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Mai mulți dintre amicii și co
respondenții fdiei ndstre ne-au ru- 
gatu la diferite ocasiunî, ca se 
luămu în coldnele carului nostru 
inițiativa pentru înființarea unei 
societăți de asigurare curatu româ
nesc!, .mai alesu în contra pagu- 
belorfi pricinuite prin nenorociri 
elementare, cărora este atâtu de 
multu espusu poporulfi nostru agri
cultorii.

Nu credemu, că ar pute fi 
trasă la îndoielă din partea cuiva 
necesitatea înființării unei aseme
nea societăți,căci din lipsa unei ast- 
felii de instituțiun! naționale, tre
bue se vedemu în fiă-care anu 
enorme capitale românesc! tre- 
cendu în mâna unorti societăți 
străine.

Nu arare or! amii primitii plân
geri în contra abusurilorO, ce se 
comiții din partea acestoru socie
tăți străine față cu poporulu nos
tru. In cașuri de pagube adese
ori estimătorii străini, copleșiți și 
de antipatiă națională, suntu ne
drepți față cu poporulfi română, 
care în urma acesta seu că nu 
primesce nici o despăgubire, seu 
primesce o despăgubire de totu 
neînsemnată și neechitabilă.

împrejurarea acesta este și una 
dintre căușele de căpeteniă, pentru 
cari vedemu, că poporulu nostru 
atâtu de greu se familiariseză cu 
aceste instituțiun! umanitare.

De sigură, altă atragere ar a- 
ve poporulu română și altmintre
lea s’ar folosi elă de binefacerile 
instituțiuniloră de asigurare, când 
ar sci, că acestea suntă româ
nesc!, anume întemeiate pentru a 
veni în ajutorulă poporului nos
tru, și când ar sci, că aceste in- 
stituțiuni stau sub conducerea u- 
noră bărbați, cari au inimă pen
tru poporă și pricepere pentru tre
buințele lui.

înființarea unei societăți de a- 
sigurare românesc! ar mai fi pen

tru noi binefăcetore și din acelu 
punctă de vedere, că ar oferi pâne 
unui numără anumită de funcțio
nari români, prin cari ni-s’ar mai 
îmulți uumerulu elementeloră n6s- 
tre culte și independente.

Der credemă, că este superflu 
de a ne mai sili se arătămu ne
cesitatea înființărei unui institutu 
de asigurare românescă, căci lipsa 
acestuia o simtă toți aceia dintre 
noi, cari sciu ce importanță pâte 
ave pentru țeranulu română.

Remâne numai se se constate, 
decă ar fi rentabilă pentru între
prinzători înființarea unei astfelă 
de societăți românescl și decă da, 
se nu mai amânămă nimică, ci 
se ne apucămă de lucru.

CRONICA POLITICĂ-
— 14 (26) Noemvre.

— O broșură publicată de curând ă 
în capitala Belgiei și subscrisă de șefulă 
partidei conservătâre Woeste tracteză 
importanta oestiune a neutralității Bel
giei. In Francia, scrie Woeste, au înce
pută a se desvolta sentimente ostile 
Belgiei. Belgia voesce adecă să întrețină 
aceleași relații prietinesol cu Germania 
oa și cu Francia, credința Franciei însă 
pare a fi, că ori-cine nu este cu ea, tre- 
bue să fiă împotriva ei. Regele, căruia 
i s’a făcută imputare că-șl trage originea 
dintr’o familiă germană n’a făcută nici
odată nimică oa să fi dovedită îndreptă
țirea unei astfelă de imputări bănuitâre. 
Regele a păstrată relațiile cele mai bune 
cu suveranii și cu președinții cari s’au 
urmată în Francia și la ori ce ocasiune 
a declarată, că n’a încheiată nici ună 
felă de tractată secretă nici cu Germa
nia, nici cu vr’o altă putere. Să aibă 
ore acestă campaniă în contra Belgiei 
scopulă de a ajunge la o ruptură pen
tru ca în casă de răsboiu, Francesii să 
pâtă pătrunde imediată în Belgia și în 
casă de răsboiu norocosă s’o anexese? 
Guvernulă belgian ar fi în dreptă să ceră 
în acestă privință lămuriri dela guver
nulă francesă, ba să pretindă ohiar o 

| desavuare formală. După părerea d-lui 
Woeste, Francia e cu desăvârșire acope
rită la granițele ei de Nordă de cătră 
Belgia, așa că pâte să-și îndrepteze tâte 
puterile sale spre alte punote. Fârte ou 
de-amănuntulă se ocupă autorulă, din 
punctă de vedere istorică, de relațiile 
cari au esistată dela anulă 1830 încoce 
între Francia și Belgia. Elă caută între- 
altele, să combată afirmarea privitore la 
o scrisâre adresată de Leopold ală II 
împăratului Wilhelm I după lupta dela 
Sedan, scrisdre de care s’a ocupată și 
memoriele prințului de coronă Friederic, 
susținândă că textulă ei nu s’a publicat 
esactă. Afară de aceea trebue să se 
țină semă de raporturile cari esistau a- 
tuncl când s’a scris scrisorea lui Leopold. 
Acesta aflase, că Benedetti presentase 
contelui Bismark ună proiectă privitoră 
la anexiunea Belgiei de cătră Francia, 
și era așa der firescă ca regele să nu 
rămână indiferentă față cu ună eveni- 
mentă care depărta aoea primejdiă și 
întărea neutralitatea Belgiei. De alt-felă 
însă regele a rămasă și atunci cu desă
vârșire consciu de datoriile ce-i impunea 
posiția neutrală a Belgiei. D. de Woeste 
desminte însă cu hotărîre afirmația ce- 
loră oarl „și-au permisă a dice“, că Leo
pold ar fi felicitată pe regele Wilhelm 
pentru nimicirea armatei francese. Elă 
observă mai departe, că Belgia, întărind 
orașulă Lutich, a arătată lămurită vo
ința sa de a-șl apăra granițele și împo
triva năvălirei vecinului dela răsărită și 
numesce încă o dată tratatulă secretă 
cu Germania o curată năsoocire. Ună 
ast-felă de tratată de alt-felă nici n’ară 
obliga pe Belgia; în aoâstă privință gu
vernulă și camerele suntă de o părere. 
In ce privesce clausa secretă dela 1831, 
după ce regele Belgieniloră s’a pusă în 
înțelegere cu puterile garante asupra mă- 
suriloră ce se cereau pentru susținerea 
fortărețeloră sale, acâstă pe de o parte 
n’a fostă ratificată de oamerele belgiano, 
pe de altă parte clausa e nedreptă îm
potriva oeloră cari ar voi să caloe în 
piciâre neutralitatea Belgiei. La fine d. 
Woeste combate cu energiă afirmarea, 
că regele ar urmări o politică secretă 

ală cărei scopă ar fi de a împinge țâra, 
împotriva voinței sale, la o dușmăniă cu 
Francia. Cursa nu e delocă fină; inten
ția este de a ne despărți regele de na
țiune și în acestă chipă a se slăbi și 
unulă și oea-laltă. Belgia ar ave drep- 
tulă să conteze pe spriginulă puteriloră 
garante și orl-oine să soiă, că Belgia e 
hotărîtă a rămână pentru totă-deuna 
o națiune neatârnată.

0 cestiune groznică.
Renumitulă scriitură rusă contele 

Leo Tolstoi, a publioată ună articulă în 
cjiarulă rusesoă „Ruskija Wiedomosti44, 
despre miseria în Rusia. In acestă artî- 
oolă întitulată „O cestiune grâsnică44 se 
întrebă autorulă, că fire Rusia are des
tulă pâne, pentru ca să trăiescă poporațiu- 
nea pănă la viitârea recoltă? Despre 
acesta circulă două versiuni: unii 
că are, er alții, că n’are. Ar fi o ideiă 
înfricoșată, decă s’ar dovedi, că cei din
tâi suntă în rătăcire. Urmarea ar fi : Pei- 
rea de târne a miliâne de âmeni, dâr 
mai înfricoșată dintre tâte ar fi furia 
âmeniloră. Fâmetea ce bâatue aoum în 
Rusia e mai înfricoșată decâtă esundarea 
Nevei la Petersburg, pentru că fâmetea 
amenință întrega Rusiă. Trebue să pre- 
cumpănimă bine, afirmarea unora, oă 
Rusia ar ave destulă pâne. După aces
tea contele Tolstoi, continuă astfelă:

„Pericolulă, ce amenință Rusia, decă 
nu are pâne în deajunsă, este atâtă de 
înfricoșată, încâtă fantasia nu e în 
stare să-și represinte, ce ar fi, când lu
crurile ar sta astfelă. Deci a se liniști 
cineva prin afirmațiunl netemeinice, ar 
fi o nebuniă, ar fi o crimă. Der âre 
esistă pentru Rusia ună asemenea peri- 
colă ? E probabilă ore, că pânea nu va 
ajunge? Ca răspunsă la întrebarea acesta, 
pâte servi următârele precumpănirl. Mai 
înteiu a cuprinsă fâmetea a treia parte a 
Rusiei, tocmai pe acea parte, care tot- 
dâuna a hrănită întrâga Ruisiă. Kaluga, 
Tworj, Moscva, tâte guvernamentale din 
nordă, ba chiar și districtele în cari a 
fostă o bună recoltă, nu s’au hrănită 
nici când din propria loră recoltă ci,
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Iosefa apăru în ochii lui Froben în

văluită de o aureolă de gloriă, fiindcă și 
ea alegea pe același poetă, oare-lă atră
gea și pe elă. Ce e dreptă, elă trebuia 
să-i vină în ajutoră, când îi cetea din 
poesiile sublime ale lui lean Paul, pen
tru ca‘ să-i esplice câte o ideă mai grea 
de înțelesă; der ea cuprindea iute cu 
mintea ei, tactulă ei naturală și simțulă 
ei delicată o făcea să înțelâgă multe, 
mai înainte de a i-le esplica amiculă ei.

„Totuși44, dise ea într’o 4b „zace o 
lume întregă de idei în acestă Hespe
rus ! Fiă-care sentimentu omenescă la 
bucurii și durere, la amoră și tristeță 
zace desmembrată înaintea nostră; când 
noi absorbimă mirosulă celă dulce ală 
unei flori, elă scie să ne descrie părțile 
ei interne, foile ei gingașe, polenulă ei 
fină, fără ca să o desfacă, fără ca să-i 
rupă foile. Căci eu credă, că acâsta e 
taina cea mare și nepătrunsă a acestui 
măestru, că elă nu scrie ori ce senti- 

mentă mai adâncă, ci numai îlă arată, 
der totuși numai în modă fugitivă îlă 
arată și ne face ca să vedemă printr’ună 
microscopă fină pănă în adenculă sufle
tului unui omă, unde se ivescă idei peste 
idei și oohiulă, e surprinsă și încântată 
de creatura cea admirabilă, lăsă să-i pice 
o lacrimă14.

— „D-ta44, răspunse âspele, „după 
cum mi-se pare, ai spusă în adevără 
secretulă său. Mie, mărturisescă francă, 
nu-mi e mai antipatică în interiorulă su ■ 
Setului meu, decâtă silința vădită a unui 
autoră, de a lămuri cetitorului, ce a ou- 
getată și a simțită ici și colo eroulă, 
seu eroina, seu ohiar o a treia persână. 
Der poetulă nostru! Ce .Jncântătore, ce 
bogată e aici invențiunea sa; noi trăimă, 
ne cugetămă și plângemă involuntară cu 
Victor, er obrajii palidl ai Clotildei, jalea 
ei fără de margini ne pătrunde mai a- 
dâncă ca ori ce descriere și în amorulă 
caldă și mole ală amanțiloră amăvoisă 
fimă o rază a sârelui de sără, care în- 
căl4esce îmbrățișările loră din frundiști, 
amă voi să fimă acea priveghiătâre, 
care cântă cu vocea ei argințiă fericirea 
loră.14

— „E lucru oiudată,14 observă Io
sefa, „firulă acestui romană, seu mai 
bine 4is*f construcția lui ni-s’ar păre la 
altele neinteresantă, ba chiar pliotisitâre. 
Șâse copii perduțl, schimbați și apoi re
găsiți în locă de a face ca d. e. Wal
ter Scott, care de regulă are numai unulă, 
ba chiar și autorulă lui Valadmor în pa
rodia sa se mulțămesce cu doi: o ti- 
neră damă, care spre ohinulă eie iubită 
de fratele său, ea însă-șî iubesce pe ami
culă său, o curte mică și simplă în Duo- 
dej, o casă parochială plină de cloțanl 
și de copii și ună castelă, unde locuesoă 
âmenl nenobill; închipuescețl aceste lu
cruri obicinuite într’o seriă, atunci vei 
ave ună romană de ală nostru obici
nuită despre oopii perduțl etc. și niol 
ună lucru tragică, ca să mă esprimă 
astfelă, decâtă dâră asasinarea lui Le 
Beau prin pagiulă de curte, seu finitulă 
tragică ală lordului în actulă ală cince- 
lea. Der ce felă de vieță, ce lume de
vine acesta, când acelă poetă o învăluie 
cu mantaua sa de flori! Oe aeră plină 
de spirită, mai sublimă și mai curată, ca 
ori ce lucru pământeană, ne vine nouă 
din iubirea venerabilă a lui Viotor și a 

Clotildei față de învățătorulă Emanuelă’ 
ce duioșiă din decepțiunile unei vieți 
sarbăde, când Victor nu se întâlnesce cu 
ființa aceea plăcută; ce voluptate în 
fine, oând sufletele loră se contopescă în 
amoră sub cerulă de nâpte și înstelată, 
între durerile despărțirii!“

— „Da!44 esclamâ tînărulă; „poe
tulă nostru e ună—mare artistă musicală. 
Elă are înaintea sa o temă vechiă, usată; 
der ținândă cursulă cânteoului celui ve- 
chiu, espune ideile într’ună modă, care 
pare atâtă de surprin4ătoră, atâtă de 
nou, încâtă noi uitămă tema și ascul- 
tămă numai la întorsăturile, în care trece 
elă, în care urcă și cobâră soara ceresoă 
a tonuriloră, ca și ună ângeră, și ne 
arată nouă în visă ună ceră desohisă și 
plină de fericire, pe când noi în reali
tate stămă, pâte, ca și Iacobă, pe ună 
așternută tare. Odată devine mâle ca 
ună flaută, odată pătrundătoră ca o oboe, 
odată plină, oa și buciumulă din depăr
tare, odată răsună în tonă majestosă și 
sublimă în basulă celă mai adâncă, altă
dată apare murmurândă lină, ca și harpa 
lui Eol, seu desfăcendu-se în duioșiă, ca 
și tonurile unei harmonice.44 
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pane.
Râua 

tulă celă

totdduna a trebuite să cumpere dela aceia, 
cari acum ei înși-și au trebuință de pâne 
străină. Ddcă presupunemă așaddră, că o 
personă are lipsă de 10 pudl de pane și 
că numdrulu persâneloru bântuite de fome 
e de 20 milione (de și cifra acâsta e cal
culată la 40 milione) atunci resultatulfi 
de 200 milione pucfl de pane nu e nici 
decum cantitatea, care e necesară pentru 
aprovisionarea poporațiunei. La acestă 
numără trebue adausă și acela ală dis- 
tricteloră, cari îșl luau pânea necesară 
tocmai din ținuturile actualmente bân
tuite de fâme, oeea ce la ună loot! face 
ună numără de 400 milidne puc}I de

recoltă a fostă to ornai în ținu- 
mai fertilă ală Rusiei, care 
a provăcjută cu pane întrâga

Rusiă, și deaceea e fdrte probabilă, că 
toți voră ave lipsă de pane. Ală doilea 
motivă temeinică este, că statele vecine 
cu Rusia au fostă de asemenea oercetate 
de o rea recoltă, și o mare oantitate de 
bucate a fostă deja esportată afară de 
Rusia.

Ală treilea motivă este, că în Rusia 
actualmente nu se mai află provisiunl 
de pâne veohiă. Rusia se află aoum în 
posițiunea, în care după tradițiunea bi
blică se afla EgiptuLă, totuși cu acea 
deosebire, oă în Rusia n’a fostă wnă Io- 
sifă prevăcjâtoră, că în Rusia nimenea 
nu s’a gândită să adune provisiunl și 
n’au fostă âmenl de ordine ca Iosifă, 
din contră în Rusia a fostă o mare crisă 
de bani — atâtă la guvernă, câtă și la 
omeni privați. In cei 7 ani trecuțl amă 
avută destulă pâne, der crisa de bani 
deveni din ce în ce mai mare și duse 
într’acolo, oă în tomnă deja pânea 
întreagă era vândută. In anulă de 
fomete 1840, erau în Rusia o mulțime 
de provisiunl de pâne; proprietarii, co- 
mercianții și chiar și țăranii aveau bo
gate provisiunl de pâne. Acum însă obi- 
ceiulă acesta a eșită din modă și nioăirl 
nu suntă provisiunl de pâne. Aid zace 
ală treilea motivă, că adeoă, pânea în 
anulă acesta nu va ajunge. Dâr nu nu
mai atâtă, că lipsa de pâne e probabilă, 
totuși esistă multe note caracteristice, 
cari vorbescă pentru lipsa de pâne. Una 
dintre aceste note adeveresce, că pe cp 
ce merge obvină fenomene, oarl dove- 
vescă, că nu este de unde să se cum
pere pâne. In distriotulă Dankowsk, unde 
mă aflu eu aoum, nu se mai pote căpSta 
secara. Țăranulă n’are de unde cumpăra 
făină. ErI am văcfută doi țărani, cari au 
făcută o cale de 20 de verste rusescl, 
au întrebată la tote morile, ca să oum- 
pere doi pucp de pâne, der n’au aflată. 
Și aparițiunea aoâsta nu e singuratică, 
ci se repețesce în totă-dâuna și în totă 
looulă.“

După aceea, cjice Tolstoi, oă în orașe 
oe e dreptă, se pdte oăpăta pâne, der 
numai en gros, pe oând venerarea în de
taila e numai la cplele de târgă. Interzi
cerea esportului de cereale a încurcată 
prețurile, făoendu-le nestabile. Afară de 
acesta mai este și panica ce a cuprinsă 
societatea ndstrâ, o panioă care arată o frică 
înăbușită, oare îi răpesoe omului faoul- 
tatea de a judeca rațională. Acâstă pa
nică îșl află espresiuue și în disposițiunea 
poporului. O mulțime de țărani alergă 
la Moscva și la orașele mari, pentru oa 
să-și oaute de lucru, dâr se întorcă aoasă, 
fiind-oă nu capătă de luoru. Tolstoi ape- 
lâză la omenii învățațl ai Rusiei, oonju- 
rându-i să caute mijldce pentru înlătura
rea aoestui inimioă, oare amenință Rusia. 
Trebue să se calouleze câtă trebue pen
tru aprovisionarea celoră bântuițl de 
fâme și de câte pâne dispune Rusia? 
Acâsta trebue să se soie esaotă, și nu în 
modă oombinată, căol numai așa vomă 
fi în stare să delăturămă panica, oe a ou- 
prinsă sooietatea. Gluvernulă ar trebui 
să strângă aceste date, der mai cu semă 
persane private constituite în oomitetă, 
să se îndeletnioesoă să afle câtă pâne 
ne trebue. Dâoă vomă afla oă ne tre- 
buescă 50 ori 100 ba chiar și 200 miliâne 
puc}I de pâne, acesta încă nu trebue să 
ne înspăimânte: fiind-că putemă să cum- 
părămă acestă oantitate de pâne în 
America și să o plătimă din visteria 
statului. In două seu trei săptămâni 
trebue să soimă câtă pâne ne trebue.

SOIRILE PILEI.
— 14 (26) Noemvre.

Visita miniștrilor^, ungurescl la Bra- 
șovfl. Dintre miniștrii, despre cari se 
scriea, oă voră visita orașulă nostru 
în aceste, după cum se oomu-
nioă, va veni Dumineca viitâre numai 
ministru de agricultură contele Bethlen. 
Ministrulă de comeroiu Baross va fi în
locuită prin secretarulă său Bela Luoacs. 
S’au făcută mari pregătiri de primire 
din partea autoritățiloră administrative 
și a poporațiunei săsescl. Românii nu 
voră lua parte nici de astădată la festi
vitățile aranjate în onărea ministrului 
ungurescă.

▼* *
Moștenitorulii tronului românii, prin

cipele Ferdinandă a fostă numită coman
danții ală unei companii de vânători.

* ♦*
Din camera francesă. Deputatulă 

Laur anunța o Interpelare ministrului de 
esterne Ribot, în oare l’a întrebată, oă 
6re esistă între Francia și Rusia ună 
tractată scrisu. Ribot răspunse, oă elă re- 
fusă de a răspunde la acâstă interpela- 
țiune.

Grecii și Românii. Sub acestă titlu 
cetimă în Ziaruih germană din Bucu- 
resol „Rumân. Lloyd": „In flilele din 
urmă au sosită aici doi Macedo-RomânI 
studențl ai facultății de medicină din 
Atena, pentru ca să-și continue studiile 
la universitatea română. E remaroabilă 
oă d joanulă facultății din Atena a des- 
aprobată acestă pasă ală ambiloră stu
dențl și multă vreme a refusată să le 
de testimoniu de freouentare.

* * *
Batinatulîi in școlele medii. Ministrulă un- 

guresoă de culte și instrucțiune publică 
a dată o ordinațiune oătră o parte din
tre inspeotorii supremi de șcdle, în oare 
’i provâcă, ca să pretindă dela profeso
rii școleloră medii, ca aceștia să în
demne și să dedee tinerimea la pa
tinată în măsură mai mare, de cum s’a 
obicinuită pănă aouma. O face aoesta mi
nistrulă din considerațiunl de higienă.

** *
Țarulă ca filantropii. Din Petersburg 

se telegrafieză: Țarulă a dispusă, ca să 
se împartă poporațiunei bântuite de 
fâmete suma de 50 miliâne de ruble 
din capitalulă imperială de apanage.

*• *
D. Majorii Coandă, fostă atașată mi

litară la Parisă și actualmente atașată 
pe lângă A. S. R. principele Ferdinandă 
ală României, a fostă primită în Z’l0'6 
acestea în audiență de d. Carnot, preșe
dintele republice! franoese.

** w
Imperatulii Jidanilorii. In urma unoră 

denunțări sosite din Viena, autoritățile 
superidre din guvernamântulă Varnei au 
ordonată să se facă perohisițiune domi
ciliară la locuințele Jidanilorfi din ora
șulă Chmelnik. Resultatulă a fostă, că 
gendarmii au aflată pe la mai mulțl Ji
dani tablouri, în cari era representată 
Hirsch, er nedesubtă era scrisă: „ImpS- 
ratulu Jidaniloruu. Toți jidanii, la oarl 
s’au aflată astfelă de tablouri au fostă a- 
restațl și trași în cercetare pentru crima 
de lesa majestate. S’a constatată însă, 
că tablourile au fostă trimise dela Viena 
din partea unoră necunosouțl, ou soo- 
pulă anume de-a le face năoază Jidani- 
loră. Oonstatându-se acesta, Jidanii au 
fostă liberați.

** *
Poporațiunea Prusiei, după recensă- 

mântulă din 1 Deoemvre 1890 este de 
29,955,181 bărbați, între aceștia suntă 
socotiți și 292,173 soldați în activitate. 
Intre poporațiunea întrâgă s’au aflată 
19,230 375 evanghelici, 10,252,807 cato
lici, 95,351 alțl oreștinl, 372,058 Evrei 
și 4690 de altă oonfesiune necunoscută.

** *
Arșii în biserică. In biserica Tivoli 

din Roma, s’a întâmplată o groznică ne- 

norooire. Țăranca Valentini în vârstă 
de 70 de ani a rămasă singură în bi
serică și mai târdiu adormindă i-s’a a- 
prinsă hainele de cărbunii din vasulă 
oe-lă luase, ca să se înoălflesoă. Se pare 
oă bătrâna și-a pierdută oonsoiința ime
diată. Clisierulă află după o jumătate de 
6ră strana în flăoarl, er cadavruiă aprâpe 
carbonisată.

♦* *
Diplomată. D-lă Davidu Radeșu, ab

solventă ală aoademiei silvanale din Șem- 
niță, la esamenulă de stată oe s’a ținută 
în luna acâsta la Budapesta, a obținută 
diploma deforestieră.D-sa este fiiulă ră
posatului preotă diu Berivoiulă mică.

* *
Iarnă in Rusia. Din Astrahan so- 

sesoă soiri, oarl spună, oă pe acolo e 
ună geră cumplită, din care causă întrâga 
comunicațiune atâtă pe /Volga, câtă și 
pe Marea Caspioă e întreruptă. In Marea 
Caspică s’a întreruptă din oausa înghe
țului.

Brașovu. 13 (25) Noemvre a. c
„Tribuna" din Sibiiu n’are as- 

temperfi; nu se pbte desbăra de 
relele sale deprinderi; se hrănesce 
din scandaluri și vrea se provâce 
scandaluri, continuându cu suspi- 
țiunările și clevetirile ei neînte
meiate.

Der nu i-se mai prinde!
Celă ce s’a făcută odată, de 

doue ori, de cțece ori ridiculu prin 
purtarea sa, nu mai pdte pretinde 
se fiă luată în seriosă; precum 
acela, pe care l’au prinsă de ne
numărate ori cu minciuna, nu mai 
pdte aștepta ca se-i mai credă 
cineva.

In numerulu seu dela 10/22 
Noemvre a. c., în care cu tdtă 
desaprobarea, ce a primit’o din 
partea comitetului centrală elec
torală, scrie erășl în contra pre
ședintelui lui, fără de a pute pro
duce vre-o dovadă, „Tribuna“ se 
ocupă și de organulă nostru, adre- 
sându-i cu îndatinita îngâmfare 
mai multe întrebări,unamai „isteță“ 
decâtu cealaltă, der tdte avendu 
unulu și acelaș scopă de a trage 
la îndoelă imparțialitatea ndstra 
și lealitatea ndstră față cu pro- 
gramulu națională.

Suntemu dispensați, credemu, 
de-a mai întră în discuția seriosă 
cu „Tribuna" asupra insinuăriloru 
sale, mai alesă după ce acestă 
foia niciodată, de când esistă, n’a 
fostă în stare să susțină o pole
mică seridsă cu noi și de câte ori 
amă dojenit’o frățesce și amă tras’o 
la răspundere din punctă de ve-

— „O, cum îi mulțămesoă", Z*86 
Iosefa emoționată, „oă elO. ne împacă și 
vindecă ranele duioșiei nostre! Ar fi 
stată în puterea sa, să facă pe Clotilda 
sâ piâră în durerea unui amorfi neîmpăr
tășită, înainte de mârtea ei ar fi escla- 
matfi Victor: „Te iubiamfi mai multa 
deoâtfi pe ori cine", și ar fi adormitfi 
suricJândCi. Inohipuesce-țl nemărginita du
rere, amărăciunea față de sârte, dâoă 
amfi fi văZutfi. P6 aoeȘtI omeni perindă 
astfelă, fără speranță, fără mângâiere! 
Dâr nu ar fi fostă cu putință; Viotor 
n’ar fi iubitfi ună timpă atâtă de înde
lungată, s’ar fi dată Ioachimei seu prin
cipesei, oăcl ună bărbatfi nu pâte iubi 
multă vreme, decă amorulă său nu e 
împărtășită!“

— „Crecll în adevără acesta?" răs
punse Froben; „O, câtă de puțină tre
bue oă ne ounosol, ce ideiă poți să-ți 
faci despre noi, decă nu suntemă nici 
măoarfi în stare să avemă curagiulă, oa 
în oursulfi acestei vieți scurte să rămâ- 
nemă credincioși, chiar fără oa să fimă 
iubiți:“

— „Acesta o țină posibilă la femeiu. 
Zise frumosa damă; „amoră fără contra- 
amorfi e o mare nefericire, și femeile 

suntă mai multă făcute pentru a suporta 
suferințe tainioe o viăță îutregă decâtă 
d-v6stră. Ună bărbată ar arunca dela 
sine o astfelă de mâhnire, seu o tristeță 
ar4ăt6re l’ar mistui!"

— „Niol una din două, — eu tră- 
esoă încă și iubesoă“, 4ise Frăhen, ui- 
tându-se distrasă înaintea sa.

— „Iubescl!" esolamâ Iosefa în- 
tr’ună tonă atâtă de straniu, încâtă tî- 
nărulă o privi ou spaimă; ea pleca oohii 
în josă și când întâlni privirea lui, o 
adâncă roșâță trecu peste fața ei, care 
însă curândfi deveni erășl palidă.

— „Da", 4is0 elă, silindu-se să glu- 
mesoă; „casulă, ce l’ai suposată, e ală 
meu, și încă iubescă, pote mai liniștită 
der nu mai puțină ferbinte, oa în 4iua 
înteiu; iubesofi fără speranță, oăcl dama 
inimei mele nu scie de iubirea mea, și 
ou tdte aceste, după cum ve4l, încă nu 
m’a omorîtă tristeța."

— „Și potQ să soiu“, 4ise ea bi 
modă familiară, der după oum observă 
Froben, cu voce tremurătdre, „poți să 
soiu cine e fericita ?“

„Ah, ve4l, tocmai aoâsta e neferi
cirea, că eu nu soiu cine e ea, nu sciu 

unde se află și ou tâte acestea o iubescă; 
ba, mă vei ține de unfi ală doilea Don 
Chixote, când îți mărturisesc, oă numai 
de câteva-orl am văflut’o în modă fugi
tivă, îmi aducă aminte numai de unele 
trăsuri a feței ei, și eu ou tăte aceste 
umblu cutreerândă prin lume pentru ca 
să o aflu, fiind că acasă n’am nici o 
odihnă."

„Ciudată", observă Iosefa, privin- 
du’lă gânditâre, „oiudată; ce-i dreptă, 
eu îmi potă închipui ună asemenea casă, 
der cu tote acestea d-ta faci o rară es- 
cepțiune, iubite Froben: scii 6re, oă 
ești iubită ? Că 6re fata îți este credin- 
ciosă?"

„Nu soiu nimioă despre acâsta", 
răspunse elă ou seriositate și mâhnire, 
„nu sciu nimioă, deoâtă oă ași fi feri
cită, dâoă pe acea ființă ași pute nu
mi-o a mea, der sciu fdrte bine, că pote 
pentru tot-dăuna trebue se renunță la 
ea și că nu voiu fi nici odată pe deplin 
ferioită!“

Cu câtă mai rare-orl vorbea tînă- 
rulfi despre aceste sentimente, ou atâtă 
mai puternică îlă copleșiau în aoestă 
momentă durerile amintirei de acele dre 
triste, și o duioșiă îlă cuprinse, pe care 

nu o mai putea suporta. Se ridică re
pede și plecă din foișoră spre oastelă. 
Dâr Iosefa îlă privi ou ună amoră ne
mărginită, laorăml după laerăml isvorau 
de sub genele ei, oe tremurau, și ea, 
după ce acestea cădură ca ună șiroiu 
de pe frumdsa mână, se deșteptă din vi
surile ei. Și rușinată, ca și oând ar fi 
oomisă în taină vre-o greșâlă, se înroși 
și-și acoperi ou batista ochii ei, ce o 
tradau.

20.
Pre4ioerea bătrânului mecanică se 

împlinise, oăol în ultimele Zii0 al0 săp- 
tămânei erau gata mașinele mdrei cu a- 
burfi. Baronulă, pe câtă a fostă de su
părată la începută, pe atâtă de veselă 
era acum, văZendu-șI încercarea sa în
coronată cu suoces : de buouriă oonoediă 
pe bătrânulă mecanică și pe oalfele sale, 
dându-le daruri bogate și Invitase pe 
Dumineoă pe toți vecinii săi din jură 
la o mică festivitate, pentru ca se in
augureze mora. Ori oâtă de veselă și 
ferioită era elă în 4iua acesta și câtă de 
bine primi elă pe număroșii săi ospețl, 
totuși nu soăpă din privirile pătrunZe- 
tdre ale lui Froben, oă elă ohinui pe 
Iosefa cu felă de felă de porunci și dis- 
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dere alfi intereselorft generale na
ționale și a programului nostru na
ționalii, de atâtea ori s’a datu în- 
derepth cu câte o nouă suspiționare 
și n’a primitu lupta pe față, la 
care a provocat’o „Gazeta".

D6r credemO, că ne va dis
pensa de-a ne mai ocupa seriosu 
de bălăcăriturile „Tribunei" și 
publiculu cetitorii, care scie acfi 
destulă de bine cine suntă și 
ce valoreză aceia, cărora le este 
întru nimicii a încurca și a com
promite cu-o puerilă ușurință cele 
mai grave interese ale solidarității 
ndstre naționale.

Decă totuși scriemă astăcji 
aceste renduri, o facemu pentru 
aceia dintre cetitorii cfiareloră nbs- 
tre românesc!, cari după gradulu 
lorii de inteligență și de judecată 
nu-șl potu da semă de uneltirile 
pătimașe ale „Tribunei" și suntii 
înclinați a se lăsa amăgiți și a 
suge veninulu neîncredere!, ală 
ureloru și alîi patimelorîi perso
nale, cu care-i adapă necurmată 
acestă f6iă.

Acestora le cficemă: decă voiți 
se cundsceți adeverulu asupra a- 
titudinei „Gazetei Transilvaniei", 
întrebați pe aceia, cari cetescu or- 
ganulu nostru și urmărescă lup
tele și nisuințele ndstre cu cuve
nita seriositate. Ei ve voră con
stata, că însinuația de parțialitate 
în detrimentului intereseloru n6s- 
tre generale naționale, fiă față cu 
episcopulu dela Arad, fiă față cu ori
ce altă fruntașă ală neamului nos
tru, preotă ori mirenu, nu pote 
provoca decâtă rîsulă lorii, ori în 
casulă celă mai favorabilă pentru 
„Tribuna", adenca loră părere de 
reu asupra aberațiuniloră ei.

Celoră nedumeriți în urma in- 
sinuațiuniloră perfide ale „Tribu
nei", fiăcare cetitoră diligentă ală 
fâiei ndstre le mai p6te constata 
și aceea, că, decă pentru „Tribuna" 
patimele personale și pofta de 
resbunare suntă ună elementă de 
vieță, decă cei ce conducă a<ți 
acestă cfiară facă ună obiectă de 
speculă din scandalurile, ce le 
născocescă, le proxocă și le cul
tivă, „Gazeta" din contră riscă 
mai bine de a fi „prea seribsă" 
și „mai puțină interesantă" pentru 
acelă soiu de cetitori, cari se des- 
făteza cu scandaluri și certe pă
timașe personale decâtu se pă- 
șescă în urmele „Tribunei."

Scopurile ce le urmăresce or- 
ganulă nostru de peste o jumătate 
de vecă suntă multă mai mărețe, 

decâtă ca se putemă suferi, ca 
flamura lui se fiă mânjită de pa- 
time josnice.

D6r noi nici că putemă vede 
chiămarea pressei ndstre în aceea 
ca se combată cu patimă, se îne- 
grescă și se huiduiescă cu ori ce 
preță, chiar și luândă refugiu la 
minciuni și esagerărî, pe cutare 
archiereu seu fruntașă mirenă, ori 
chiar pe toți dearîndulă.

Șcdla importată de înaintemer- 
getorii „Tribunei", nu este șcdla 
nbstră națională ci este șcdla de clică 
și de resbunare fanariotă. Pentru 
ca acesta miserabilă șcdlă să nu 
prindă rădăcină la noi vomă lupta 
cu tdtă energia și cu încordarea 
tuturoră puteriloru nostre.

De aceea puțină ne importă 
supărarea „Tribunei", că nu-i ți- 
nemă isonulă și că nu ne bucu- 
rămă de soirile sensaționale ne- 
adevărate, ă la „comisarii consisto
rialii în coteță“, ș. a. pe cari le col- 
portăză ea, ca se p<5tă cu atât mai 
multă striga în contra episcopu
lui dela Aradă, și pe cari apoi tot 
ea este silită a le desminți.

E ridiculă decă tocmai „Tri
buna" se încumetă a ne da lecții 
cum se fimă drepți și imparțiali!

Mai bine s’ar cugeta seriosă 
asupra proverbului:

„Cu minciuna prânzești, der 
de cinată nu poți cina!"

Procesuluîn contra archiepiscopului 
de Aix.

Din Pariau se telegrafieză ou data 
de 24 Noemvre: Astăzi a începută îna
intea curții de apelă pertractarea în con
tra archiepiscopului de Aix, Gouthy-Sou- 
lard, din oausa scrisârei, ce a adresat’o 
acesta ministrului de culte Fallieres, din 
inoidentulă peregrinageloră la Roma. Pu
blică nu a fostă mare. Auditorulă ’lă 
forma mai cu semă dame, preoți și [ad- 
vocațl. Archiepiscopulă apăru însoțită 
de doi vicari. La intrarea sa în sală se 
ivi o mică demonstrațiune. Preoții, ce 
erau de față strigară „Trăiască archie- 
pisoopulă !u

Interogatoriulă nu dura multă. Pre
ședintele începu cu întrebarea : „D-le 
archiepisoopă, ridică-te. Mărturisesce, că 
ai sorisă epistola încriminată în oontra 
ministrului ?

Archiepisoopulă răspunse: „Epistola 
e scrisă de o altă mână, der eu am sub
scris1 o! Apoi archiepiscopulă făcu o scurtă 
declarațiune, în care (fise că nu e vino
vată. Elă aminti volniciile săvârșite în 
Roma în contra peregriniloră, cfise mai 
departe, că elă prin scrisorea sa n’a 

atacată de looă pe ministrulă de 
oulte, ci și-a făcută numai datoria și 
prooederea sa a fostă înouviințată din 
partea episcopatului. Biserioa oatolioănu 
se luptă în oontra niol unui guvernă.

Procurorulă generală acoentuâ în 
vorbirea sa mai multe monumente in
teresante politice. Elă începu cu aceea, 
oă arohiepiscopulă e cu'atâtă mai demnă de 
pedăpsă, ou oâtă are să mulțămescă re- 
publioei totulă. Elă e singurulă membru 
ală episcopatului francesă, oare din sim
plu preotă a avansată la rangulă de 
archiepisoopă și adeoă la propria sa ce
rere și cu t6te aoeste de repețite-orl a 
atacată elă republioa. Nici ună altă e- 
piscopă franoesă n’a remonstrată atâta 
în contra ministrului de culte, oa arohie
piscopulă de Aix. Elă a sorisă aoea e- 
pistolă vătămătâre. Oasulă aoesta e ou 
atâtă mai gravă, cu oâtă s’a întâmplată 
îndată după evenimentele dela Kron
stadt. Arohiepiscopulă așaderă, în acelă 
momentă în care republioa francesă a 
serbată triumfă, a întuneoată acelă 
triumfă, prin aceea, că a insultată gu- 
vernulă și adecă într’ună casă, în care 
pe baza legei datora ascultare față de 
ministrulă de oulte.

Apărătorulă Eoiffard pledeză pentru 
achitarea archiepisoopului, că
aoesta în epistola sa n’a avută inten- 
țiunea oa să insulte pe ministrulă de 
culte.

Arohiepisoopulă Goutlie - Soulard a 
fostă condamnată la o amendă în bani 
de 30C0 franol.

După aoeea părăsi archiepiscopulă 
sala, sprijinită de cei doi vicari, și urmată 
de o mulțime de âmenl. Când a ajunsă 
în stradă, fu întîmpinată de unii ou 
strigăte de „Trăiesoă Gouthe-Soulard“ âr 
de alții cu fluerăturl și cu strigăte de: 
„Trăiesoă republioa!“

Literatură.
Invitare de prenumerațiune la opulă, 

„Datine și credințe poporale", ce se va 
pune sub țipară la începutulă anului 1892 
și prin Augustă a. v. va fi gata, estin- 
dându-se cam pe 50 oâle tipărite, în ac- 
tavă mare. Opulă va fi împărțită în oincl 
părți, cuprintjândă îu primele 2 părți 
mulțime de obiceiuri, credințe, legende, 
coline]!, superstiții eto. In partea a 3-a: 
Omulă dela nascere pănă la căsătoriă 
(105 pag. manuscrisă.) In partee a 4-a: 
Nunta româuescă, (286 pag. manuscrisă 
și 200 oiumiliturl). In partea a 5-a: Mor- 
tea cu tdte obiceiurile și credințele dela 
mârte și îmormântare. Opulă se va vinde 
cu 4 fl. (10 franci) — după tipărire, er 
abonată și plătită înainte va fi 3 fl. tri
misă la abonați franco, er pentru cei ce 
numai se voră insinua că-lă aboneză și 
l’oră plăti când voră scote opulă dela 
poștă, va costa 3 fl și spesele poștale 
— după depărtare — 40—50 cr. mai 
multă. Doritorii de a abona suntă rugați 

a se insinua la Tipografia „Aurora", în 
Gherla (Szamosujvâr) celă multă pănă 
la anulă nou românesoă, avândă a tri
mite acolo și banii. D-nii coleotanțl voră 
primi totă ală 10-lea esemplară gratisă.

Rodna-veche, Noemvre 1891.
Ioană Popu Reteganulfi. 

învățătoră.

A apărută:
„Tocsinulă popâreloră* Tripla alianță 

față îu față cu Alianța franco-rusă ou 
o oritioă la adresa d-lui E. de Oyon, 
autorulă Rusiei Contimporane, — de 
George Marzescu, profesoră de dreptă ci
vilă la universitatea din Iași. Tipografia 
H. G-oldner, Iași, strada primăriei Nr. 7. 
1891. Formată 8° în 118 pagini.

Mihailft Eminescu, studiu oritioă. 
Blașiu, 1891. Tipografia Seminariului ar- 
ohidiecesană. Formată 8° cu 213 pagini. 
Prețuia 45 cr. seu 1 fro. 20 om.

Logodnă. Din Câmpiă ni-se anunță 
fidanțarea d-lui medică de cercă Dr. 
Ioană TJilăcanu din Sânpetrulă de Câm- 
piă cu stimabila d ra Elena Moldovanu, 
fiica d-lui protopopă Ioană Moldovanu 
dela Cătina. — Adresămă tinerei păreohl 
sinoere felicitări!

DIVERSE.
Cinci-spre-dece ani în robia. In res- 

belulă sârbo-turcă din 1876 Turcii au 
dusă cu dânșii în robiă mai multe sute 
de prisonierl, și pe lângă t6tă intreve- 
nirea diplomației europene, totuși nu 
fură toți prisonierii eliberați. Cea mai 
mare parte din prisonierii creștini fură 
transportați în Asia mică, unde erau 
condamnați la muncă grea. Astfelă în 
(filele acestea a sosită acasă în Ujișa 
prisonierulă sârbă Milanoviol, căruia, după 
o robiă de cincl-spre-(jece ani, îi suc
cese sS scape cu fuga din Arabisetan. 
Nenorooitulă prisonieră-robă e ruptă de 
munca grea și acum nu mai înfățișeză 
pe soldatulă viteză; ou oapulă pleoată, 
gârbovită și bolnavă a venită acasă la 
soția și la copiii săi, cari îlă credeau de 
multă mortă în robiă ori pe oâmpulă de 
luptă. Pressa sârbescă, care să ocupă viu 
cu acestă casă, provdoă guvernulă să 
ia măsurile de lipsă pe lângă guvernulă 
turoesoă, oa cetățenii sârbi osândiți la 
muncă grea în captivitatea turcâscă, să 
fiă eliberați.

Compleșanța unui profesorii. Chemi- 
culă Thenard ținu o prelegere înaintea 
ducelui de Orleans despre chemia espe- 
rimentală, în care elă, făcândă o adâncă 
reverință duoelui, <fise: «Prin urmare 
aceste două gazurl voră ave onorea de 
a se combina înaintea Alteței Vdstre 
regale!“

Cnrsulu la bursa din Viena
din 25 Noemvre a. c. 1891

posițiunl, așa încâtă ea nu-i putea faoe 
pe voiă. Aici trebuia sâ fiă în buoătăriă, 
pentru ca sâ înbărbăteze pe servitori, 
ba chiar ea însăși să ajute; aci elă o 
ocărea, că de ce nu ooboră treptele mai 
iute, pentru oa se primescă pe ospețl; 
aci voia elti că așede masa în alții locă, 
aoi voia să bea cafeua în grădină, aci 
în salonă. Ou o răbdare ângerescă și cu 
o resignațiune, pe care nu o înțelegea 
omulă, suporta ea tote acestea. Ea era 
în totă looula și totuși afla ună mo
menta, ca să întrebe pe amiculă ei, că 
penrtu ce tocmai astădl e ela atâta de 
trista; ea ’la îmbărbăta să ia parte la a- 
cesta petrecere veselă.

Pe toți îi încânta frumsețea ei și 
dibăoia ei ca econâmă a casei; bărba
ții felicitau pe baronulă, că are o așa 
comâră în casa sa, și mai multe dintre 
damele bătrâne îșl esprimau față de ela 
admirațiunea loră asupra talentului ei la 
la economia și asupra spiritului de ordine 
ala tinerei femei. „Vetjl tu“, șopti ba- 
ronula lui Froben, „vecfi tu ce minuni 
face o disciplină, ca a mea? Astăcjlsunt 
cu totula mulțămita cu ea, dâcă însă eu 
nu m’așl fi interesata în secreta de tâte 
aceste, cum ar sta astăzi economia mea?

Der mergă lucrurile bine."
Veselia generală și vinulă îlă înve

selea și pe Faldner și era timpulă su
premă, ca se ridice masa, căci elă și 
mai mulțl domni din vecinătate îșl per
miteau deja glume și alusiunl, cari ar fi 
vătămată ori oe urechiă delicată.

Plecară apoi ou toții la mora cea 
nouă; o inaugurară între glumeșirisete și 
se întorseră erășl acasă și toți se uimiră 
de pregătirile, ce le făcuse Iosefa, oare 
se afla în grădină. Ea îndrăsnise, ca să 
facă ună foișoră spațiosă după planulă 
ei propriu, felă de felă de răooriturl aș
teptau acolo pe dspețl și lauda generală 
oe i-o aduceau toți, făcură o minune : 
baronulă nici nu se supărase, că s’au în
trebuințată bracfi, pomi tineri pentru con
struirea foișorului, că s’a respinsă pla
nulă său de a se oonstrui ună oortă de 
scânduri și oovăre. Elă sărută pe feme
ia sa pe frunte și-i mulțămi pentru plă
cuta sa surprindere.

Se așecjară ou toții în foișoră. Băr
bații beau sdravănă din vinulă celă ve- 
ohiu ală stăpânului casei, și îndată o 
veseliă generală cuprinse pe toți âspeții. 
Îșl petreceau cu jocuri glumețe și când 
veselia bărbațiloră crescu și mai tare, nu 

se refusau niol amanetele. Astfelă se în
tâmpla, că larescumpărareaunui amanetă, 
și Froben trebui sâ-șl răscumpere ama- 
netulă său printr’o pedepsă, și Iosefa, 
care avea să-i dicteze aoestă pedepsă ’i 
porunci să spună o istoriă adevărată din 
vieța sa. Toți aplaudară alegerea ei, și 
baronulă bătea din pălml plină de bu- 
curiă de înțelepciunea femei sale și când 
Froben trăgăna și se gândea, îi strigă 
acesta: „Oe, vrei să povestescă eu ceva 
din vieța ta? Ddr istoria picantă despre 
fata dela Fonts des Arts ?

Froben se înroși și se uită oam su
părată la elă, der societatea, care pre
simțea pdte ună secretă oomioă, esclamâ 
„Istoria despre fata, istoria despre Ponts 
des Arts!“ și p6te pentru oa să scape 
de indisorețiunea amicului său, pe care 
vinulă deja îlă soose dintre marginele 
obicinuite, se hotărî să povestâscă; ba
ronulă însă promise societății, că îndată 
ce povestitorulă s’ar abate de la adevărulă 
curată, va da elă note la aoestă istoria 
căol elă însu-șl a fostă de față la acesta.

(Va urma).

Acuta de aură 4°/o ------ 101 90
lenta de hârtiă 5% - - - - - ■ 100 35
[mprumutulă căiloră ferate ungare •

aură .......................... . . 115.30
dto argintă - - - - - 97,25

tiinortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [1-ma emisiune] - - 110.— 

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [2-a emisunei] - ■ —.—-

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

Bonuri rurale ungare - - - - - 59.40
Bonuri croato-slavone - - - . . 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ............................. - —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 136.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - . 128.75
Renta de hârtiă austriacă - - . . 90.10
Renta de argintă austriacă - - - . 89.75
Renta de aură austriacă - - « - - 107.60
LosurI din 1860 .............................. 134.25
Acțiunile băncei austro-ungare - - 1003.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 306.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 266.50 
Galbeni împărătesei- - - - - . 5.61
Napoleon-d’orI........................... ■ . . 9.361/,
Mărci luO împ. germane • ... 57.97 */2
Londra 10 Livres sterlings ... 118.—

Proprietarii:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactorii responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Cursiohi pieței Brașovu
din 26 Noemvre st. n. 1891.

J3»ncnote românescl Cump. 9.28 Vând. 9.33
Argintă romănescă • „ 9.22 n 9.27
Napoleon-d’orl - - „ 9.30 n 9.35
Lire turcescl • • „ 10.48 n 10.53
Imperiali - - ■ • „ 9.48 n 9.53
Salbinl .... „ 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6°/0 —.— n —
E'n n n „ —.— n —.—
Uuble rusescl - - ■ „ 112.— n 114.-
Mărci germane ■ • „ 57.50 n 58.—
DiscontulU 6—8°/o pe ană.

Nr. 1091—1891 719,1- 1

PUBLICAȚIUNE
Conformă ordinului On. Magistrată 

orășenescă No. 12901/91, se face cunos

cută, că comuna orășenescă Brașovă 
voesce a clădi din susă de „Șanțău, 
pe teritoriulă propriu, o casă pentru fo
restieră cu trei odăi de locuită și ou 
dependențele corăspundătdre.

Planulă și devisulă, care s’a eva
luată pentru acostă clădire cu 3520 fi. 
V. a., se pdte vedd la oficiulă forestieră 
orășenescă în drele de oficiu. întreprin
zătorii să invită a’șl ascerne la oficiulu 
forestierii orășenescă pănă la 8 De- 
cemvre a. C. ofertele loră provădute cu 
timbru de 50 cr. și cu vadiulă de 5°/0, 
adăogendă totodată declararea, că con- 
dițiunile li suntă ounosoute și că suntă 
gata a se supune loră.

Brașovă, 22 Noemvre 1891.
OflciuH forestierii orășenesctî.

Concursu.
Pentru întreținerea a 4 copii dela șcdlele medii române gr. or. 

din locfi — adecă a Internatului Christurianft — cu cvartiru, costu, 
luminată, spălată și încălcată, se deschide concursu de îngrijitorii 
cu termină de 10 4de dela prima publicare.

Condițiunile mai detailate să potă afla la Epitropia parochială 
a bisericei Sf. Nicolae din locă.

Doritorii de a lua în îngrijire acestu Internată au să înainteze 
recursele loră la comitetul!! susu numitei biserici.

Comitetulu parochialu„

în

712,3-3

F. SCHMIDT
ide

Tergulii inului Nr. 21,
recomandă depositulă său nou și fdrte bine asortată ou tote soiurile de 

Mărfuri tricotate, ceaprazăriă și căptușeli, 
Ciorapi de lână pentru bărbați, dame și copii, patentă și sadea împletiți 

în oulorl veritabile.
Tote vesmintele numite Dr. Jaeger pentru bărbați, dame și copii 

sistemulă normală și în imitațiune.
Fuste pentru dame și copii, talii tricotate, hăinuțe și costume pen

tru copii, fișa pentru dame și copii, mănuși de ernă, bală și glaoe, tote 
soiurile de bumbaourl și lânuri pentru împletită, getre (gamașe) pentru 
dame și copii s. a. m.
Cea mai mare alegere în ruferiă albă și culorată. 

Cravate bărbătesc! după fasonulă celă mai nou. Batiste curată de 
ină și ină ou bumbaoă, corsete (mieder) pentru dame, precum și tdte 
oelelalte articole de ceaprazăriă și pentru căptușeli.

Șorțuri frumose și de fantasiă din lustre pentru dame și copii 
potrivite ca dară de Crăciunu cu prețurile cele mai eftine.

Avisă â-lorl abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiue ins& 

binevoiască a scrie pe cuponulîi mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primită (jiarulii nostru până acuma.

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

Totodată facemîi cunoscuta tuturoru D-lorii abonați, că mai 
avemfl din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilorîî 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunl, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în cash de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“
718,3—2. b

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

Budapesta—Predealâ Predealîi—Budapesta B.-EPesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Pesta (Dopșa-mică—Sibiiu
Trenă 

de 
persân.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

persân.
Trenă 
accele

rată

Trenă 
aocele- 

rată
Trenă 

de 
persân.

Trenă 
accele

rată
Trenă 

de 
persân.

Trenă 
de 

persân.
Trenă 
accele

rată persân.

Trenă 
de

Trenă 
de 

persân.
Trenă 
accele

rată persân-

Trenă 
do

Viena
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea-mare j 

Mez6-Telegd 
Râv
Bratca
Bucia 
Ciucia 
Huedin
Stana 
A ghiriș 
Ghirbău 
Nădășel
Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uidra
Vințul de sus
Aiudii
Teiușă

Crăciunelă
Blașiu
Mioăsasa

Copșa mică -
Mediașîi 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalău
Homorodii
Augustinii 
Apața
Feldiora
Brașovă

Timișă 
Predeală 
Buourescl

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 do 
persâno

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

Bucuresol 
Predeală 
Timișu
Brașovu

Feldidra 
Ap ața 
Augustină 
Homorodâ 
Hașfalău 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașîi
Copșa mică /

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Mioăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiușii

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

Aiudii
Vințul de 
Uiora 
Cuoerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

Nădășeld 
Ghîrbău 
Aghireștt 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratoa 
Rev 

' Mezo-Telegd
I

i Oradea mare
i

sus

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 

9.30 Vi“a

Mur eșu - S aa d oșu—Bistrița

Murdșii-Ludoșă . . . . 
Țagu-Budatelioâ . . . . 
Bistrița.............................

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

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

I

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Viena
Budapesta 
Szolnok

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

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

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Aradă
Glogovațft 
Gyorok 
Pauli ști 
Radna Lipo 
Conop 
Berzava 
Soborșinii 
Zamîî 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piști) 
Orăștia 
Șibotii
Vinț. de joșii 
Alba-Iulia 
Teiușu

va

10.50
8.15

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

10.16
10.36
11.-
11.26
11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25
9.50| Alba-Iulia
L05
5.24
5.46
5.57

Teiușu

6.19
6.30
6.48
7.12
7.27'
8.07:
8.33
8.57'
9.13
9.29
9.53' 

10.191 
10.50 
n.iq 
11.441 
12.0G 
12.38

Vinț. de joșii 
Șibotâ 
Orăștia 
Simeria (Piști) 
Deva 
Branicioa 
Ilia
Gurasada 
Zamîi
Soborșinâ
Berzava 
ConopiV 
Radna Lipo
Paulișd 
Gyorok 
Glogovață

Aradu

Szolnok
Budapesta

Viena

va

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

7.20 1.55
6.05 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,

Simeria (Piski) ff’etroseni Petroseni-Simeria (Piști)
Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșenî 6.- 10.50
Streiu 6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
Hațegfl 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19
Pui 8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
Crivadia 8.47 2.23 7.24 Hațegă 8.36 1.54
Banița: 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
jPetroșeni 9.45 4.— 8.36 Simeria 9.52 3.27

Bistrița—Mureșfa-lLudoșiî

Bistrița.............................
Țagu-Budctelică . . . . 
Murășîi-Ludoșîi . . . .

Simeria (Piski) — Hunedora

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

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8.02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 905 5.55 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

| Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27
Oșorheiu 5.20 11.17 5.14

5.35 5.36
Regh.-săs. 7.10 7.15
Regh.-săs. Oșorh Cucerdea

Regh.-săs. 8.- 8.15
Oșorheiu

9.35 9.53
5.21 5.54 10.20

Ludoș 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7.47 8.25 12.50

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Simeria (Piști)
Cerna
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora—Simieria (Piski)

Ghirișft—Turda Turda—Ghirișu

Aradu—Timișora | Timișora—Aradă
Aradu
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Aradu

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

!0j Turda I
8.08 10.55 4.— 10.44| Ghirișu |

Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.2<
Turda

Sigliișora—Odorheiu II Odorheiu—Sighîșbra

Sighișdra. . 
Odorheiu . .

3.15
6.10

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

Hunedf ra
Cerna
Simeria

4.46
5.11
5.28

2.32
3.-
3.20

7.22
7.50
8.10

Brașov—®erue sci
5.45
7.26

2.58
4.39

Brașov
Zernesci

Nemeșei—Brașov
Zdrnesci
Brașov

8.--
9.24

5.20
6.44

E8r așo v—S •-iweorg ht
Brașovu
Uzonh
S .Georgiu

8.30 3.10
9.43

10.23
5.23
5.03

1.16
4.15
7.21

Careii-mari—Zelău II Zelău—Careii-mari

Nota.: Numerii încuadrațl cu linii gr6se însemneză drele de nopte.
Careii-marl.
Zelău. . .

5.5o| Zelău . . . .
11.— Careii-marl . .

1.56
6.48

S.-Georgiu—Brașov»
S.-Georgiu
Uzonă
Brașovă

6732
7.00
8.08

5.17
5.45
6 53

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă.


