domnulă Dimi- 
triu PopovicI, între care era și domna 
Agnes Brote, decă o bâlă repentină nu i 
faoea imposibilă conluorarea.

TJnă concertă clasică, ună publioă 
numărosă, așa cUcendiî dela „vlădică 
pănă la opincă" și dela „generală pănă 
la gregariu", care umplea sala spațidsă 
dela „Crucea albă", nu era aoesta ună 
suooesă morală ală sooietății „Progre
sulă ?“ succesă, pe oare d-lă Ceontea nu 
vrâ să-lă reounoscă.

Colegulă meu n’a fostă, și nici este 
membrulă „Pogresului", n’a oontribuită 
nici contribue pentru soopurile acestei 
sooietăți, niol a luată parte la conoer- 
tulă de astă iârnă, evidentă, că nu in- 
teresarea sinoeră pentru causă, ci pa
tima ârbă este mobilulă porniriloră sale, 
care întru atâta i-a întuneoată rațiunea, 
încâtă cutâză a susținâ oa văcjute luoru- 
rile pe oari nu le-a văcjută, și ca ade
vărate lucrurile ce suntă false.

Intențiunea de a mistifica și a se- 
duoe opiniunea publică este învederată, 
oând d-lă Ceontea, voindă să facă hază, 
mă apostrofâză ca arangiatoră ală con
certului și balului, pe când în faptă func
țiunea acesta era a unui comitetă spe
cială în frunte cu d-nulă advooată Dr. 
Virgilă Bogdană, precum se scie acâsta 
și se pote vede din invitările trimise 
publicului. Nu am însă causă să mă ge
neză de felă, că ideia conoertului câtă 
și realisarea ei suntă opera mea.

Este lucru dela sine înțelesă, că 
arangiarea: invitările la bală, programa 
conoertului, întîmpinarea dspețiloră era 
treba comitetului arangiatoră, Comi- 
tetulă a invitată la conoertă - bală și 
pe eminenta scriitore maghiară dâmna 
Beniozky Bajza Lenke cu fiia sa, 
fiindă ele înouartirate în „ Orucea- 
Albă" câțiva pași dela sala de bală, 
oăcl soiută este, că cine onoreză pe 
altulă,. pe sine se onorâză. La intrarea 
în sală, comitetulă a întîmpinat’o ou ună 
buchetă, ce era în reservă și care mai 
dinainte fusese oomandată pentru d-na 
Brote, oare din oausa morbului nu putu 
veni la Aradă, ca să iee parte activă în 
concertă. Eu nefiindă în sală câtă vreme 
a stată aici dâmna Beniczky, nici n’am 
vădut’o, necum să-i fi predată eu buche- 
tulă, după cum are outezanța să afirme 
d-lă Ceontea, lucru, care nici nu con
venea cu posiția mea.

Aflaiu de lipsă a releva împrejură
rile aoestea, nu ca să declină dela mine 
onârea de a fi dorită să faoă ounosoința 
dâmnei Beniozky și să o salută și eu în 
sooietatea ndstră românâscă, ci oa să 
arătă on. publică, ce valore au „datele" 
d-lui Ceontea, pentru a căroră „auten
ticitate" elă „stă bună și înaintea lui 
Dumnetjeu." (Va arm.)
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Telegramele „Gaz. Transă
(Serviciulă biuroului de cor. din Pesta.)

Viena, 16 Noemvre. La înche
ierea ședinței de a seră în clu- 
bulă polonu împărtăși Iavorski, că 
comisia parlamentară a acestui 
dubii a desmințitQ imediată soirea, 
adusă de „Wiener Tagblatt". Clu- 
bulu hotărî de a cerceta de aprdpe 
afacerea cu soirea acâsta.

Viena, 16 Noemvre. Astăcjî s’a 
conchiămatfi o ședință plenară a 
camerei, cu scopă de a se discuta 
cele ce s’au petrecută alaltăerl la 
bursă.

Petersburg!!, 16 Noemvre. Opri
rea esportului din tdtă Rusia a pro- 
ducteloră agricole s’a estinsu și 
asupra Finlandei.

Leilk, 16 Noemvre. Delegații 
minelor ă de cărbuni din Pas de 
Calais au decisă se facă o grevă 
generală.

DIVERSE.
Tolstoi despre morte. Ună colabo- 

ratoră ală diarului „Figaro" din Parisă 
l’a visitată cjilele aoestea pe contele 
Tolstoi la moșia sa din Jasnaja-Polina. 
In decursulă conversației, colaboratorulă 
lui „Figaro" a amintită, că asupra sa au 
făcută o impresiune posomorită tablou
rile pictoriloră ruși, espuse în museulă 
de arte din Mosova, cari înfățișeză aprdpe 
numai mortea și suferințele omenesol. 
La acestă obiecțiune a colaboratului 
francesă, Tolstoi răspunse: „Mortea nu
mai pe pânza pictoriloră este îngrozi- 
tore. Aici prin provinciă mârtea o în
tâmpină cu fețele zîmbitâre și vesele. 
Chiar aoum am venită dela patulă unui 
țărână mortă. Acestă țărână nici pe ună 
momenta nu șl-a perdută liniștea, ou 
tâte că soia, că o să moră. Când i s’a 
apropiată mortea, și când după obiceiu, 
i-au dată lumânare aprinsă în mână, pe 
față i-se oglinda o disposițiune veselă, 
oum nu se mai pote. La noi așa moră 
âmenii. De multe-orl mă supără pe mine 
însu-ml, că la astfelă de scene, rămână 
nemișcată. Abstragândă dela simțămân- 
tulă religiosă, la noi mârtea însemnă eli
berare. Pdte că tocmai acâsta e prioina, 
oă nici nu se întristeză muribundulă în 
fața morții, ca pe aloourea. Celui ce se 
duce, mârtea îi slujesce ca simbolă ală 
liniștei și ală repausului, ce în cjile amare 
înzadară le căuta". După acestea a tre
cută conversația la suferințe și dureri. 
Tolstoi ține, că suferințele suntă de lipsă 
pentru dmenl. Nu pentru-că e ună re- 
sultată ală naturelului nostru, oi pentru 
că ele radiază așa cficândă din ființa, din 
naturelulă nostru. E imposibilă, (jice 
Tolstoi, a nimici acestă lege ascunsă, și 
nici nu ară fi bine decă o amă pute 
nimici. Omenimea trebue să sîmță sufe
rința, ca să sciă apreția .curățenia inimei 
și a sufletului.

Unfl Iacii nou în Africa. Călătorulă 
svediană Valedan a descoperită ună Iacă 
nou, care după numele actualului gu- 
vernoră ală provinoiei Kamerun, s’a 
numită „laculă Solden". Acestă Iacă se 
află în apropierea rîului „Meme", spre 
nord-vestă dela Kamerun. Laculă are 
forma unui crateră și se află la o înăl
țime de 2300 de urme peste nivelulă 
mărei; suprafața lui e mai mare de 2 
chilometri, va se c^ică, e totă cam așa 
de mare, oa și laculă Baromi sdu ca la
culă Elefant. Intru tote laoulă este de 
natura celoralalte lacuri de origine vul
canică și din elă să scură ună părîu, 
Moounda care la o mică distanță se versă 
în rîulă Meme.

Cwrswlu pieței Brașovu
din 15 Noemvre st. n. 1891,

Sancnote românescl Cump. 9.34 Vând. 9.38
Argintă romănescă „ 9.30 f) 9.35
K»poleon-d’orl „ 9.35 H 9.39
uire turcescl - - „ 10.50 _  _ -
Imperiali - - » n H —
&albinl .... „ 5.55 5.60

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Cursulii Ia bursa din Viena
din 14 Noemvre a. c. 1891

Santa da aurii 4°/0 • - 102.—
Renta de hârtiă 5°/0 ...» 99 75
itnprumutulu căilorii ferate ungare -

aurii ....•••••• 114.56
dto argintii - - - • - 97.50

Amortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare [1-ma emisiune] - - 108 57 

Amortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare [2-a emisunei] - - —

Amorf isarea datoriei căilorii ferate de

Rectificarea acestui conspectă se 
dispune numai pe temeiulfi reclamațiu- 
nilorO justa motivate.

Singuratice esemplare din statutulă 
ținerei cânilora se potO, pe lângă pre
țuia de câte 10 cr., căpăta la oficiulă 
orășenescă de dare.

Brașov ă, 10 Noemvre 1891.

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

este
zxxixAexebla, d_e

r r

REPAT“
ostii ungare (3-a emisiune) - - —.—

Bonuri rurale ungare ..... 89.80
Bonuri croato-slavone.................... 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescii ....... 128.— 
împrumutul  a cu premiuia unguresca —.—
Galbeni împărătesei- ■ - ... 5.64
Napoleon-d’orI................................... 9.39
Mărci luO împ. germane - ... 58.10
Londra 10 Livres sterlinge - ■ • 118.80

Nr. 14572-1891 708,1- 1

PUBLICAȚIUNE
referitore la statorirea dârei de cânt pro 1892.

Se aduce spre cunoscința publică, 
cumcă conspectulii ulterioricfi de oon- 
scriere, statoritfi pe temeiulfi sedulelorfi 
de insinuare a cânilorfi ascernute ulte- 
riorice acestui oficiu, care conspecta 
conține totdeodată și darea ce are de a 
se solvi pentru câni pro 1892 se află, 
conformă § 3 alfi statutului ținerei ca
ndorii, în decursulfi a 3 dile i. e. în 24, 
25 și 26 Noemvre a. c. dela 8—12 înainte 
și dela 3—5 6re după prâncjfi la oflciulfi 
orășenesefi de dare, spre examinare, din 
partea flăcărui, în decursulfi cărui timpii 
flăcărui posesorii de câni i stă în dreptO, 
la casQ decă se simte prea apăsată cu 
rarea de câni prescrisă, de a’și ascerne 
declamațiunea acestui magistată.

,THE MUTUAL*,
Societate de asigurare re vieță dela New-York.

Curatu reciprocă, fără acționari.
Înființată 1919.

este cea mai avută și cea mai avantagidsă 
societate de asigurare pe vieță din lume și 
oferă siguranța cea mai mare.
Fondulă totală. de garanță la 1 Ianuarie 1891: 

csr Peste 3<»9 milione florini.
Dela înființare s’a plătită posesorilor^ de 

polise:
Peste 760 milione florini, 

dintre cari cade singură asupra câștigurilor^ 
aprope

810 milione florini.
Câtă de mari avantage oferă o asigurare 

la „The Mutual11, arată resultatulă pohsei de 
mai joșii deslușite, la care dupe espirarea 
asigurărei, câștigurile a ajunsă. aprope suma 
asigurată. Polisa Nr. 26,827 (nu tontmă)

Suma asigurată .... Dolari 5,000.— 
Câștiguri adunate. ... ,, F>,13l.—
Plătită în Martie 1891 cu Dolari 10 131.— 
Plata totală a premielorfl.

a fostă de....................... „ 4,605.—
Prin urmare câștig curata Dolari 5,526.—

Polisele dela „The Mutual11 sunta după 
doi ani neatacabile, și după 3 ani nu’șl mai 
perda valorea. Risiculu pentru casa de răs- 
boiu se primesce cu condițiunl forte favora
bile (mai adeseori gratisa). Asigurări de 
rentă cu deosebire avantagidse. Pentru in- 
formațiuni esacte a se adresa la represen- 

tantula pentru Brașova

D-lui CAROLU TOPFNER.
625,6-5

99
care în urma composițiunei pre fericite a părțilorti sale minerale și a 
conținutului estraordinarti în acid-oarbonic se bucură de o valore medi
cinală forte mare și de unîî renume universalii neîntrecută.

Apa minerală de „Bepât44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stărilorfi oatarhalice a stomachului și a organeloră respirătore, în contra 
maladieloră rinichiloru și a beșicei etc., are unu efectă admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta ca remediu solvatoru neprețuibilu.

Celu mai curatu și binefăcătorii producții naturală.
Ca horvizd adecă, heutu cu vinu.

nu se pote oompara acostă apă escelentă cu niol o altă apă minerală 
continentului.

Șampagnulti. apelorii minerale.
Conforma ordonanței înaltului ministeră de interne No. 5891/VIH 

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

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopula sticlei tre- 
bue să fiă însemnata cu : „K.-Imper Repăti". Deci să r6gă a să observa 
acesta spre evitarea falșificărilorfi prin alte ape inferiore.

a

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

Cu totă stima
Adminîstrațiunea isvorului 

Josef Gyiirgy, 
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-45

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

Budapesta—Predealii Predealii—Budapesta B.-Pesta-Aradii-Teiuș Teius-Aradii-B.-Pesta Copșa-uiieă— Sihiiu
Trenă 
accele-

Trenu 
de

Trenii 
de 

persdn. ratu persdn.

Trenă 
accele

rată

Trenu 
aocele-

ratu persdn.

Trenu 
de

Trenă 
de

Trenă 
accele

rată persdn.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny
Oradea-mare j

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

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uiăra 
Vințul de 
Aiudfi

J 
I

sus

Teiușft

Crăciunelfi
Blașiu 
Mioăsasa

) 
I

J 
ICopșa mică

Mediașfi 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodfi 
Augustinfi 
Apața 
Feldidra
Brașovu

Timișă 
Predealii 
Buouresci

I 
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

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

BucurescI
Predealii
Timișfi
Brașovu j 

Feldidra
Ap ața 
Augustinfi 
Homorodfi 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașfi
Copșa mică .

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

6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Mioăsasa
Blașiu
Crăciunelfi
Teiușft

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

Aiudfi 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișfi 
Apahida
Clușiu

Nădășelfi 
Ghîrbău 
Aghireșfi 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratoa

, Rev
’ Mezo-Telegd
’ |
• Oradea mare.

sus

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

■7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Trenu 
de 

persdn. 
:r—:

Trent! 
accele

rații persdn.

Trenu 
de

Trenă 
de 

persdn.

Viena
Budapesta 
Szolnok

7.23
8.03 i
8.37(
9.04'
9.46

11.03 (
11.29
12.06!
12.37!
12.53 (
1.18’
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
2.24
4.47
8.40
6.05

Aradu

Glogovațfl 
Gyorok 
Paulișfi 
RadnaLipova 
Conop
Berzava 
Soborșinfi 
Zamîi
Gurasada
Ilia
Branicica
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotu.
Vinț. de josO
Alba-Iulia 
Teiușu

8.-
1.50
3.57
6.52

T. <1. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

Teiușu

6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53 

1019 
10.50 
n.iq 
11.441 
12.06| 
12.38

Vinț. de joșii
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
G-urasada
Zamfi
Soborșinfi
Berzava
Conopfi
Radna Lipova
Paulișfi
Gyorok
Glogovațfi

Aradft

Szolnok
Budapesta

Viena

I
I

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
4.17
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

Tronu 
de

Trenu 
accele

rații persdn-

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

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

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8.02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea
Ludoș
Oșorheiu <

Regh.-săs.

2.50 
3 34
5.20
5.35
7.10

8.20
9.11

11.17

2.41
3.27
5.14
5.36
7.15

Regh.-săs. - Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs.
Oșorheiu J

Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Simeria (Piski) Petroșeni || Petroșeni-Siineria (Piski)

Simeria
Streiu 
Hațegfi 
Pui
Crivadia 
Banița 
Petroșeni

6.-
6.35
7.21
8.06
8.47
9.21
9.45

10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50
11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19
12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
2.23 7.24 Hațegfi 8.36 1.54
3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Simeria (Piski)—Hunedora

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

Muresu-Sjudosu—Bistrița Bistrița—Mureșu-lLudoșu1

Murășfi-Ludoșfi . . . . 
Țagu-Budateliofi . . . .
Bistrița.............................

4. —| Bistrița . . . .
6Ă8 '
9.591 Murășfi-Ludoșfi .

Țagu-Budctelicfi . .
1.16
4.15
7.21

Notat Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnâză drele de nopte.

Turda—Ghirișu

Aradu—Timisoi a Timișora—Aradu
Aradft 6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11 5.05
Vinga 7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46 6.40
Timișora 8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50 7.50

Ghirișu—Turda1 

Ghirișft 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda 4.501 9.30 2.30 8.501 
“ ' ----- ‘ 10.44 Ghirișu 5.10| 9.50 2.50 9.10Turda 8.08 10.55 4.—

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Hunedora—Simeria (Piski)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5 11 3.- 7.50
Simeria 5.28 3.20 8.10

Brasov—SKernesci
Brașov 5.45 2.58
Zernesci1 7.26 4.39

Kernesci—Brasov1. . - . *
IZernesci 8.- 5.20
Ifirașov 9.24 6.44

Sighișora. . 
Odorheiu . .

3.1
6.1

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

Careii-mari—Eelă,u II Kelău—Careii-mari

Brașov—S*-Georglu
Brașovu
Uzonfi
S .Georgiu

8.30
9.43

10.23

3.10
5.23
5.03

S.-Georgiu—Brasov.
6.32
7.00
8.08

S.-Georgiu
Uzonfi1.56]

6.48|Brașovu

"5.17
5.45
6 53

Careii-marI. .
Zelău....

5.50*1 Zelău . . .
11.—| Careii-marI .

Tipogr&iia A, MUREȘIANU, Brașovu.


