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Brașovii, 13 Noemvre st. v.
Ore pentru Românu mai este 

lege în țera acesta, orî d6ră elfi 
este scosîi cu totul ti de sub ocro
tirea legiloru și datfl pradă pe 
mâna panduriloru unguresc!?

Acestă întrebare își voru fi 
pus’o Românii din părțile Chimi- 
telnicului de Câmpia, când au 
aflatu resultatulu procesului, des
pre care ni-s’a raportată în nu- 
merulu de er! alu foiei ndstre.

Vorba e adecă de crucjimea 
unoră gendarm! unguresc!, fără 
de nici o considerația de umani
tate în tractarea loră cu poporulă 
nostru.

Pe la începutulă lui Iunie a- 
decă comandantul^ postului de 
gendarm! din Mureșu-Ludoșu co
misese mar! brutalități, țață cu 
poporulu românu din Chimitelni- 
culu de Câmpiă. Elfi se presents 
pentru ca se prindă pe ună locu
itori, pe care din răsbunare îlu 
denunțase îngâmfatulu notaru 
unguru. De necazi, că omulu de
nunțată ±ugi de-acasă și nu putu 
fi prinsă, gendarmulă începu se-și 
verse furia asupra locuitoriloră 
nevinovați, pălmuindă și lovindă 
cu patulu puscei, bărbați, femei, 
fără cruțare pe ori cine' găsea pe 
stradă.

Dela sevîrșirea acestoră bru
talități a trecută aprdpe o jumă
tate de ană și din partea autori- 
tățiloră judecătoresc! nu numai 
că nu s’a pornită nici o cercetare 
și nu s’au luată măsurile de lipsă 
pentru pedepsirea acestoră crude- 
lităț! și curmarea loră în viitoru, 
der, după cum vă^urămă din co
respondența năstră de ieri, jude
cătorii ungur! dela Murășă-Ludoșu 
au refusată de-a oferi scutul u le- 
gei și a face dreptate unoră nevi- 
novateșinenorocite țărance române, 
car! încă căcțuseră victimă furiei 
gendarmului, maltratate fiindi în 
modulă celă mai nemilosă. Chiar 
și mediculu de cercă a refusatu 
de-a da femeiloră maltratate vi- 

sum-repertum ce ’i s’a cerută și 
pe care era obligată să-lă dea.

Etă ună casă destulă de fla
grantă, care ilustreză viu justiția, 
de care are parte țăranulă română 
în cjiua de astăcțl!

Denunțăm acestă casă, de cea 
mai trista și barbară ignorare a 
dreptului și a scutului, ce-i com
pete flăcărui cetățenu, înaintea tu- 
turoru ămeniloră de bine și a 
lumei culte, ca să se sciă, cum 
este tractată poporulă română în 
era falsului liberalismă și consti- 
tuționalismă ungurescă.

Cașurile de feliulă acesta suntă 
torte dese și pare că pe 4* ce 
merge se totă înmulțescă, pentru 
că totă mai multă este ignorată 
poporulă în drepturile sale cele 
mai sfinte.

Față cu ceea ce s’a petrecută 
în Chimitelnică însă, ce facă con
ducătorii român! din acelă ținută 
pentru ca să apere poporulă nos
tru de astfelă denăpaste? Ce pași 
au întreprinsă și ce măsuri au lu
ată, ca să se dea satisfacțiunea 
cuvenită după dreptă și lege bie- 
tiloră omeni, car! suntă espuși la 
asemeni terorisăr! brutale?

Dela congresul^ de pace.

In numărulă nostru de alalta- 
er! amă vorbită despre importanta 
propunere, ce s’a făcută în con- 
gresulâ de pace din Roma cu pri
vire la cestiunea naționalitățiloră 
din statele poliglote, de „propunerea 
d-lui Fleva“.

Sub titlulă acesta d-lă Al. Car- 
patescu, publică în 4iarulă „Buca- 
rest“ scrisă în limba francesă, dela 
13 (25) Noemvre, următorulă in
teresantă articolă, la care atragem 
atențiunea cetitoriloră noștri:

„Am vorbitO deja de propunerea 
presentată de d-lă Fleva, congresului de 
pace în Roma. Revină deci asupra ei 
spre a completa cele (fise și spre a arătă 
cetitoriloră pe acei delegați, cari au ți
nută se pună numele loră alături ou a- 

oela ală d-lui Fleva, sub acestă do
cumentă .

Iată deci textulă esaotă ală propu- 
nerei, seu mai bine disă ală resolufiunei, 
pentru că așa s’a (fisă în desbaterile din 
sinulă congresului:

„Congresulă e de părere, că în statele com
puse din diferite naționalități și pe câtă vreme 
aceste naționalități nu voră dispune într’altă 
chipă de ele însă-șl, guvernele voră ajuta, pen
tru ca să se asigure pacea înteridră ddcă, la 
esemplulă Elveției, ele voră respecta caracte- 
ruln etnografică și desvoltarea acestoră națio
nalități, după legile libertăței și ale justiției10 11. 

Semnați: Nioolae Fleva, deputată, (Ro
mânia). — Emil Arnaud, (Fran- 
cia). — F. Bajer, deputată, 
(Danemarca).—E. Ducommun 
(Elveția). — Aug. Balance, (Al- 
sația-Lotaringia). — Antonio 
Maffi, deputată (Italia). — D'r. 
Stanoilo Voulceviol, deputată, 
(Serbia). — George Angelco- 
vicl, deputată, (Serbia). — Av- 
vocato Arturo Bruchi — Pietro 
Oappellini — Giulio Furlani — 
Avvocato G-. N. Martini — 
Capitano Sacoardi — Dottor 
E. G-iordano. — E. F. Moneta. 
— B. E. Maineri. — Dottor 
C. Massi. Dooteur A. A. Gi
rard. — F. Elvieric. — F. 
Passy. — G-eneral Ttirr. — A. 
Mazzoleni. — Ing. L. Carpi. 
— D. Beisso. — Eugene Po- 
poviol (Societatea de Turin și 
de Roma). — L. O. Smith, 
senatoră (Svedia).

(10)
Cerșitorea dela Ponts des Arts.

Novelă de Vilhelm Hauff; trad.de Comei Scurtu.
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La ușă ’i primi mecaniculă, ună băr- 
bată modestă, care însă se bucura de 
renumele unei mari dibăoii. „încă nu 
merge ?“ întrebă Faldner, în vreme ce 
fața i-se întuneoâ. „In adevără, său co- 
respondentulă meu din Londra e ună 
mișelă și merită a fi spânzurată, seu că 
d-ta, meștere Frohlich, sci, ce e dreptă, 
să puni la locă ună orologiu, der nu o 
mără cu vaporă, după cum mi-ai pro
misă."

Bărbatulă părea greu atinsă de a- 
ceste cuvinte ale baronului; o roșață 
trecu pe fața sa și o vorbă amarnică se 
ivi pe buzele sale, ddr elă o suprimă 
și-și netedi părulă cu mâna, ca și când 
ar fi voită să-și înece supărarea, întoc
mai precum îșl neteefia părulă cu mâna.

— „D-le baronă", răspunse elă, 
„decă mi-se va pune la disposițiă con
tura și calcululă unei mașini, și pe lâugă

Este bine de a cunosoe amicii săi. 
Aceia cari au cerută o tractare justă și 
echitabilă pentru frații noștri din Tran
silvania sunt, Italienii, Elvețienii, Da- 
nesii, Svedienii, Alsațianii, Șerbi, Fran- 
cesi; niol ună Germană, nici ună En- 
glesă, ba și nici ună Austriacă, n’a 
creijută de datoriă de a ținea semă de 
sentimentulă humanității, oe se esprimă 
și în propunerea Fleva; din contră ei 
l’au combătută.

Am înaintea mea diarulă „Diriltou 
dela 17 Noemvre, care conține desbate
rile asupra acestei propuneri. Ele sunt 
edificătdre. Ună mare tumultă întimpinâ 
la înoepută propunerea de a se discuta 
aceea cestiune. D. D. Clark și Pratt, 
fără îndoială ună Englesă și un Germană, 
se opuseră de a se pune în disousiune 
propunerea, pentru că ea suleveză ces- 
tiunl iritante. Din norocire președintele 

Bonghi este aici spre a pune desbaterea 
pe adevăratulă său teremă. „Aceste oes- 
„tiuni iritante, nu le inventăză congresul, 
„efice elă; ele esistă din nenorooire. Nu-i 
„vorba de a irita nici vreună poporă, 
„nici vre-ună guvernă. Li se cfice numai 
„simplu: „Vedeți, înoătrău o luațî!"

D. Fleva, ia la rendulă său cuven- 
tulă și apără propunerea sa cu elocință 
și cu căldură. „Noi n’am venită aiol, 
„cfice elă, spre a di visa spiritele în 
„acestă Europă, care tremură și sufere, 
„ci spre a pronunța ună cuvântă de pace. 
„D6r de ce ne-amă întrunită, decă nu 
„ne este iertată să traotămă cestiunile 
„perioulose? Spre a lecui ună bolnavă, 
„trebue să ținemă sdmă de căușele bdlei. 
„Suntemă „medicii păcei“,să observămă 
„și să discutămă seriosă răulă, de care 
„sufere Europa.oDreptulă naționalitățiloră 
„desprețuită, trebue să fiă respeotată. 
„Avemă datoria să ne îndreptămă oătră 
„tdte guvernele și să le ceremă în nu- 
„mele păcei ca să respecte tdte drepturile 
„umane, oerândă arbitragiulă și domnia 
„adevăratei justiții, am cerută respeotulă 
„tuturora drepturilor^, cuprincfendu-se 
„în acestea și acele ale naționalită- 
„țiloră."

Diritto cfice, că discursulă acesta 
slabă resumată aici, a fostă forte aplau
dată; a meritată să fiă. Suntemă mândrii, 
că a fostă pronunțată de ună Română.

Trei delegați — ună Ungură, ună 
Englesă, ună Germană — combată pro
punerea fdrte tare. Ei cfi°h> că confe- 
rența de pace a respinsă propuneri de 
asemenea natură. La ceea ce președin
tele Bonghi riposteză: „Intre conferența 
„trecută și congresulă actuală, este o 
„dre-care diferență. Conferența a re- 
„presentată parlamentele, noi represen- 
„tămă, popdrele, cari suferă!“

In fine, ca să terminămă, proposi- 
țiunea d. Fleva a fostă votată ou o 
mare majoritate, cu totă oposițiaEngle- 
siloră, Germaniloră și Austro-Ungariloră, 
și cu deosebire a acestoră din urmă.

Diritto oonsideră votarea acestei pro- 
posițiunl ca pe ună lucru principală ală 
acestui congresă, și vorbindă despre D. 
Fleva, cfice: „Deputatulă română pdte 
„să se întdrcă în patria sa cu satisfao- 
„țiunea de ași fi făcută cu nobilitate da-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.« aceea roțile și șirofele voră fi esactă în
semnate, atunci voiu compune o mașină, 
ohiar de n’așl fi vădut’o mai înainte niol 
odată. Der atunol trebue să am mână 
liberă, atunci stau bună, că tdte voră 
merge bine, decă așa —“

— „El, crecfi doră, fiindă-că ți-am 
ajutată și eu puțină ? D-ta însu-țl cfiol, că 
în vieța d-tale n’ai văzută o astfelă de 
mașină, der eu am văZută una, două, 
trei, în Franoia și Anglia, și sciu forte 
bine, că roțile cele mai mari vină în 
mijloculă cilindrului și cele mai mici 
deasupra — “

— „Der, pe DumneZeulă meu, per- 
miteți-’ml, d-le baronă", răspunse maes- 
trulă cu nerăbdare, „mora acesta a 
d-vostră e de o altă structură, ceea 
ce se pote vedea chiar din desemnă—“

— „Desemnă înooce, desemnă în
colo, mașinile cu abură, suntă mașini 
cu abură, și una semănă cu alta. M’au 
înșelată, am aruncată banii pe ferestră!"

Froben luase într’aceea desemnu* 
rile în mână și le esaminase. Elă află, 
că structura acestui mori e fărte simplă 

și frumăsă, și dăcă roțile și șirâfele in
dicate ee potriveau, atunci era fdrte u- 
șoră de așeZată. Elă studiase mai îna
inte temeinioă matematica și fisica, tot
deodată văZuse dimpreună cu amiculă 
său cele mai renumite mașini, der Fald
ner presupunea despre elă, că scie pu
țină, seu chiar nimică în ce privesce 
mașinăria, fiindcă Froben rară vorbea 
despre acestea cu baronulă, care se lău
da multă cu cunosoințele sale. Froben 
văZendă, că năcazulă baronului se mă- 
resce, se întorse oătră mecanică, îlă în
treba despre cutare și cutare părticică 
ce era desemnată în plană, și când vă- 
Zu, că se potrivescă bine unele în al
tele, dise oătră Faldner:

„Mă rămășescă, că nu te-au înșelată, 
căci după cum se potrivescă de bine 
aici, F și H în P — veZl, că suntă păr
țile esențiale, prin care prima e pusă în 
legătură cu pressa de uleiu, totă așa de 
bine trebue să se potrivescă și celelalte."

„Ah, DumneZeu te-a trimisă," es- 
clamâ mecaniculă cu bucuriă: „câtă de 
iute ai putută să observi acesta! Da, F 

e partea esențială, H, intră în levatoră, 
aici se înțepenesoe r<5ta K L."

„Mașina e fdrte simplă," continuă 
Froben, „și totă greșela amicului meu 
vine de acolo, oă elă are înaintea ochi- 
loră săi structura unoră mașini mai mari, 
cari se înțelege, se arată altcum. Tu-țl 
vei aduce aminte, oă noi am văZută în 
Devonshire la Sir Henry Smith o moră 
de uleu, care era construită aprdpe ca 
mașina acesta".

Baronulă îșl ascunse uimirea sa prin- 
tr’ună zîmbetă ironioă, cu care-lă pri
vea când pe amioulă său, oând pe me
caniculă. „Faceți ce voițl," Zise elă cu 
nepăsare, „eu Zică, că istoria acesta e 
ca și pierdută, mai cu minte ar fi fostă 
ddcă ași fi adusă ună meoanică englesă. 
Cercă-țl noroculă cu mașinăria acesta 
înouroată, credă, că peste oâteva dre, 
oând voiu veni să te iau, te vei fi sătu
rată de mașina acesta Froben, căoi eu soiu 
bine, că în mașinării escl numai ună în- 
cepătoră."

Fluerândă părăsi apoi edifioiulă, în
căleca și plecă în pădure.

trad.de
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„torința sa, și de ași fi ajunsă ținta, că 
„representațiunea română să fiă propusă 
„la acestă congresău.

„Elogiulă acesta e meritata; <Ța" 
rula „Bucarest“ e fericita de a pute, 
trecenda distanța, să transmită asigura
rea sa cjia-rului romană“.

Din delegațiuni.
Suboomisiunea pentru esterne a oo- 

misiunei ungare însărcinată cu desbate- 
rea cestiunilora comune, șl-a ținuta șe
dința sa la 20 Noemvre sub presidiulă 
lui Tisza Kalman, fiinda de față miniștri 
comuni Kalnoky și Kâllay, consilierii de 
curte Cziraky și Doozy, președintele de 
seoțiune Tallian, ăr din partea guver
nului unguresca: ministrula președinte 
Szapary și miniștrii Baross, Szilagyi și 
Szogyeni.

Președintele desohitjendă ședința, 
raportorula Falk Miksa oeti raportula 
sub-comisiunei, ala căruia cuprinsa îlă 
reasumămă aoi:

S’a constatata mai pe susa de ori 
ce îndoielă, că nu esistă în timpula de 
față o singură cestiune, care ar ame
nința pacea europănă ou. una periould 
nemijlocita. Cu tote acestea însă nu se 
pote nega, că tema de a fi turburată 
aoestă pace europenă esistă, dâr causa 
acestei temeri nu este a se căuta în si- 
tuațiunea momentană, care relativa se 
pâte numi mulțumitore, oi în neîncrede
rea seriosă — deși nu totdeuna temei
nică — în statornicia actualei situațiunl. 
Aoâstă neîncredere are ca urmare pre
gătirile de răsboiu, ce le facă tdte sta
tele cu o încredere extra-ordinară.

Pe lângă tote acestea, subcomisiu- 
nea găsesce mulțumitore situațiunea Eu
ropei și în speciala a monarchiei nostre, 
basându-se de-o parte pe împrejurarea, 
că nu s’a ivita până acum o cestiune, 
despre care să se oredă, oă nu s’ar pute 
resolvi pe cale paclnioă, er în urma uria- 
șeloră pregătiri, ce se faca în tote păr
țile, urmările unui eventuala răsboiu ar 
fi atâta de îngrozitore, încâta de sigura 
fiă-care dintre puteri îșl va da totă si
lința de a aplana diferențele pe oale 
paclnioă și de a nu da ansă la începerea 
unui răsboiu.

De altă parte monarchia nâstră stă 
cu totula departe de ori ce intențiune 
de a se estinde seu de a cuceri și ni- 
măruia nu-i dă ooasiune de a o atăca. 
In fine, dâcă pe lângă tdte aoestea ea ar 
fi atăoată și ou arma ar fi silită a se 
apăra, succesulă îi este garantată nu 
numai în propriele-i puteri, ci și în 
aliații săi.

Suboomisiunea a luată așa-dără la 
ounosoință ou deosebită satisfaoțiune nu 
numai deolarațiunile d-lui ministru Kâl- 

noky privitore la prolungirea alianței cu 
Germania și Italia, ci și promisiunea, oă 
la ocasiunea binevenită va stărui pentru 
regularea raporturiloră din Bulgaria.

Mai puțină favorabile a aflată 
suboomisiunea deolarațiunile d-lui Kal
noky privitdre la raporturile monarchiei 
ou Serbia, der și aceste raporturi s’au 
mai îmbunătățită, întru câtă în aoestă 
ană s’au ivită mai puține fapte de aoelea, 
cari în anulă treoută ftu pricinuită atâtea 
plângeri în sinulă delegațiuniloră un
gare.

Pe deplină satisfăcătâre a aflată 
suboomisiunea deolarațiunile, ce le-a fă- 
oută ministrulă Kalnoky față cu România 
și cu deosebire i-a servită spre mulțu
mire speranța esprimată de ministrulă, 
oă amioiția dintre monarchia nostră și 
dintre România e ou totulă independentă 
de modulă desvoltărei din urmă a ra
porturiloră interne și că suntă sigure 
prospecte de susținerea amiciției, de ar 
ajunge guvernulă României în mâna ori 
cărui partidă. Intru împlinirea acestei 
speranțe, suboomisiunea găsesce una 
dintre cele mai de frunte garanții în 
persâna regelui română, oare în tdte 
împrejurările va soi judeoa cu sânge 
rece, oare este partea, pe care trebue 
să stea România din punctulă de ve
dere ală apărărei proprieloră sale in
terese....

După cetirea acestui raportă, luâ 
din nou cuvântulă raportorulă Falk 
Miksa, care în numele suboomisiunei fe
licită pe contele Kalnoky, împlinindu-se 
tocmai în aoea cp 4000 anI> de oând a- 
cesta a fostă numită ministru de esterne. 
Contele Kalnoky mulțumi asigurândă, 
că „și elă nutresce o simpatiă sinceră 
față ou Ungaria și oă aoestă simpatiă, 
unde i-se va oferi ooasiuue, va fi gata 
a o traduoe și în fapte. Acesta este 
pentru elă nu numai o datorință, oi e și o 
cestiune a inimei.“ In fine termina Kal
noky esprimându-șl din nou dorința, de 
a vede în viitoră mai mulțl Maghiari 
devotându-se pentru a fi aplioațl în mi- 
nisteriulă de esterne.

*
D. Plener a felioitată în cornitetulă 

delegației austriaco pe d. Kalnoky pen
tru a 4eoea aniversare a intrării sale în 
ministeră, elă a făoută omagii silințeloră 
sale în vederea întărirei triplei-alianțe și 
a făcută urări ca ministrulă să pâtă multă 
timpă încă să aducă ajutorulă său ope
rei păcii. — Contele Kalnoky fdrte miș
cată a mulțămită și a promisă să facă și 
pe viitoră totă ce-i va fi cu putință pen
tru forța și pentru politica paolnică a 
monarchiei.

Ministrulă a disă apoi delegațiunei, 
că de multă timpă se studieză oestiunea 
în privința creării unei comunioațiunl 

între Bosnia și ună portă ală mării, 
studiile pentru drumulă de feră dela 
Serajevo la Spalato s’au terminată (vii 
aplause.)

Ministrulă de resbelă a deolarată 
comisiunei pentru armată a delegațiunei 
ungurescl, că pentru a păstra fortărețe- 
loră din Galiția puterea loră defensivă, 
trebue să se facă lucrări succesive după 
mijlâce și împrejurări, ună oredită a- 
nuală de ună ană (?) este neoesară pen
tru acesta.

D. Bulgar întrebândă pentru ce Tran
silvania nu are fortărețe ca Gali ți a minis
trulă a răspunsă, că treoătorile din Tran
silvania potă fi apărate prin lucrări, cari 
diferă esențialminte de marele fortărețe 
ale Galiției; cu tote aoestea guvernulă 
nu va perde din vedere aoestă ches
tiune.

CRONICA POLITICĂ.
— 18 (25j Novembre.

— Dintre carele străine sosite Sâm
bătă „Le Temps“ scrie următorele asu
pra ultimei remanieri ministeriale din 
Bucuresci. „Schimbarea ministerială, ce 
s’a făcută în România, a prioinuită la 
Viena o ăre-care decepție. Intrarea în 
cabinetulă română, a d-lui Blaramberg, 
care trece dreptă ună adversară declarat 
al alianței triple face să se nască dre-care 
neînorederl. „P. Lloyd“ publică o lungă 
sorisore a corespondentului său din Bu
curesci, în care resumă tote nemulțămi- 
rile manifestate de aprope unanimitatea 
presei române și în genere a celei oon- 
servatore, față ou noua formațiune a mi
nisterului d-lui generală Floresou. In
sistă cu deosebire asupra nepotrivitei 
intrărei a d-lui N- Blarambergă într’ună 
ministeră conservatoră.

— Cu ocasiunea înaugurărei mo
numentului ridicată în memoria solda- 
țilorii căfjuți la Slivnitza prințulă Fer
dinand ală Bulgariei a rostită o alocu
țiune în care a arătată semnificareamiș- 
oătdre a solemnității. Slivnitza este oe- 
lebrată, pentru oă fiă-care degetă de pă- 
mântă este acoperită de sângele eroică 
ală soldațiloră, cari s’au bătută pentru 
apărarea și gloria patriei. Prințulă și 
patria recunoscători, au dată, înălțândă 
aoestă monumentă, ună semnă ■vădită de 
adânca loră gratitudine pentru aoești vi
teji a căroră amintire va treoe din ge
nerația în generațiă. Fiă oa esemplulă a- 
oestoră viteji neuitați să serve de încu
rajare, de stea oonducătdrea a tuturoră 
generațiuniloră întru îndeplinirea dato- 
riiloră loră cătră patriă și Dorană.

— Asupra călătoriei jministrului ru- 
sescă de esterne Giei'S la Paris, circulă 
multe versiuni. Așa 4>arula „Figarou 
după cum am anunțată ieri, (Ț00 că a- 

oâstă vi8ită are ună scopă politică. ț)ia- 
rele germane însă spună, oă visita aoesta 
la Parisă e numai ună actă de ourteniă, 
căol Giers întelnindu-se ou regele Um
berto la Monza și cu marchisulă di Rudini, 
precum și cu regele de Wurtemberg, era 
de prevăzută, că avea să se întâlnesoă 
cu miniștrii francesl. O depeșă a „A- 
genției Havas“, anunță următârele: „Cer
curile diplomatioe oredă, oă d. de Giers 
va profita de presența sa la Parisă pen
tru a da deslușiri asupra falsei interpre
tări, ce ăre-oarl oerourl politioe dau în
țelegeri franoo-rusescl și asupra speran- 
țeloră esagerate ce aoeste cercuri înte
meiază pe ea. D. Giers ar dori de ase
menea să fiă fixată din sorginte compe- 
petente. asupra situațiunei politicei Fran
ței și asupra condițiuniloră mersului mo
netară. D. de Giers după cum se anunță 
plecând dela Parisă, va sosi la Berlin. 
Aoi contele Șuvalov, va da ună prâncfă 
in onărea șefului său și la acestă prântjă 
a primită și d. de Caprivi invitația oe 
’i s’a făoută. Ori oum însă, pentru ceea 
cari dorescă pacea este îmbuourătoră oeea 
ce adaogă depeșa „Agenției Havasu, ci
tată mai susă: „Visitele d-lui de Giers 
la Paris și la Berlin suntă Interpretate 
într’ună sensă paclnioă.“

— Din Madrid se telegrafăză, că 
cabinetulu spaniolii a decisă, să demi
sioneze, dăr miniștrii voră păstra porto- 
foliurile loră pănă la formarea noului 
cabinetă, cu oare este însărcinată d. Ca- 
novas. Se asigură, oă orisa ministerială 
are ca origine faptulă, oă într’ună con
siliu ministrulă de interne a manifes
tată dorința de a ceda portofoliulă său 
unei alte persone care ai: atrage parti
san! în partea guvernului; d. Canovas 
ar fi înceroată înzadară să-I sohimbe 
părerea. — Ministrulă justiției a emisii a- 
tunol; pentru-oă e vorba de o orisă mai 
cu deosebire politică, întregulă cabinetă 
trebue să-sl dea dimisia pentru ca re
genta să aibă deplina libertate de ac
țiune. D. Canovas se duse imediată la 
paiață, ca să presinte demisiunea minis
terului. După înțelegerea intervenită în
tre d. Canovas, acesta conservă presi- 
denția d. Elduaoen, la interne; d. Lino- 
res Rivas, lucrările publine; ceilalți mi
niștri rămână.

SOIRILE ȘILEI.
— 13 (25) Noemvre.

Liga din Berlin. D-lă L. Schwenn- 
hagen, ounoscutulă publicistă și redac
torii ală diarului „Kreuzzeitung“, a ți
nută Marța trecută o conferință în ma
rele „Hotelă Alexanderplatz“ din Berlin, 
convocată de „ Vereinuluu germană pen
tru oa să discute măsurile ce trebuescă 
luate pentru ajutorarea Germaniloră din

baronului, dândă îndărătă desemnulă, și 
Froben nu era sigură, că ore erau în
jurături, seu mulțămirl, aceea ce mur
mura baronulă, când se întorse împreună 
la castelă.

Progresulă ferioită ală mașinei, său 
pote că și prospectele frumdse asupra 
baniloră lui Don Pedro, făcuseră pe ba
ronulă Faldner mai veselă în dilele ur- 
mătâre. Froben scrisese Spaniolului la 
W. și promise amicului său Faldner, că 
va rămâne la dânsulă pănă va veni ună 
răspunsă dela W. Faldner se purtă și față 
de Iosefa mai umană și-i permise, mai 
multă din considerațiune față de âspele 
său, decâtă față de ea, ca să-și scurteze 
afacerile cu economia casei și înainte de 
amiacjl, seu săra, când pe elă îlă rețineau 
afacerile, să asculte pe Froben cetindă 
din cărți seu să facă preumblări ou elă. 
Iosefa se învioră în (jfi0!0 aceste. Ți
nuta ei deveni mai puternică, obrajii se 
înroșiră de o mulțămire internă și în 
unele momente, când se ivia ună zîm- 
betă împrejurulă buzeloră ei, îșl mărtu- 
risia Froben, că rară a văzută elă o 
femee mai frumâsă, ba înfățișarea ei îlă 
zăpăci adese-ori, încâtă credea realisată 
tabloulă plăcută ală visuriloră sale, re

miniscențele aprope adormite se înfăți
șară din nou, așa încâtă chiar vocea ei, 
când era emoționată, îi părea atâtă de 
cunoscută, ca și când n’ar fi audit’o pen
tru prima-dată.

Rare-ori scotea tabloulă său în fi
lele acele, și decă din întâmplare ’i că
dea în mâni, îlă desfăcea și se uita în 
ochii iubitei necunoscute, se simțea ru
șinată și credea, că trebue se ceră er- 
tare pentru negligiarea tabloului ei fără 
vieță. „Totușl“, (Țcea elă în sine, pentru 
ca să se scuse, „e ore o nedreptate, ca 
să-i facă sermanei mele amice câteva 
bre plăcute? Și câtă de puțină îmi tre
bue, pentru ca se facă fericită ființa a- 
câsta! Să cetescă cu ea o oarte frumosă, 
să vorbescă cu ea, să o însoțescă la 
preumblare prin loourile ei de predilec- 
țiune — acesta e totulă, ce-i trebue, 
pentru ca să fiă veselă și fericită. Ce vi- 
ăță plăcută ar pute să aibă Faldner în 
oasa sa, deoă ar împărtăși cu ea câteva 
din aceste mici bucurii.“

Tînărulă de altmintrelea, fără oa 
să-și dea semă, se simția plăcută atinsă, 
ba chiar lingușită prin alipirea Iosefei 
cătră elă. Nu ’i se părea ei bre fiă-oare 
dimineță, fiă-care sără o nouă sărbătâre? 

Oând venea elă la dejun, ea tâte le pre
gătea atâtă de frumosă și ourată; aci 
alegea sala, care oferia o privelisce în- 
cântătâre spre Rinulă îndepărtată, aci 
terassa, de unde puteau vede pe munci
torii câmpului și vițele de viă, și tote 
atâtă de aprope, încâtă puteau privi 
ună tablou fidelă și totuși atâtă de în
depărtată încâtă nu puteau fi turburați 
în plăcerea loră. Când dejunau în foi- 
șorulă din grădină, unde erau separați 
de lumea dinafară prin nisce platani 
stufoși și unde respirau aerulă prospetă 
ală dimineței, și când venea Froben, cu 
oe bucuriă se ridica ea și-i da mâna, cu 
ce vioiciune soia ea să începă conversa- 
țiunea, când elă o privea fără să dică 
nici ună cuvântă. Ea spunea una și 
alta cu ună farmeoă nespusă de mare. 
Și când după aceea strîngea în grabă 
de pe măsă, și când elă scotea cartea, 
să-i cetescă, ea îlă asoulta ou plăcere, 
lucrândă; atunci ’i se părea lui, că uită 
lumea întrâgă din jurulă său și visa ună 
momenta scurtă și ferioită, că elă este 
ună soță fericită și oă șăde aici lângă 
soția sa iubită.

(Va urma).

Froben însă desfăcu erășl mașina, 
oare fusese încheiată după planulă pro
priu ală baronului. Numerii fură puși în 
ordine, și elă luorândă, devenia din oe 
în ce mai veselă, căci acesta îi împrăș
tia tablourile triste ale sufletului său, și 
zimbindă observă, cum îlă privia meca- 
niculă ou ochi radioșl de bucuriă, oum 
se uitau lucrătorii cu respeotă, oa și la 
ună măestru bătrână. Buouriă și vieță 
apăruse în atelieră, unde acjl-dimineță 
se audiau numai poruncile și înjurăturile 
baronului, rugămintele și observările me
canicului-; în ourendă totulă fu pusă în 
ordine, și când baronulă se întârse cătră 
seră din pădure, ca să ia pe âspele său, 
se uimi, și în primulă momenta se pă
rea, că nici nu se bucură de progresulă 
vădită ală mașinei. Elă așteptase, ca să-i 
găsâscă pe toți zăpăoițl, der mecanioulă 
îi întinse zimbindă desemnulă, îlă con
duse lângă cilindru și-i arătă ou o mân
dră buouriă, ce făcuseră ei pănă acum, 
privindă oând pe hârtiă, când la mașină. 
„Decă va merge totă așa,“ adăugă me- 
caniculă, „și decă domnulă străină ne va 
ajuta și mâne oa astădl, atunol garan- 
teză, oă pănă Duminecă suntemă gatau.

— „Prostii 1“ Acesta fu răspunsulă



fl-r. 252—1891. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

Rusia și din Ungaria. Cu acâstă ooasiune, 
tînărulă oratorii a desvoltată pe largii 
suferințele naționalitățiloră stăpânite de 
Maghiari. In urma propunerei d-lui 
Schwennhagen, s’a hotărîtii, ca tâte a- 
sooiațiunile naționaliste din Germania să 
se unâscă în „partidă națională". Se 
Zice, că deputății naționaliști voră adu
ce în discuțiune în Reichstagulă din 
Berlin cestiunea naționalitățiloră din 
Austro-Ungaria, ou ocasiunea desbateri- 
loră asupra oonvențiunei vamale cu Aus
tro-Ungaria.

** *
Schimbare de consulii românii. Oetimă 

în „Naționalulă" : „D. Al. Ghica Braga- 
dir, consulă generală ală României la 
Pesta a fostă numită după propria sa 
stăruință, agentă diplomatică ală țării la 
Sofia. Se crede, că prietinulă nostru d. 
C. Kogălniceanu va fi numită consulă 
generală la Pesta."

* * *
Din Agramii se telegrafiază : „In cer

curile guvernamentale croate se vorbesoe 
— ceea ce nici înaintea membriloră din 
guvernulă ungurescă nu este secretă, — 
că Strossmayer a adresată la Roma o 
telegramă, în care cere, ca să fiă chiă- 
aată la Vaticană, renunțândă la tronulă 

său archiărescă din Agramă. E vorba 
adecă de înființarea unei secțiuni slave 
în Vaticană și în fruntea acesteia e de
signată Strossmayer, care ar fi tot-odată 
și oardinală. Urmașă ală său în scau- 
nulă episcopesc din Diakovar ar fi să fiă 
abatele Mailath." — Observămă numai 
atâta, că telegrama e din sorginte un
gurescă.

** *
La facultatea teologică din Buouresci 

e numită d-lă Dragomiră Dumitrescu 
ca profesoră de istoria bisericescă și is
toria bisericei române. D-lă Dumitrescu 
a fostă profesoră la seminarulă „Venia
min" din Iași, e licențiată în teologiă 
dela facultatea teologică din Athena și 
doctoră în filosofiă și pedagogiă dela 
universitatea din Lipsea.

* * *
Megleno-Românii. D-lă dr. Gustav 

Weigand, ală cărui nume s’a făcută cu
noscută prin lucrarea sa filologică „Die 
Spraohe der Olympo-Walachen" a pu
blicată de ourendă o lucrare nouă în
titulată „Vlacho-Meglen", care cuprinde 
resultatulă esplorăriloră sale făoute timp 
de ună ană și jumătate în Macedonia. 
D -sa constată, că Megleno-Românii au 
ună dialectă oare e mai aprâpe de lim
ba daco-română, decâtă cea maoedo-ro- 
mână, este der ună idiomă care legă 
limba nostră cu dialectulă macedo-ro- 
mână. Megleno-Românii locuescă în va
lea Meglen din munții Caragiovei, în 
unsprezece sate, lângă Maoedo-RomânI; 
suntă oam 14,000, dintre cari 3900 de 
religia mahomedană.

* * *
Ruinele vechiului Lussunium. In urma 

scăderei neobicinuite pănă acum a Du
nărei, lângă Paks (Ungaria) s’au făcută 
nisce descoperiri interesante. In depăr
tare de doi Chilometri dela Paks, în al
bia Dunărei se vădă ruinele unui edifi
ciu gigantică, cari probabilă suntă ră
mășițele vechiului Lussunium. Murii, a 
căroră direcțiune în apa curată și stra- 
vediă a Dunărei se pâte observa forte 
bine, suntă oonstruițl din bucăți mari 
ouadrate de oaloită și din cărămizi cua- 
drate de culore roșiă și tari ca ferulă. 
Unei societăți, care a esafninată ruinele, 
i-a succesă se scoțe o petră din năsipă, 
lungă de ună metru cuadrată și grosă 
de 20 centimetri. Pe pătră suntă gra
vuri interesante, preoum: ună capă de 
Meduza, figuri de cai cu câdele de pes- 
oe și alte diferite ornamente, cari tote 
se potă forte bine observa.

* *
Ună darii Împărăteștii, țfiarulă „Wordl" 

află, că Majestatea Sa monarchulă Fran- 
ciscă losifă a dăruită Țarului Rusiei, din 
inoidentulă nunții sale de argintă, ună 
tacâmă de argintă de mâsă pentru 24 de 
persone, constătătoră din 300 de buoățl. 

Darulă împăratului Germaniei a fostă o 
sabiă de argintă cu mânerulă împodo
bită cu petrii scumpe.

* * *
Celebra oântărețâ română D-na Dar- 

clee, după cum cetimă în „Liberte", a 
fost angagiată la teatrul Scala din Mi
lan, cu ună onorară de 15,000 franci 
pe lună.

*
* 4:

Esaminarea apei de beutii. Ivindu- 
se oasurl de typhus, oarl începă de 
a-șl însuși ună caracteră epidemică, 
capitanatulă orășenescă a dispusă ieri 
și alăltăierl o esaminare rigurosă a 
reservorieloră pentru apa de beută. S’a 
constatată că aceste reservorii se află 
în cea mai bună stare. împrejurimea a- 
cestoră reservorii este curată și liberă 
de ori ce materiă stricăciâsă sănătății: 
apa însăși este limpede ca cristalulă — 
Totodată s’a dispusă dinpartea căpitana- 
tului orășenesoă cele mai aspre măsuri 
referitore la curățenia stradeloră și a cur - 
țiloră.

* «
Influența ia mari dimensiuni la Ber

lină ; telegramele spună, oă mai mulțl 
bolnavi au și murită. In Parish, precum 
și în alte ținuturi ale Franciei de-ase- 
menea ia influența mari dimensiuni.

* * »
Musica regimentului de infanteriă Nr. 

82, va da Dumineoă în 29 Noemvre ună 
concertă în sala hotelului Centrală Nr. 
1. Programulă este următoră : 1) W. A. 
Mozart: Ouverture la opera „Donjuan" 
(Din inoidentulă serbărei centenarului la 
5 Deoemvre 1891) 2) Hărți: „Ich grusse 
dich" Stăndchen pentru Violon Cello 
solo. 3) Czibulka: „In Lieb und Ein- 
traoht" Vals. 4. a) Massenett: „Menuett 
de Manon" b) Rubinstein: „Toreadore 
et Andalouse" din Ball Costume. 5) Rich. 
Wagner: Mare fantasiă din opera „Lo
hengrin." 6) Preolik: „Souvenir de Bu- 
carest". Romanță. 7) Rosenkranz: „12 
heitere Stunden eines fidelen Fremden in 
Wien." Mare poutpouriu. Pausă. 8. (La ce
rere generală) Sulivan: Reminscențe din 
opereta „Micado". 9. L. Szabady: „Unga- 
rische Lieder Quadrile". 10. Marek: „Ver- 
schiedenes Wiederseh’n (Wiener G’stan- 
zeln) cuprinsulă: Introd: Seidel und 
Wiesberg. Nr. 1 Rouacher, Nr 2 Wald- 
schnepfe, Nr. 3 Orpheum, Nr. 4 Wur- 
stelprater, Finale : Die tăuschenden 
Traume.

A doua conferință
a Reuniunei cercurile din protopopiatulă 
Aradului, ținută in comuna Micălaca la 

11 Novembre n. 1891.
(Fine.)

Ședința a doua s’a începută punctă 
la 3 ore d. a. totă în localulă șcdlei și 
a durată pănă la Ql/2 âre. Interesulă 
neîndatinată, oe s’a manifestată în aoăstă 
ședință, l’a provocată eonmembrulă reu
niunei nâstre oercuall, d-nulă prof. T. 
Ceontea, prin esposeulă său interesantă 
despre „măsurile metrice". Disertatorulă 
face istorioulă scientifică ală măsuriloră 
metrice ou multă pătrundere de causă, 
și, ca să nu mai oiteză multele noțiuni 
de interesă, ce le-am auZită în acestă 
discursă, mă mărginesoă a observa, oă 
disertatorelui i-s’a esprimată mulțămită 
protocolară pentru servioiulă ce l’a fă
cută învățământului elementară și prin 
acestă debută.

Practicula și binesimțitulă tractată ală 
espertului înv. din Aradă, Nioolau Stefu, 
„despre mătăsăritiiu, a fostă asoultată cu 
atâtă de încordată atențiune, cu oâtă 
ounoscință de causă a procesă autorulă 
întru desvoltarea temei sale. Resultatulă 
etioă și materială a fostă, că din oonfe- 
rență s’a esprimată ca și condusă, că 
fiă-oare învățătoră să stăruescă a intro
duce între părinții eleviloră săi aoestă 
ramă nespusă de importantă pentru vieța 
poporului nostru. Autorulă a fostă feli
citați! pentru nimeritulă modă de desle- 
gare a problemei, ce și-a propus’o.

Ajungândă aoum la punotulă celă 
mai interesantă ală conferinței, aflu de 

bine a premite unele deslușiri mai 
alesă pentru aoea parte a publicu
lui, oare nu este așa de vărsată în oau- 
sele nâstre culturali. Anume, în aduna
rea generală a reuniunei distriotuall din 
Joia de după PascI, în conformitate cu 
regulamentulă sușternută de prin Iuniu 
a. o. la Ven. Consistoriu spre întărire, 
dâr pănă astăZl nici neîntărită, nici ne
luată în considerațiune, acea adunare 
generală a împărțită materialulă șcâlei 
poporale în șăpte secțiuni, căci din șepte 
reuniuni cerouale se compune reuniunea 
districtuală aradană, și la fiă-oare reu
niune i-a predată spre elaborare meto- 
dioă unulă dintre aceste ramuri de în- 
vățămentă. Reuniunei oercuale din pro
topopiatulă Aradului i-s’a venită să 
pertrateze „esercițiile intuitive cu cetitrilă 
și scrisulă.a Dreptă aoeea în conferența 
primă ținută la Peșoa română s’a alesă 
o comisiune și aceleia i-s’a dată manda- 
tulă, să descompună tema propusă pen
tru reuniunea oercuală Aradă în atâtea 
grupe, câți învățători funcționâză în 
traotă. Astfelă comisiunea a făcută de 
totă 27 de grupe, și fiă-cărui învățătoră 
i-s’a trimisă acasă partea, ce densulă 
are să o prelucre.

La apelulă nominală ală biroului, 
au răspunsă ou lucrări metodice gata 
Zece membri, dintre cari șăpte și-au ce
tită elaboratele. Mărturisescă pe consoi- 
ință, oă n’am soiută ce să laudă mai 
multă, cunoștința de oausă, seu zelulă 
confrațiloră mei învățători. In deosebi 
mi-a plăcută operatulă d-lui învățătoră 
din Aradă losifă Moldovanu despre 
„ceriu", apoi ală d-lui învățătoră din 
Nădlacă, Samsonă Lugoșiană, despre 
„Omă și DumneZeu", deși aș păoătui, 
deoă aș lăsa neamintită pe d-lă Mi- 
haiu Chicină, Malentie Boto,- și pe Ioană 
Lugoșianu, pentru debutulă loră. Con
ferința le-a asoultată pe tote ou viu in
teresă și la urmă, după discusiune se- 
riosă, a alesă o oomisiune de șepte inși, 
căreia i-a concreZută spre oersurare tâte 
operatele intrate. Referitoră la operatele 
neîntrate, oonferența a decisă, ca oelă 
multă pănă la 1 Ianuarie st. v. 1892 fiă- 
care membru să trimită la președinte 
operatulă său, aoesta să-lă predâe comi- 
siunei spre censurare, er aoesta să facă 
raportă meritorială despre oensurare în 
proxima ședință, ce se va țină la Aradă 
în 6/18 Februariu 1892.

După încheiarea acestoră discusiunl 
demne și de cea mai alesă clasă a so
cietății nâstre românești, și după finirea 
celorlalte puncte din programă, aducen- 
du-se mulțămită veteranului d. protopopă 
inspectoră pentru participarea ou viu in
teresă la tote agendele aoestei conferințe, 
de-asemenea esprimându-se mulțumită 
protocolară oomunei bisericești Micălaca, 
și în deosebi Rvds. d. parochă și ase- 
soră consistorială Ioană Cioră pentru os- 
tenelele și sacrificiile, ce le-au adusă 
întru promovarea causei învățământului, 
președintele, felioitândă conferința pen
tru buna reușită, la ârele Ql/2 d. am. 
deolarâ de închisă conferința, desig- 
nândă pe membrii din Aradă, să auten
tice protooolulă.

După acestea ne-amă depărtată la 
ale nâstre, după oe strîngându-ne mâna, 
amă promisă împrumutată, oă nu vomă 
înceta, pănă când nu vomă fi adusă 
causa învățământului nostru elementară 
la nivelulă, ce ne oompete nouă Româ- 
niloră, după gradulă nostru de inteligență. 
Și oa să ne ajungemă scopulă nu ceremă 
alta, decâtă, ca să fimă sprijiniți în afa- 
oerile nâstre pur-învățătorescl, cu mai 
multă căldură din partea celora, dela 
oarl în modă naturală trebue să emaneze 
totă ce pote însufla vieță în direoțiune 
spirituală.

Ună învățătorii.

CUNUNIA. D-lă Georgia Muntean», 
teologă abs., și d-ra luliana Conetca s’au 
cununată Dumineca trecută în biserica 
română gr. oat. din Timișâra-Fabrică.

ULTIME SOIRI.
Paris, 11 Noemvre. înainte de 

plecare, d. de Giers a făcuta vi- 
sită d-lui Carnot la care a stată 
vr’o l/2 de cesă. — D. Ribotu a 
declarată corespondentului agen
ției „Reuter", că schimbulă de o- 
piniuni cu d. de Giers a avută 
ună caracteră fbrte amicală și era 
îndreptată întrunu sensu forte parti
nicii,. Soirea după care s’ar fi fă
cută stipulațiuni scrise este nea- 
adeverată.

Berlin, 11 Noemvre D. de Giers 
a sosită la lO^sera; a fostă pri
mită la gara de ambasadorulă 
Rusiei și de personalulu Ambasa
dei. Elu a trasă la hotelulu Con
tinental. După cȚiare Impăratulu 
va primi pe d. de Giers mâne 
înainte de amiacți. Apoi ministrulu 
va dejuna la d. de Caprivi.

DIVERSE.
Despre diaristică. Revista francesă 

„Revue blsue" publioă ună studiu inte
resantă despre originea Ziaristicei, des
pre desvoltarea ei și despre starea ei ac
tuală. Nici una dintre invențiunile ome- 
nirei nu a luată o desvoltare așa grab
nică ca Ziaristioa, care abia e de trei-sute 
de ani, — așa-deră înoă fdrte tinără. 
Cele d’intâi foi periodice au apărută în 
seoululă XVII-lea în Londra și în Paris 
sub numirea „Journal des Savants" și 
„Meroure Galant*. Peste vr’o câțl-va ani, 
foile au cucerită tote ramurile activității 
genului omenescă : oomerciulă, industria, 
științele medicale, arta, legislațiunea, fi- 
losofia și cu deosebire literatura și po- 
esia. Abia au trecută o sută de ani dela 
apariția foiei „Journal des Savants", la 
anulă 1730 ună redactoră scrie deja în 
f<5ia sa, că: „numărulă Ziareloră oe apară 
în Europa este surprinZ^toră de mare" 
A mai trecută ună seculă și în Z*ar*s- 
tioă aflămă nume ca: Tiers, Guizot, Re- 
muzat, Henri Martain etc., dintre oarl 
unii au devenită miniștri și învățațl re- 
numițl. In anii dela 1830 încâce, Z>aris* 
tica a primită ună impulsă nou și a tre
cută printr’o reformă radicală. Factorulă 
principală întru acesta a fostă Emil Gi- 
radin. Dânsulă a redusă prețulă fâiei 
sale dela 80 la 40 franci și astfelă și 
prin diferite reforme a ridicată numărulă 
abonațiloră săi întreită, împătrită ba 
chiar și înZecită. ț)iarulă, oare pănă acuma 
era o lectură așaZicândă numai pentru 
olasele înalte, d’aci înainte a putută fi 
procurată de toți și a încetată de-a mai 
fi unii articulă de luxă. Totă atunci s’au 
Introdusă și foiletonele, cari și astăZl 
producă o influință atâtă de ouceritâre 
asupra cetitoriloră. Romanele lui AL 
Dumas, cari apăreau în aceste foiletâne 
au sporită împătrită numărulă cetitori
loră „Presse“-i, și și alte Ziare au ur
mată esemplulă acestuia. In timpulă mai 
nou și Ziarului „Petit Journal" i-a fă
cută ună asemenea serviciu romanulă 
asa numită „Rocambol". E interesantă 
și desvoltarea teohnică a Ziaristicei. ț)ia- 
rulă popularizândă cunosciuțele și soiin- 
țele, acestea le folosesce cu o oale și în 
servioiulă său. Mechanioa, vaporulă, elec- 
tro-ohemia, galvanoplastioa, fotografia, 
fotogravarea, telefonulă, cromo-litografia 
etc., tâte stau în servioiulă Ziaristicei. 
Dâr apoi fabricile de hârtiă! In timpulă 
din urmă s’au socotită, oă vr’o 4000 de 
fabrici producă la ană 960 de miliâne 
de chilograme de hârtiă. Jumătate din 
acâstă hârtiă se întrebuințeză pentru 
cărți, broșuri și pentru prospecturl, er 
cealaltă jumătate esclusivă numai pen
tru Ziare.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Cursulă la bursa din Viena
din 24 Noemvre a. c. 1891

Banta de aura 4°/0.................................102.=
Banta de hârtiă5°/o - » - - - » 110 35 
împrumutul^ căilorii ferate ungare ■

■ură .......... 116,25
dto argintft - - - • • 97,25

Amortisarea datoriei căilord ferate de 
osta ungare [1-ma emisiune] - - 110.—

Amortisarea datoriei c&ilorii ferate de 
osta ungare [2-a emisunei] - - —

Amort isarea datoriei căilora ferate de 
osta ungare (3-a emisiune) - - —.—

Bonuri rurale ungare....................... 89 50
Bonuri croato-slavone ..... 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vina 

unguresca ....... —.—
Renta de hârtiă austriacă - - ■ - 90,=
Renta de arginta austriacă .... 89.65
Renta de aura austriacă..........................107.95
Dosuri din 1860 .... - 134.50

Acțiunile băncei austro-ungare - - 1000.—
Acțiunile băncei de credita ungar. 308.26
Acțiunile băncei de credita austr - 267.50
Galbeni împărătesei- - - ... 5.61
Napoleon-d'orI ........ 9.37 */2
Mărci 1U0 imp. germane - ... 58.02*/2
Londra 10 Livres sterlings ... 118.10

Cwrsulu pieței Brașov»
din 25 Noemvre st. n. 1891.

Sancnote românescl Oump. 9.80 Vând. 9.84
Argintii romăneseti - „ 9.28 9.28
Kapoleon-d’orl - • „ 9.81 n 9.85
Lire turcescl • • „ 10.48 n 10.53
Imperiali . - . • „ 9.48 n 9.53
Galbinl .... „ 5.45 M 5.50
Scris. fonc. „Albina1* 6% —.— n

n „ n ^°/o n n —.—
Sabie rusescl • • ■ „ 112.— n 114.-
Mărci germane - - „ 57.50 58.—
Discontulii 6—8% pe anti.

ABONAMENTE„GAZETA TRANSILVANIEI
Prețul® abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
ană

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
ună

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni............................................
ună ană.................................................

3
6

12

fl. —
fl. —-
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

»■<

Escriere de concursu.
La școla rurală privată din Văleni, districtul!! Romanului în 

România, are se se ocupe definitivu postulă de dirigentu și învăță
torii pentru cursulu superiorii alu învățământului primară, împreu
nată cu cursă elementară și practică de agronomiă. Emolumentele 
suntă: salaru anuală 1800 franci, locuință cu grădină de 1 pogonă 
și încălzită.

Doritorii de a ocupa acestu postă se potă insinua pănă la 
sfîrșitulă lui Noemvre a. c. v., legitimându-se asupra studieloră fă
cute și asupra cualificațiunii în serviciulă de pănă acum. Voră 
ave preferință competenții, cari, pe lângă cursulă de pedagogiă, 
voră fi avendă și cursulă unei școle agronomice.

Cererile se voră adresa cătră patronulă șcâlei, d-lă Victorii 
Styrcea, la Cernăuți în Bucovina.

_____________________________________ 617,3—3.

Abonamente la numerele cu data

Pe 
Pe
Pe

de Dumineca.
Pentru Austro-Ungaria:

ană......................................................  .2
șese luni...................., ... . 1
trei luni............................................

Pentru România și străinătate:
ană....................  8 franci,
șese luni.............................................. 4 franci,
trei luni.............................................2 franci.

} •

fi. -
fl. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușoră și mai repede prin

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, să binevoiescă 

scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

a

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

Budapesta—Predealu Predealu—Budapesta B.-Pesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Ar  adă-B.-Pesta Copșa-niică— Sibiiu
Trenă 

de 
persân.

Trenă 
accele

rată

Trenu 
de 

persân.
Trenă 
accele

rată

Trenu 
accele

rată
Trenă Trenă 

de _____
persân. rată

accele-
Trenu 

de 
persân.

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca
Bucia 
Ciuoia
Huedin 
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nădâșel
Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cuoerdea
Uibra 
Vințul de 
Aiudîî
Teiușft

Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa

sus

Copșa mică •
Mediașh 
Elisabatopole 
Sighișdra 
HașfalGu
Homorodă
Augu3tină 
Apața
Feldiora
Brașovu

TimișG 
PredealG 
BuourescI

10.50
8.30

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

10.12
10.37
10.56
11.04
11.28
11.45
12.13
12.44
12.59

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

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de 
persâne

11.-
2.41
3.26
9.50

5.50
9.22

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

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

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

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Bucuresci
Predealu
Timișa
Brașovfi j 

Feldidra
Apața 
Augustinfi 
Homorodft 
HașfalSu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediaștt
Copșa mică j 

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă

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

7.31

8.22
8.38
8.43

9.14

Teiușă

AiudQ 
Vințul de 
Uidra 
Cuoerdea 
Ghirișfi 
Apahida
Clușiu

Nădășelft 
Ghîrbău 
Aghireșfi 
Stana
B. Huiedin
Ciucia

8.-
8.07
8.24

sus

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

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

Viena
Budapesta 
Szolnok

Trenă 
de 

peTsân.
Trenă 
accele

rată
Trenă 

de 
persân.

Trenu 
de 

persân.
Trenă 
accele

rată
Trenă 

de 
persân-

9.48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19 Șucia
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Bratoa
Rev
Mezo-Telegd
Oradea marej

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

Mureșu-Saidoșiii—Bistrița

MurSști-Ludoșîi . . . .
Țagu-Budatelich . . . .
Bistrița.............................

4.—
6.48
9.59|

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

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.!
10.-
11.
11.1
12.09
2.24
4.47
8.40]
6.05

I

iAradft
Glogovațtt 
Gyorok 
Paulișfi 
RadnaLipova 
Oonop 
Berzava 
Soborșinii 
Zamh 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă
Vinț. de josfi 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

11.14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52
9.50

10.16
10.36
11.-
11.26
11.53

8.-
1.50
3.57
6.52 T. d. per.
2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25| Teiușu
i Âlba-Iulia 
Vinț. de josh 
ȘibotG 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
Ilia
Gurasada
Zamfi 
Soborșinii 
Berzava 
Conopfl 
RadnaLipova 
PaulișQ 
Gyorok 
GlogovațO

Aradft
Szolnok
Budapesta

Viena

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

10.19
10.50
11.16
11.44 I
12.06
12.38

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

Simeria (Piski)

Bistrița—Mur eșu-B aid osia

Bistrița............................
Țagu-BudctelicQ . . . . 
MurășQ-Ludoșă . . . .

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

Copșamică
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

3.-
3.31
4.15
4.46
5.10

10.47
11.27
12.08
12.38
1—

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sibiiu—Copșa-uaică,

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare 
Copșa mică

7.35
802
8.30
9.05
9.34

4.34
4.58
5.25
5.55
6.20

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

Cucerdea-Oșorheiu- R. - săs.

Cucerdea
Ludoș
Oșorheiu
Regh.-săs.

2.50
334
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.
Oșorlieiu *

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)

Aradii—1

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

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

ora ora—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

ftyhirișii—Turda Turda—GHiirișă
Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.2'
Turda 8.08 10.55 4.- 10.4

io| Turda | 4.5o| 9.30| 2.3oTZi 
:4|Ghirișă|5.10| 9.50 2.50 9.

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Sighișâra. . 
Odorheiu . .

3.15
6.10

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

1.16
4.15
7.21

Careîi-anari—Zelău |i Zelău—Oareii-uaarî

Notat Numerii încuadrațl cu linii grâse însemnâză irele de ndpte.
Careii-mari. .
Zelău....

5.5o| Zelău ? ? . .

11.—1| Careii-mari . .

Tipografia A, MUREȘIANU, Brașovu.

Brasov-Kerne sei

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

Hunedora -Simeria (Piski)
Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3.- 7.50
Simeria 5.28 3.20 8.10

Ba^șov—S*-gyeorgiu

Brașov 5.45 2.58
Zernesci 7.26 4.39

Zernesci —Brașov
ZernescI 8.- 5.20
Brașov 9.24 6.44

Brașov»
Uzonii
S.. Georgia

8.30”
9.43

10.23

3.10
5.23
5.03

S.-Georgiu—Brasov.

1.56
6.48

S.-Georgiu
Uzonh
Brașovu

6.32
7.00
8.08

5.17
5.45
6 53


