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Brașovu, 15 Noemvre st. v.
ErășI și-au mesuratu puterile 

partidele diferite din camera de- 
putațiloru austriac!.

La ordinea Zilei a fostfi o ces- 
tiune economică financiară. Con- 
ducetorulu partidei liberale ger
mane Dr. Plener a făcutu adecă 
o propunere, pentru ca se se ușu
reze darea celoru ce nu plătescîi 
mai multfi decâtu 5 fl. 25 cr. 
dare, fiindtt liberați de a mai 
plăti adausulii prescrisă de 70°/0.

E vorba der de a se aduce o 
jertfa de vre-ună milionu și ju
mătate pentru ușurarea micilorft 
întreprinzători și meseriași, care 
ar fi a se acoperi din alte ve
nituri. Cei mai mulți susțină, că 
stânga liberală germană prin a- 
cestă propunere voesce se-și facă 
popularitate, arătândă, că ea este 
pentru ușurarea contribuabililoră.

Fi-va și acesta scopulu ce a 
condusă pe Dr. Plener și soți, der 
scopulă principală a fostă, de a 
provoca cu ocasiunea votărei asu
pra acestei propuneri o nouă gru
pare a partideloră, care să fiă fa
vorabilă venirei la putere a par
tidei liberale germane.

Au sperată Germanii centra- 
liști, că voră câștiga pe Poloni 
pentru propunerea loră și că gu- 
vernulu asemenea o va susține. 
Nici Polonii n’au votată cu ei, 
nici guvernulă nu i-a susținută.

In pressa polonă s’a manifes
tată în timpulă din urmă, în modă 
destulă de pronunțată, neîncrede
rea față cu Germanii centrali ști 
și s’a pretinsă ca clubulă polonă 
din cameră să nu încheiă alianță 
cu Germanii, debrece aceștia nu 
s’au arătată nici-odată sinceri față 
cu Polonii. Ba decă suntă adevă
rate unele soiri aduse de „Wie
ner Allgem. Ztg“, Polonii în cea 
mai mare parte s’ar fihotărîtăde a 
începe o acțiune în contra stân
gei germane și de a căuta să se a- 
lieze pentru acestu scopă cu Cehii 
tineri.

Cu ună cuventă se credea, că 
cu ocasiunea propunerei amintite, 
se va clarifica situațiunea parla
mentară, arătândă guvernulă cu 
cine voesce să mergă, căci pănă 
astăcfi scimu, că o maioritate si
gură și compactă nu are.

Der votarea asupra propunerei 
Plener, care s’a făcută după o 
discusiune lungă și înfocată pe la 
mecjulă nopții, n’a adusă nici o 
soluțiune, ci din contră a dove
dită din nou, câtă de necon
solidate și nesigure suntă rapor
turile parlamentare în Austria. 
Au votată, precum amintirămă, 
pentru trimiterea propunerei me
morate la comisiunea pentru dări, 
adecă deocamdată pentru respin
gerea ei, miniștrii și Polonii și cu 
ei împreună Rutenii, clubulă Ho- 
henwart și câțiva deputați din Mo
ravia. Er pentru propunere au vo
tată stânga germană, partida na
țională germană, clubulă Coronini, 
Cehii tineri, o parte a Cehiloră 
Moravi și mai toți antisemiții. Ast- 
felă fu primită propunerea ca basă 
a discusiunei, cu 166 contra 126 
voturi.

Mai surprinefătoră este, că Cehii 
tineri au votată cu Germanii, con
trarii loră cei mai declarați. Ei au 
și motivată acesta, arătândă, că vo- 
teză obiectivă pentru acestă pro
punere, care nu este politică, și că 
prin acestă procedere neinfluințătă 
din drepta ori din stânga, ei voră 
să arate tocmai, că fără de mulțu
mirea poporului boemă o conso
lidare a raporturiloră parlamentare 
austriaco, nu este posibilă; er de 
aceea că d. Plener, în urma primirei 
acestei propuneri ar deveni minis
tru, ei nu se temă.

Și în adevără s’a și dovedită 
acestă stare neconsolidată parla
mentară prin aceea, că guvernulă 
a rămasă cu totulă pe neașteptate 
în minoritate.

CRONICA POLITICĂ.
— 15 (27) Noemvre.

— Intre naționalitățile din Austria e 
mare fierberea, deore-ce e vorba oa a- 
cum să se hotărască asupra viitdrei 
grupări a partideloră în parlamentului 
Austriacă. ț)iarele polone din Galiția 
sfătuescă pe clubulă polonă se nu faoă 
alianță cu stânga germană „Kurjer 
Lwowski“ scrie: „Nu va trece multă și 
cei din Viena, după melodia cunoscută: 
„Der Wenzel kommt“, voră cânta: „Der 
Plener kommt, der Plener kommt, der 
Plener ist schon da“. Bătrânulă Herbst 
șl-a trăită traiulă și aoum se pare, că 
se voră realisa speranțele d-lui Plener 
(coducătorulă Germaniloră liberali), care 
de 20 de ani candiddză la portfoliulă de 
finance, și înoă vomă vede combinați- 
unea neverosimilă și totuși adevărată 
„Taaffe-Plener“, care ne aduce aminte 
de era de odiniără „Auersperg Lasser“. 
După oe amă sprijinită timpă de 11 ani 
guvernulă contelui Taaffe, noi (Polonii) 
suntemă în ajună de a .scote castanele 
din spuză pentru oentraliștl, pentru ini
micii neîmpăcațl ai tuturoră Poloniloră 
și Slaviloră. Poloniloră nu le este iertat 
să dee mână de ajutoră aoestei scama
torii imorale, oare promite Galiției ună 
șiră de desamăgirl, loră nu le este ier
tată a oonluora la o luptă, care e de 
natură ai păgubi pe ei și pe națiunile 
surori. N’ar fi aodsta una cu tradarea 
Boemiloră și a Slaviloră? N’ar arăta ei 
cu degetulă asupra ndstră! Decă Polonii 
ar încheia o alianță cu firma „Plener- 
Tăaffe“, acdstaar dovedi numai, că n’am 
învățată nimică și n’amă uitată nimică.“

— Audiența ministrului Giers la împe- 
ratulfi Germaniei n’a durată nici o 
jumătate de dră. Primirea a fostă fdrte 
simplă. Partea cea mai mare dintre dia
reic din Berlină discută puțină seu mai 
de locă sosirea lui Giers. „Kreuzzeitung 
Zice, că soirea despre o apropiare finan
ciară între Rusia și Germania este falsă; 
este însă speranță, că relațiunile ruso- 
germane, celă puțină pe din afară suntă 
mai amicabile. După o telegramă din 
Petersburgă a diarului „Vossische Ztg“. 
foile de acolo <ficQ că 6 de dorită o 

înțelegere între Rusia și Germania și 
sperdză chiar o ameliorare a relațiuniloră 
franceso-germane. „Allgem. Reichscores- 
pondenzu, ale cărei relațiunl cu guver
nulă rusescă suntă cunoscute, anunță 
din isvoră sigură, că primirea ce i-a 
făcut’o guvernulă germană ministrului 
rusescă Giers, a avută caracterulă de o 
mare cordialitate. Giers s’a convinsă că 
esistă între Germania și Rusia bune ra
porturi de vecini, și că intențiunile paol- 
nice cari însuflețescă tdte guvernele, 
este cea mai bună garanțiă pentru durata 
păcei europene. O corespondență din Pe
tersburg a (jiarului „Pol. Corr.“ accen- 
tudză că alocuțiunea împăratului Fran- 
ciscă Iosifă în delegațiunl a făcută în 
Rusia o impresiune mai mare, ca cum 
o facă în genere astfelă de manifesta- 
țiunl autoritative. In Rusia suntă toți 
de părere, ca tonulă fundamentală ală 
vorbirei împărătesei a fostă peste totă 
seriosă, și se țină în convingerea, că 
împăratulă Franciscă Iosifă nu vede si
tuațiunea în lumină favorabilă. Ceva 
liniscire s’a putută afla în vorbirea con
telui Kalnoky, a cărei efigiă în generală 
se pdte privi de paclnică. Ca ună simp- 
tomă de pace se salută în Rusia călă
toria la Parisă a d-lui de Giers. Senti
mentele de pace ale acestui bărbată de 
stată suntă în genere cunoscute, visita 
sa la Parisă va întări înțelegerea ruso- 
franoesă și prin observațiunile sale față 
de bărbații de stată francesă, ese la 
ivelă într’ună modă și mai pregnantă 
caracterulă paclnică ală acestei înțe
legeri.

— Pressa întregă din Parisă, discu
tă cestiunea condamnărei archiepiscopului 
G-outhe-Soulard. Foile oportuniste află că 
acestă peddpsă a fostă dreptă și mode
rată. Lucrulă principală este, că puterea 
statului a arătată, că ea e în stare chiar 
și față de prelată să se validiteze, că a- 
ceștia nu stau mai pe susă de legile ci
vile. Foile radioale voră să tragă din a- 
cestă procesă lecțiunea, că dispărțirea 
bisericei de cătră stată a devenită in
dispensabilă, organele monarchiste feli
cită pe archiepisoopă pentru aceea, că 
a representată cu gloriă causa biserioei 
și a Franoiei. „Journal des Debats“ crede,
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Cerșitorea dela Ponts des Arts. 
Novelă de Vilhelm Hauff; trad, de Cornel Scurtu. 
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„Nu sciu“, începu' Froben, „decă îi 
este cunoscută societății, oă acum câțiva 
ani am călătorită ou Faldner, și adecă 
am trăită cu dânsulă câtăva vreme la 
Parisă, ba amă loouită ohiar într’o ca
meră? Amândoi aveamă studii comune, 
cercetam același cercă. Ne făceam unulă 
altuia pe prietinii noștri cunoscuțî și în 
modulă acesta trăiamă amândoi nedes- 
părțițl unulă de altulă. Aveamă amân
doi ună amică comună, pe amabilulă și 
savantulă Doctor M., ună compatriotă, 
care locuia în Rue Taranne, care, după 
cum se scie, duce în Rue St.-Dominique 
și se află pe țărrrulă stângă ală Se
nei. Obicinuita ndstră preumblare de 
sera era prin Champs dlisee, peste fru- 
mosa punte spre oâmpulă lui Marte și 
de aici spre foburgulă St-Germain în 
locuința amicului nostru, unde adese
ori vorbeamă pănă târziu noptea 

despre patria ndstră, despre Francia, 
despre tdte lucrurile posibile. Noi locu- 
iamă pe Place des Victoires, cam de
parte de Rue Taranne și alegeamă de 
regulă drumulă cătră casă peste Ponts des 
Arts, pentru ca se trecem prin Louvre 
și pentru ca să evitămă ună încunjură 
prin stradele laterale. într’o seră, să fi 
fostă după 11 dre, — pioase puțină și 
vântulă sufla rece și pătrunZătoră cu 
deosbire în apropierea rîului,— veneamă 
dela ouartiră Malaquais peste Ponts des 
Arts spre Louvre. Ponts des Arts e nu
mai pentru trecătorii pedestri, și astfelă 
se întâmplă, că în vremea aceea nu era 
pera multă vioiciune pe punte. Noi, 
învălițl în mantalele ndstre, mergeamă 
în tăcere peste punte; tocmai voiamă să 
coboră treptele puntei în partea cealaltă, 
când mă reținu o privelisce surprin- 
Zătdre.

„RăZimată de punte ședea o figură 
femeească de statură înaltă și sveltă. 
Pălăria ei nâgră era trasă pe față, care 
pe lângă 'aceea era acoperită ou ună 
voală verde; o manta nâgră de mătasă 
cădea pe umerii ei, er vântulă, care su

fla în momentulă acesta mai tare, tradâ 
o taliă gingașă și juvenilă; de sub manta 
era întinsă o mână, care ținea o farfu- 
rioră, înaintea ei se afla o mică lanternă, 
a cărei lumină, ce lioărea neliniștită, a- 
rătâ ună picioră elegantă. Pdte nicăirl 
nu se află mai mare miseriă, pe lângă 
cea mai mare strălucire și bogățiă, ca 
în acea parte a orașului, și cu tdte aces
tea în raportă cu celelalte părți ale o- 
rașului, se vădă puțini cerșitorl. Ei nu 
se împingă cu nerușinare unulă pe al
tulă ci tot-odată nu va vedd cineva, oă 
alergă după străină cerându-le milă. Bă
trâni, seu orbi ședă în genunchi drl în 
piciore la colțurile stradeloră, ținândă 
înaintea loră pălăria cu liniște, și lasă, 
ca trecătorii să le întindă vre-ună a- 
jutorău.

„Mai îngrozitoră, celă puțină pen
tru sentimentulă meu, au fostă tot-deuna 
acei cerșitorl nerușinați, cari stau noptea 
întrună colță cu capulă acoperită, cu o 
lumină aprinsă înaintea loră, nemișoațl 
așa încâtă pare, că suntă morțl; mulți 
dintre cunoscuții mei din Parisă m’au 
asigurată, că trebue se țină semă, că 

aceștia suntă mai cu sdmă omeni dintr’o 
clasă mai bună, cari prin nenorocire 
atâtă au decăZută, încâtă seu că trebue 
să oaute de lucru, seu dâcă li-e rușine 
ori pdte suntă prea slabi pentru ca să 
luore pentru pâne, atunci îșl iau refugiu 
la acestă ultimă mijlooă, mai înaite de 
a-șl lua vidța, ca alțl mulți nenorociți, în 
valurile Senei.

„Din aedstă clasă de oerșitorl era 
și figura femedscă dela Ponts des Arts, 
a cărei înfățișare, fără să voesoă, mă 
înlănțuise. O privii mai de aprdpe; mem
brele ei se păreau, că tremură de frigă, 
mai tare decâtă flacăra din lanternă, der 
ea tăcea și lăsa, ca să vorbdscă în lo
cuia ei miseria și vântulă celă rece de 
ndpte. Băgai mâna în buzunară, ca șă 
caută bani mărunți, der nu găsii niol o 
oentimă, nici măcară ună franoă. Măîn- 
torsei spre Faldner și-lă rugai, să-mi dea 
bani mărunți, ddr elă supărată, că tre
bue să stea în frigă, striga în limba nds- 
tră: „„Lasă în pace pe cerșitdrea aceea 
și grăbesce-te să ajungemă acasă, căci 
mi-e frigă!““ — „Numai câte-va cen
time, amice!" îlă rugai eu, ddr elă mă 
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că aoesta va influința asupra politicei de 
liniștire, deâreoe pe ambele părți se află 
âmenl cu interesă de a trage folâse 
din acestă afaoere. ț)iaralh ,,Figaro" des
chide o listă de subsoripțiune pentru a 
acoperi spesele prooesului și amenda în 
bani a arehiepiscopului.

— Despre perseouțiunile Creștini- 
lorft din China se telegrafeză următdrele 
din Parish: O telegramă din Peking a- 
nunță, că în districtulă Gehol (?) din 
Mongolia ostică a isbucnită o revoltă 
provocată de mai multe societăți secrete. 
Cu acestă ocasiune au fostă uciși ună 
preotă și mai mulțl creștini. Guvernulă 
a dată ordină, ca să se trimită trupe în 
ajutorulă celoră amenințați. După o de
peșă din Sanghai a cj.iarului „Standard14 
guvernulă chineză ar fi dată ordină, oa 
s6 fiă esecutațl toți aceia cari suntă ne- 
vinovațl de a fi lipită placate agitătâre 
în contra străiniloră.

Apponyiștii și Kossuthiștii.
Intre partida „națională11, numită 

pănă acum moderată, în a căreia frunte 
stă oontele Apponyi, și între „partida in
dependentă și dela 48“ s’a ivit ună con- 
flictă, din care se vede mai pe sush de 
tdte, că deși ambe aceste partide suntă 
unite în ce privesce suportarea luptei 
în contra partidei dela putere, suntă 
însă departe de idea unei adevărate în
frățiri. „Independenții" nu potă să li-o 
uite Apponyiștiloră atitudinea contrară, 
ce o observară aceștia față ou ei în ces- 
tiunea reformei administrațiunei și de 
aci provine mai alesă neîncrederea, ce 
se manifestă astăcjl între aceste partide 
și pe care o ilustrâză destulă de viu ca- 
sulă, ce-lă arătămă mai josă.

Pe diua de 29 Noemvre este con- 
vooată, din inoidentulă viitâreloră alegeri, 
o mare adunare la Mișcolță. Adunarea 
e convocată din partea Apponyiștiloră 
și „Pești Naplâ", organulă acestora, în 
vre-o doi articull de fondă presentâ a- 
cestă adunare astfel, ca și cum ea ar fi o 
conferență comună a Apponyiștiloră și 
a „independențiloră“.

împrejurarea acesta însă nu numai 
oă n’a fostă considerată ca o măgulire 
din partea „independențiloră“, der pre
ședintele clubului „independentă" dela 
Mișoolțh împreună cu deputății Majthenyi 
și Mocsary vină și publică în colonele 
lui „Egyetertes" o deolarațiune, în care 
protestăză în contra afirmațiuniloră lui 
„Pești Naplo" și declară, că conferență 
convocată la Mișcolță nu este o confe- 
ferență comună, ci este o conferență 
propriă a Apponyiștiloră, la care „inde- 
pendenții“ nu vor lua parte, deâre-ce ei 
nu voră nici de cum să facă causă co
mună ou Apponyiștii. „Diferența de ve
deri între partida lui Apponyi și între 

partida „independentă și dela 48“ a apă
rută mai acută ca tot-deuna — dică ei 
— ou ooasia desbaterilorh asupra refor
mei administrațiunei; cum s’ar pută dâră, 
oa în adunări oomune să țină împreună 
conferențe politice aoeia, cari au chiă- 
marea de-a face propagandă unorh ve
deri diametrală-opuse ?“

In urma acestei declarațiunl, „Pești 
Naplo" a începută să bată în retragere. 
Elă reounosce, că conferență dela Miș- 
oolță n’are să fiă o conferență comună 
cu „independenții", dăr de năcazh, că 
aceștia nu vrău să facă causă comună 
ou ei, făia apponyistă începu să le facă 
imputări, sub cuvântă, că au suferită să 
subsoriă declarația de mai susă și ună 
Moosary, care e ounoscută ca „omulă 
naționalitățilorh“.

La imputările aoestea ale lui „Pești 
Naplo", președintele olubului „indepen
dentă" dela Mișoolță și deputatulă Maj
thenyi vină din nou și într’ună articulă 
publicată în „Egyetertes" iau în apărare 
persâna lui Mocsary, scriindă între altele: 

„In ce privesce insinuațiunile îndrep
tate în contra persânei lui Ludovică Mo
csary, să scie „Pești Naplo", că nu nu
mai în Mișcolță și în Borșodă, ci în totă 
Ungaria Lud. Mocsary este considerată 
ca ună patriotă totă așa de bună, ca și 
Redaotorulă lui „Pești Naplo" și deși 
în privința vederiloră față cu naționali
tățile nici noi nu suntemă întru tâte de 
aoordă cu elă, atâta însă va reounosce 
dâră și „Pești Naplo", că se află în Un
garia o lege de naționalitate, care nu se 
esecută', pâte e neesecutabilă, der nu este 
ștersă ; va reounâsoe dâră, că esistă na
ționalități neastâmpărate și că prin ur
mare esistă o cestiune de naționalitate ne- 
resolvată. Chiar și dela „Pești Naplo" pu- 
temă aștepta așa-deră, ca să reounoscă 
ca îndreptățită diferența de idei, ce se 
ivescă asupra unei oestiunl politice atâtă 
de importante și celă ce inițieză o ast- 
felă de diferență de idei din convingere 
ourată, luereză în interesulă nostru co
mună ală tuturora".

SOIRILE piLEL
— 15 (27) Noemvre.

Mare tămbălău pentru ministrulii Beth- 
len. In programa de primire, oe s’a pu
blicată în „Kronstădter Ztg.“, se cjice, că 
ministrulă contele Bethlen, oare va sosi 
Duminecă în Brașovă, va fi primită la 
10 ore a. m. în modă festivă la gară; 
la 11 ore: intrare festivă cu banderii etc. 
etc. apoi la 8 ore banchetă festivă în sala 
redutei. — In fața aoestei programe de 
primire estraordinară „festive“, se în
trebă cei mai mulțl: de oe atâta tăm- 
bălău pentru ministrulă Bethlen, când 
înainte de vr’ună ană și jumătate Sașii l’au 
primită aid ca ministru nou în modă 
așa de strălucită, precum n’a mai fostă 
primită vr’odată ministru ungurescă ? 
Ce sensă are aoum să se dea în onore-i 
de pildă ună banohetă, la care se cRcei 

oă voră lua parte toți funcționarii, m em- 
brii representanței comunale, ai camerei 
de oomeroiu, etc. etc. și oare va costa 
pe comună o sumă enormă din credi- 
tulă oe s’a votată în sarcina contribui- 
toriloră .comunei. De ce atâta oeremo- 
niă și aceste festivități demonstrative, 
după ce, cum amă amintită, ministrulă a 
fostă deja odată sărbătorită aici în modă 
demonstrativă de Sași? Nimeni nu-șl pâte 
esplica aoâsta, deâreoe nu s’a petreoută 
nimică estra-ordinară, căci visita unui 
ministru într’ună stată constituțională 
nu este nimioă estra-ordinară. Și pe când 
noi înzadară ne batemă oapulă spre a 
găsi ce e causa, foile oposiționale ma
ghiare de sigură se voră folosi de acestă 
prilegiu spre a susține susă și tare în 
frunte cu „Magyiar Hirlap“, că aici se 
va sigila pretinsulă „pactă seoretă", oe 
l’a încheiată, după părerea lord, Sașii ar
deleni ou guvernulă unguresoă.

* * *
Unii maghiarii, care nu e șovinistii. 

piarulă „Sieb. D. Tageblatt" din Sibiiu 
a primită în cjiiele aceste o scrisâre din 
Pesta, care e subsorisă: Ună maghiară, 
care nu e șovinistă. In epistola acesta 
se plânge numitul patriotă „neșovinistă“ (?) 
asupra unui artioulă apărută în numita 
fâiă sibiană întitulată „Arge Zumuthun- 
gen“. Autorulă acelei scrisori, (jice între 
altele, oă e ună nebună de legată acela, 
Maghiară, care vrea să maghiariseze pe 
Sași cu forța. In o sută de ani nu va 
mai fi nici ună Sasă în Ardelă: îi va 
înghiți valahismulă (Sic!) Sașii ară trebui 
să se alieze ou maghiarismulă ardeleană, 
nu se pacteze în ascunsă cu Valacliii. 
(Cum se potrivesce acesta cu banchetele 
ce le arangeză Sașii în onârea miniștri- 
loră unguresci?") Românii copleșesoă 
orașele și satele săsesol, cu massa loră 
prâstă, trândavă și barbară. (Mâi!) Apoi 
autorulă încheiă ou dorința, oă 4iaru^ 
„Tageblatt" să fiă în Posen seu în Riga 
pentru ca redaoțiunea sâ se lăncetjescă 
în Camciatoa. țfiarulă ,,S. D. Tgbl.“ ob
servă, că numai din aceea causă a îm
părtășită aceste espectorărl, pentru oa 
sâ arate ce idei confuse domnescă în 
unele capete din Pesta.

* * *
Sânțire de biserică. Din Sâlagiu ni-se 

scrie: In 22 Noemvre n. c. s’a sânțită 
ou solemnitate noua biserică de petră 
din filiala gr. cat, Ceanu (traotulă Sar- 
vadului). Poporală aoestei mici comune, 
abia în numâră de 170 suflete, de 7 ani 
încâoe a dovedita ună rară zelă pentru 
ajungerea acestui scopă fiindă multă în- 
ouragiată și din partea bravului sâu pa- 
rochă, Patrioiu Lobonțiu, care ou mari 
greutăți, administreză trei comune, bu- 
ourându-se în tâte de frumâse fructe ale 
osteneleloră sale: biserici și șcâle bune, 
poporă piu, blândă și muncitoră, cum e 

și d-sa. Actulă sfințirei s’a săvârșită cu 
esistența a 7 preoți din tractă prin M.O.D. 
protopopă Demetriu Coroianu, care a 
rostită și o frumâsă predică ocasională. 
Pentru ajutorarea aoestei biserici s’a în
treprinsă și o colectă prin paroohiele 
tractului, cu ună suocesă, care dovedesce 
admirabila marinimositate a Românului! 
— Vâdurămă singuratici dândă și sume 
dela 20—100 fi., precum d-na văduvă 
Flârea Verzeșiu și fiiulă său Georgiu Fi- 
lepu din Santâu, cari au dată 120 fi., 
cunosoutulă bărbată generosă Georgiu 
Szilagyi din Sănislau 50 fi., doi inși din 
Ceanu câte 100 fi. și alții. — Onâre și 
Jaudă tuturoră! Faptele loră mărețe ser- 
vescă ca esemplu de imitată.“ — Pre- 
sentulă.

*
* *

Strossmayer nu demisioneză. Scirea 
colportată de fiarele maghiare, oă epis- 
oopulă Strossmayer dela Diacovar ar fi 
adresată la Roma o telegramă, în oare 
cere oa sâ fiă ohiămată la Vatican re- 
nunțândă la tronulă sâu archierescă din 
Diaoovar, — este neexactă. Elă, după 
cum se anunță din isvoră semioficiosă 
din Agramă, va rămâne și mai departe 
în soaunulă său arohierescă din Diako- 
var. ** *

Societatea studenților!! români din An
vers, în ședința ei reoonstitutivă din 5 
(17) Ootomvre, și-a compusă biroulă pen
tru primulă semestru ală anului 1891—92 
astfelă : Președinte : George Moroianu; 
Vice-președinte: Vasile Capșa; Secre
tară I: George Gologană ; Secretară II: 
Ioană Săvesou; Casieră: A. Lițioași Bi
bliotecară : Ioană Gavrilescu. Deoisiunea 
oe a luat’o acâstă societate în anulă tre
cută, de a trimite banii ei la finele flă
cărui ană de aotivitate comitetului „Aso- 
ciațiunei transilvane“, ni-se scrie, oă a 
rămasă în deplină valâre și în viitoră. 
(Adresa Societății: 8 rue du Chene 8.) 

** *
Descoperire de monede vechi. Cu o- 

casiunea spargeriloră stânciloră din alvia 
dela porțile de feră, au găsită nisce lu
crători o mulțime de monede de argintă, 
între cari mulțl taleri cu efigia lui Leo
pold și George. Banii aoeștia au fostă 
transportați la Orșova. Autoritățile sâr- 
besol reclamă pentru sine acești bani, 
(jicândă oă au fostă descoperițl mai 
aprâpe de țârmulă sârbesoă, deoâtă de 
celă unguresoă.

* *
Profesorii. Aflămă, oă d-lă Ioană Lu- 

pulescu, absolventă ală faoultăței de li
tere dela universitatea din Bucuresol, fu 
numită profesoră la Lioeulă S-lui Sava 
din Buouresol.

** ♦
Ceță pe Dunăre. Din Galați se sorie, 

că în 13 Noemvre dimineța a fostă pe

apuca de manta și voi să mă tragă 
după sine.

„Atunci strigă figura femeescă voa
lată cu o voce tremunătâre, der râsu- 
nătâre și, spre marea nâstră uimire, în 
limba germană: „„O, domniloră! Fiă-vâ 
milă!uu Aoestă voce, aceste cuvinte și 
limba nâstră mă emoționa atâtă de multă 
încâtă oerui din nou câteva centime. Elă 
rise: „„Ei bine, eoă câțiva franci,““ 4ise 
elă „„oârcă-țl noroculh cu fata, der pe 
mine lasă-mă sâ mâ ducă acasă.““ Elă 
îmi puse banii în mână și apoi plecă ri- 
tjândă mai departe. In momentulă acesta 
eramă în adevâră perplesă, nu sciamă 
ce sâ facă; trebue că ea aucjise ceea ce 
disese Faldner, și eu nu potă vătăma pe 
nimenea, cu atâtă mai puțină pe ună 
nenorocită. Mă apropiai nedecisă. „Oo- 
pilă“, 4isei eu, „ți-ai alesă ună locă râu, 
astăseră trecă puțini âmenl pe aiol“ Ea 
nu răspunse îndată. — „„Dâcă Jși aceș
tia" șopti ea după o mică pausă, „ar 
avea milă de cei nenorociți!““

Răspunsulă acesta mă surprinse, căol 
era potrivită. Fruntea nobilă a fetei, to- 
nulă, cu care 4>sese ea aceste cuvinte, 
trădau o cultură. „„Noi suntemă com- 

patrioțl, „„continuai eu „„permițl să te 
rogă, să-mi spunl, că potă âre sâ facă 
pentru d-ta mai multă, deoâtă se obiol- 
nuesoe așa în trecătă?"" — „„Noi sun
temă fârte sâraol,““ râspunse ea, după 
cum mi-se părea, mai cu ouragiu, „„âr 
mama mea e bolnavă și fără nici ună 
ajutoră.““ Fără sâ mâ mai gândescă, ci 
împinsă numai de ună sentimentă nede
finită, că fata mâ atrăgea, 4isei: „„Con- 
du-mâ la dânsa!““ Ea tăou, propunerea 
aoesta părea, oă o surprinse. „„Ține-o 
acâsta,“ continuai eu „„ca pe o voință 
a mea onestă, de a-țl ajuta, deoă potă.““ 
— „„Atunci vino,““ râspunse ea, ridică 
lanterna, o stinse și o asounse dimpreună 
cu farfuria sub mantaua ei“.

— „Cum,“ strigă baronulă rî4endă, 
când Froben tăcu „nu vrei sâ istorisesci 
mai departe? Vrei sâ faci și astă4l, cum 
mi-ai mai făcută odată? Domniloră și 
dâmneloră, pănă aici a povestită adevâ- 
rulă curată istorică. Elă credea, că suntă 
departe, der nu mâ aflamă, decâtă la 
câțiva pași de scena Samariteanului sub 
portalulă palatului și-lă priveamă; că 
âre dialogulă a deoursă tocmai așa, nu 
soiu, căci vântulă mâ împedeca sâ audă 

vorbele, der vâ4ui, când dama îșl stinse 
lampa și când treou cu elă pe punte. 
Nâptea era prea frigurâsă, decâtă sâ-lă 
fi urmată în aventura sa galantă, der în 
sfîrșită mâ râmășesoă, oă n’a vâ4ută pe 
mama bolnavă, ci dama dela Ponts des 
Arts cântase pe altă melodiă veohiulă 
oântecă ală Sireneloră.“

Elă singură rise de gluma sa și 
bărbații îlă aoompaniară rî4ândă sgomo- 
motosă, damele însâ pleoară oohii în josă, 
er Iosefa părea atâtă de nemulțămită de 
vorbele soțului ei, câtă și de istorisirea 
ciudată a amicului ei, oăcl palidă ca 
mârtea ținea ceașca în mânile ei tre- 
murânde, și arunca asupra tînârului o 
privire, pe care elă o tălmăci, că ea se 
rușineză de vorbele soțului sâu. „Cre4l“, 
4ise elă, întrerupândă cu voce puternică 
rîsetele bărbațiloră, „că mi-am răscum
părată amanetul ., der e în favorulă meu 
propriu, oa să nu permită ună altă sensă 
acestui inoidentă, pe oare amioulă meu 
pare ală desconsidera; permiteți, ca să 
continuu și, pe vieța mea“, adause elă, 
roșindu-se și oohii îi schinteiau, „voesoă 
să vă spună purulă adevără.“

„Fata coti spre punte, pe unde ve- 

nisemă eu. Pe când eu mergeamă tă
cută îndărăculă ei, avuiu timpă, ca să o 
privescă. Figura ei, întru oâtă îmi per
mitea mantaua să o vădă, întrega ei 
ținută, mai alesă însă vooea ei, erau 
juvenile. Mersulă ei era repede, dâr 
ușoră și lină. Ea refusase brațulă meu, 
oând i-lă oferii. La oapătulă puntei, o 
ooti spre Rue Mazarin. „„Mama d-tale 
e de multă bolnavă?““ întrebaiu eu, pă- 
șindă erășl lângă ea și ceroândă, să ob
servă prin voală fața ei. „„De doi ani 
de dileuu, răspunse ea oftândă, „„dâr 
de optă 4il® e fârte greu bolnavă."“

— „„Ai fostă adese-orl la looulă 
acela ?““

— „„Unde?““ întreba ea.
— „„Pe punte."“
— „„In săra acâsta pentru prima 

dată““, râspunse ea.
— „„Nu ți-ai aflată ună looă po

trivită, alte lucruri suntă mai frecuen- 
tate.““

Der 4i°endă aoestea, mă oăisemă, 
căci vorbele aoestea puteau să o vateme. 
Plângândă încetă șopti ea: „„Ah, sunt 
ou totulă neounosoută aiol — mă rușinaiu, 
să mergă unde erau âmenl mulțl. ““
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Dunăre o oeță atâtă de desă, înoată na- 
vigațiunea a fostă periclitată. Corăbiile 
au fostă silite să-și mioșoreze celeritatea 
și să observe strictă măsurile de preoau- 
țiune, ca fluerăturl și sunete de clopotă 
■din 5 în 5 minute.

* *
400 codice descoperite. Din Roma 

se telegrafiază: In arohiva prinoipelui 
Borgheze, cumpărată de papa s’au aflată 
-400 de codioe, cari conțină istoria pa- 
piloră din Avignon.

** *
Reuniunea maghiară din New-York a 

■înaintată o petițiă la delegațiunile un
gare, întrunite acum în Viena, oerândă, 
ca din partea ministeriului de esterne 
să fîă aplicată în funcțiune la consula- 
tulă din New-York câtă mai cureadă 
ună individă maghiară. Petiția s’a pri
mită între aprobări din partea membri- 
loră delegațiunei.

*

Fratricidă. Cunoscutulă direotoră de 
circă, Cesar Sidoli, după cum se sorie 
din Galați, a fostă ucisă de fratele său 
Frangini. Causa acestei ucideri a fostă 
gelosia.

Dămti loch următârei scrisori 
ce ni-o trimite confratele nostru 
dela „Luminătoriulu“ :

Timișora, 13 (25) Noemvre 1891.
Onorate D-le Redactoră !
Țină multă Ia aceea, ca în colinele 

mamei „Gazete" oașiîn „Luminătoriulă“ 
să nu fimă defăimați și prin acesta des- 
prețuițl din partea onor, săi oetitorl. 
Din acestă motivă vă rogă cu tdtă dra
gostea să înregistrați următdrele mele 
observări, pe cari le facă din jinciden- 
tulă introducerei și a corespondinței 
subsemnate de d-lă Dr. Aurel Mun- 
teanu, apărute în Nr. 250 din ăstă ană 
ală onor. „Gazete".

Plângerea d-lui Dr. A. Munteanu a- 
supra mea și a „Luminătoriului" este re
lativă drâptă, relativă nedrâptă.

Eu și „Luminătoriulă" n’am dene- 
gată, niciodată tspațiulă aceloră scrii
tori seu corespondenți, oarl au scrisă 
abjectivă și în interesă generală: întru 
apărarea causeloră neamului nostru; am 
denegată însă și denegămă tot-deuna 
spațiulă nostru, acelora, cari ni-au ve
nită a scrie în interese particulare-per- 
sonale.

Până astăzi onor. d. Dr. A. Mun
teanu, nu ne-a onorată nici odată cu 
vre-o scriere de interesă comună, ci tot- 
dăuna ni-a sorisă în interesele un ei seu altei 
persdne, d. e. în interesulă d-lui Puticl său a 
d-lui Episcopă din Aradă, apoi peste astea 
d-nia lui mai are o deosebită poftă a- 
supra mea și asupra „Luminătoriului", 
și totă mereu lovesce în noi. Intr’o e- 
pistolă a d-niei sale, căreia i-am dată 

locă, ca de esemplu, m’a numită „ficd- 
losik“ ș. a.

Veți pricepe dăr onor. D-le Redac
tor 0, că ună organă de publicitate, cu 
menițiunea pentru d’a apăra interesele ge
nerale ale neamului nostru, nu-șl pdte pune 
oolănele sale la disposițiunea intereseloră 
particulare-personale ; de altă parte: când 
cineva îți intră în casă în modă necu- 
viinciosă și insultătoră, n’ai decâtă 
să-i arețl ușa său să-lă dai afară; 
căci dăcă vei suferi insultarea în casa 
ta propriă, atunci lumea te batjocoresce 
și te desprețuiesce....

Peste astea ar fi să constată și a- 
ceea, că onor d. Dr. A. Munteanu per- 
traotăză de totă superfioială temele des
pre cari scrie ; astfelă eu unulă aflu, că 
verl-ce apărare a d-sale produce ună re- 
sultată de totă dubiosă pentru celă a- 
părată de d-nia sa.

La tăte acestea să-mi permiteți nu
mai două-trei probe, pe oarl le scotă 
din însăși corespondința d-sale de sub 
întrebare:

D-lă Munteanu sorie, că am publi- 
oată ^neadevăruri grosolane*, că „Lumi
nătoriulă" nu voesce a publica în „in
teresată adevărului", — că suspiționările 
se „devalvăză la valor ea calumniări1 iru* — 
ș. a. ș. a. și onor. d. Dr. A. M. pretin
de, ca luorurl d’astea să le publică în 
foia redactată de mine!

Referitoriu la apărarea d-lui Episcopă 
ală Aradului, abstragândă dela oestiu- 
nea: dăcă d-lă Dr. A. M. are procură 
(plenipotință) în oausă, 'ori ba? și abs
tragendă dela faptulă, că înainte de asta 
ou „3 și cu ll/2 ană“ pe oândă s’au pe
trecută visitele și convenirile D-lui E- 
piscopă cu Bessenyei, despre oarl scrie 
d. Dr. A. M. d-nia lui nu erap’aicl, ba 
nici unde pe teritorulă dieoesei—să vedem 
cum ’lă apără oum îi „susține vec|ă?“

Pănă când în „Luminătoriulă" nu s’a 
sorisă nimioă hotărîtă asupra d-lui Epis- 
oopă oi, ceea ce s’a sorisă, s’a scrisă 
numai deductivă, ca eventuale posibili
tăți, p’atuncl d-lă dr. A. Munteanu în 
corespondința d-sale din „Gazetă" des
copere hotărîtu, că d-lă Episcopă într’a- 
devără a făcutu visită d-lui Bessenyei! 
Pare că văd pe Onor, cetitori ai „Gazetei" 
cum se voră fi întrebândă: dăr oum s’a 
putută dejosi ună Episoopă pănă într’a- 
tâta? Nu s’a mai pomenită, pănă aifi, 
ca ună Episoopă să facă, Elă în per- 
sonă visită la organe subalterne oomita- 
tense!..?

Ei, este asta ună „neadevără gro
solană", „o calumniă" comisă de „Lu- 
«uinătoriulă" ?

Iesuiții au ținută și țină înoă la 
principiulă loră: „Der Zweok heiligt 
die Mittel." Dăr este d-lă Episcopă ală 
Aradului său onor. d. dr. A. M. ie- 
suită ?

Să ne întrebămă însă de soopul, pentru 
carele s’ar fi făcută acea visită. Soopulă 
a fostă: d’ai mulțămi — cjioe d-lă dr. 
A. M. — pentru că d-nulă Bessenyei a 
împedeoată pe Serbii din Mehala „d’a 
dărima cu forța... looalitatea edificiului șoo- 
lară." Va să c|ică: pentru că fibirăulă a 
suprimată o revoltă illegală, oeea oe era 
datorința lui s’o faoă între tăte împre
jurările !

Ei bine, oine nu vede aci desoope- 
rindu-se o dejosire de totă nemotivată, 
a unui Episcopă ? ! Cum oonvine, una 
oa asta cu demnitatea de Episcopă ?

Dăoă eu ași fi Episcopulă de sub 
întrebare, ași mulțămi prea frumosă d-lui 
dr. A. Munteanu pentru astfeliu de a- 
părare.

Mă mărginescă la atâta și, mulță- 
mindu-vă preventivă pentru bunăvoința 
oe o aveți față de mine și față de „Lu- 
minătoriulă" vă vogă, d-le Redactoră, să 
primiți asecurarea despre stima și sim
țămintele de colegialitate ce vi le păs- 
treză. P. Rotariu, m. p.

redactorele „Luminătorului."

Precum amfi declarații, pe noi 
afacerea dintre d-nii Munteanu și 
Rotariu nu ne privesce mai de a- 
pr6pe. Der nu putemu să lăsămu 
fără de observare scrisorea d-lui 
Rotariu. D-sa nu răspunde la ces- 
tiunea principală, despre care se 
tracteză în corespondența d-lui 
Dr. Munteanu și adecă: decă are 
seu nu dovecfi pentru afirmarea 
„Luminătoriului“,cumcă Prea Sfin
ția sa episcopulă Mețianfi ar fi 
Intervenită la alegerea din Becl- 
chereculu micu în favdrea candi
datului guvernamentală ?

Ac6sta este cestiunea capitală, 
ce ne intereseză pe toți din punct 
de vedere ală solidarității națio
nale și din causa acesta amă dat 
noi locu scrisorii d-lui Munteanu. 
Căci orl-cum s’ar fi petrecută lu- 
crulă înainte cu trei anî, cu așa 
Țisa visită a Episcopului, de aici 
nu urmeză, că Prea Sfinția Sa a 
îngerată la alegere în 10 Noem
vre a. c. pentru canditatulă gu
vernului, ci acesta trebue se se 
dovedescă clară și limpede. Căci 
pentru noi nu p<5te fi indiferentă, 
decă ună Episcopă română se a- 
cusă pe nedreptă de-a fi comisă 
o faptă, ce-i detrage ve4a înaintea 
poporului română, der și mai pu
țină ar pute fi indiferentă, decă 
s’ar dovedi, că a lucrată chiar 
în detrimentulă solidarității na
ționale.

Noi amă veȚută în „Lumină- 
torulă“ suspiționându-se directă 
Episcopulă Aradului, că „verosi
milă* a trebuită se facă ună con

tra serviciu-fibireului, ajutându-ise 
fiă ales. („Luminătorul dela 6 (18) 
Nov. a. c.) N’amă creȚutu „Lu
minătorului “, care, cum dice d. Ro
tariu, „a scrisă, ceea ce a scrisă 
numai deductivă, ca eventuală po- 
sibilitate“.

Der se ne ierte confratele nos
tru a-i spune, că acesta nu merge, 
mai alesă față c’ună Episcopă în 
cestiunî așa delicate, de mare im
portanță. Fără de dovedi sigure 
nu-i este permisă unui organă se- 
riosă a veni cu astfelă de suspi- 
ționărî, ci trebue se aibă dovedi 
sigure și neîndoidse.

Căci nu toți au făcută ca noi. 
Alții au creȚutu și n’au mai ți
nută semă de cuvențelulu „vero
similă ba au și esploatată sus- 
pițiunea lansată de „Luminătorul*1; 
er „Tribuna“ a vrută se ne tragă 
și la răspundere, pentru că nu 
ne-amă grăbită a subscrie cu amen- 
doue mânile ceea ce a scrisă „de
ductivă, ca eventuale posibilități^ 
„Luminătorulă “.

Credemă, că vomă fi pe de
plină înțeleși de confratele nostru, 
care va trebui se recunbscă, că 
nu acesta este calea potrivită pen
tru a se apera cu succesă inte
resele generale de cătră ună or
gană de publicitate română.

Literatură.
D-lă Ionii Emiliu Prodanu, profesorii 

de gimnastică, anunță, că va scote în 
curândă de sub țipară ună „Manuală de 
gimnastică îpentru [șcdlele poporale, lu
crată pe basa planului ministerială. 
Cursulă I pentru primii trei ani de școlă 
cu numerose figuri pentru esercițiile de 
ordine și libere". Prețulă 30 cr.

DIVERSE.
Unu cartelă de cerșitori. Cerșitorii 

din Baroelona au înoheiată între sine 
ună cartelă, în virtutea oăruia se înda- 
torâză, ca tdte monedele de 2 oentime pri
mite dela publică să le sodtă cu totulă din 
circulațiune, pentru ca astfelă să si- 
lesoă pe dmenl să le dee monecfi de 5 
centime.

NECROLOGU. Iosifă Scurta, co- 
operatoră gr. cat. în Blașiu, după ună 
morbă greu de plumânl a trecută la 
cele eterne, Dumineoă în 22 Noemvre 
n. o., în anulă ală 28-lea ală etății, ală 
3-lea ală fericitei sale căsătorii și ală 
2-lea ală serviciului de preotă. ’Lă de
plânge întristata soțiă Elisa n. Radu cu 
fiiulă său Demetriu și alte numărdse ru
denii.

Fiă-i memoria binecuvântată!

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

„Ce mare trebue să fi fostă miseria, 
ce o sili pe acestă sărmană creatură, să 
cerșâscă. Ce e dreptă, o mărturisescă, 
îmi trecură și mie prin gândă idei, oa 
ale lui Faldner, dăr totdeuna dispărură 
erășl, fiindă-oă erau nefiresol; decă ea 
aparținea aoelei clase de fete perdute, 
de s’ar fi pusă 6re învălită la față în 
looulă aoela părăsită ? De ce să-și as
cundă figura, care după cum arăta con
tura fugitivă, era de bună sâmă una 
dintre cele mai frumdse ? gNu, în ade- 
vără miseria era acea rușinare gingașă 
de sărăciă nevinovată, oare faoe neno
rocirea atâtă de mișoătore de inimă."

„„Are mama d-tale ună medioă?"" 
întrebaiu eu, după câtăva vreme.

— „„A avută unulă, der când n’am 
mai putută cumpăra medicamente, elă a 
voită să o ducă în spitalulă Incurables 
și — acâsta n’am putut’o suporta. Ah, 
Dumnezeule, sărmana mea mamă în 
spitală!““

Câtă durere zăcea în aoeste ultime 
cuvinte ale fetei. Ea plângea și-și puse 
batista la oohl pe sub voald, er lan
terna și farfuria, ce le ducea în mâna 

cealaltă, o împedecară să-și strîngă man
taua; ventulă o desfășura și eu văcjuiu, 
că nu m’am înșelată; ea avea o taliă 
fină și sveltă, purta o haină simplă, der 
curată. Ea prinse cu mâna mantaua și 
ajutându-i să și-o pună erășl pe umeri, 
simții mâna ei mile și delicată."

„Trecuserămă deja prin stradele Ma
zarin, St-Germain, Ecole de Medecineși 
de acolo prin câteva strade laterale, când 
de-odată ea se opri și se jălui, că a gre
șită drumulă. O întrebai, în care parte 
a orașului loouesce, ea ’ml spuse, că în 
St. Severin. Eram in perplesitate, căci 
strada acâsta nu o cunosoeamă. Fiă de 
frioă, fiă de frigă, o văcjui, că tremură. 
Mă uitai împrejură; observai înoă lu
mină într’o subterană, unde se vindea 
rachiu, o rugai, să aștepte, mă ooborii 
înlăuntru, și mă informai. Mă îndreptară 
și credeamă, că voiu găsi strada. Când 
eșii afară aucfii în apropiere vorbe: vă- 
cjui la lumina slabă a unei lanterne, cum 
se apăra fata în contra a doi bărbați, 
dintre cari unulă îi apucase mâna, 6r ce- 
lălaltă mantaua, ei rîdeau și vorbeau cu 
ea, presimții ce se întâmplă, alergaiîntr’a- 
colo și smânoii unuia mâna, ea fără să 

(fioă nici o vorbă plângândă se alipi de 
de mine.

— „„Domniloră,"" (fisei „„vedeți, că 
vă înșelați, îndată dațl drumulă manta
lei domnișdrei.

— „„A, ertare domnule !““ răspunse 
aoela, care apucase mantaua. „Vădă, că 
d-ta ai dreptă și mai vechiu asupra dom
nișorei!"" Șirecjendăpleoară mai departe.

„Merserămă mai departe, biata co
pilă tremura tare, se ținu bine de mine, 
căci pe aoi era să cadă.

„Ouragiu/" clisei cătră ea. „St. Se
verin nu mai e departe, în curândă va 
fi aoasă." Ea nu răspunse, ci plângea 
neîntreruptă. Când eramă în strada, oe 
ducea la foburgulă St. Severin, se opri 
din nou.

— „Nu, nu trebue să mergi mai 
departe ou mine, d-le!“ dise ea, „nu se 
pdte."

— „Dăr de ce nu, deorece d-ta mai 
adusă pănă aiol, te rogă, nu crede, că 
am intențiunl rele !“

pioendă acestea, fără să soiu, o a- 
puoaî de mână și pdte că am strîns’o, 
că-șl trase repede mâna și (fise : „Ertă-mt 
că am făcută necuviința ca să te duoă 

așa departe; te rogă părăsesce-mă a- 
cum!“

Simții, oă inoidentulă de mai ’na- 
inte o vătămase adâncă, așa înoâtă 
pote, asupra mea avea bănuiâlă, și 
tocmai acesta mă mișca atâtă de tare, 
luai francii ce mi-i dăduse Faldner, și 
voii să-i dau, dâr idea, oă oe puțină © 
acesta îmi retrase mâna și scosei puți- 
nulă aură ce-lă aveamă la mine."

„Mâna ei tresări, când jîlă luâ, ea 
credea că e argintă, îmi mulțumi însă 
cu voce tremurătore și voi să plece."

„„încă ună cuvântă", (fisei eu și o 
reținui, „speră, oă mama d-tale se va 
face sănătdsă, der pdte mai târcfiu îi va 
ve veni erășl rău, și d-ta, copilă nu ești 
făcută pentru asemenea seri ca asta. 
Vrâi să vii de a(fi în optă (file la aoeașl 
dră lângă Ecole de Medecine, oa să-mi 
dai informațiunl asupra mamei d-tale." “

Ea parea nedecisă, în fine, dise : 
„„Da!““ „Șipune-țl erășl pălăria ou voa- 
lulă oelă verde, ca să te reounosoă", 
adguai. Ea aprobă, mulțămi încă-odată 
plecă repede prin stradă și dispăru cu- 
rândă în ndptea întuneoosă"..

(Va urma).
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Cursului pieței Brașovu
din 27 Noemvre st. n. 1891.

Bancnote românescl Cump. 9.26 
Argintă romănescă • „
Napoleon-d’orI - • „
Lire turcescl - - „
Imperiali - - ■ ■ „
Galbinl .... n
Scris, fonc. „Albinaw 6% 

n n ^°/o n
■Ruble rusescl - • ■ „
Mărci germane - • „
Discontulă 6—8% pe ană.

H

Vând.
9.20
9.30
10.C0

5.50 
101- 

99.50 
110.— 

57.40

n

n 
n 
n 
n 
n 
n

9.30
9.21
9.35

5.58

Hi-
SS.—

Cnrsulu la bursa din Viena
din 26 Noemvre a. c. 1891

Monta de aură 4%......................
Menta de hârtiă 5% • • - ■ •
Imprumutulă căiloră ferate ungare 

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

102 65
100 35

115.50
97.20

Amortisarea datoriei c&iloră ferate de 
ostii ungare [1-ma emisiune] • -

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

kmort isarea datoriei căilorii ferate de 
ostii ungare (3-a emisiune) 

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

ungurescâ ....... 
Imprumutulii cu premiulă ungurescâ 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului
Renta de hârtiă austriacă • ■ ■
Renta de argintii austriacă - - - 
Renta de aură, austriacă . - . -
LosurI din 1860 ......
Acțiunile băncei austro-ungare 
Acțiunile băncei de credită ungar. 
Acțiunile băncei de credită austr 
Gtalbenl împărătesei- - - » •
Napoleon-d/orl ....... 
Mărci luO împ. germane - -
Londra 10 Livres sterlinge - -

no.—

89 50
104.50

135.70

128.50
- 90.50

- 90.15
. 107.30

- 134.20 
. 10CO.

309.50
- 269.50

5.59
9.35 

. 57.90
- 117.95

)■!

>»<

LA Ai JOI JHL J* JBL Ai J3L XI 13 U

abona:

Univ. Med

698,11—6.

Ordineză, afară de Dumineci și sărbători, în tote dilele dela ll1/^ pană 
la 12% din di.

8

în

>

£
se va muta cu locuința încependă dela 1 Decemvre st. n. 1891 încolo

Cetate, piața mare, colțulu dela Tergulu 
Pomeloru Nr. 18, etagiulu I.

(Dâsupra prăvăliei lui Demeter Eremias, Nepoții)
Intrarea din strada Hirscher Nr. 2.

«V

la

>
50 cr

GAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este

Pentru Austro-Ungaria
luni............................................
luni. . ,.........................
anu.......................................

Pe 
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate
trei luni.................................................
șese luni............................................
unu anu.................................................

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă

Pentru Austro-Ungaria
ană.
șese luni
trei luni

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

Pe 
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai repede prin

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

scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.44

a
X 
X
► «<

k:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXy

Trenă 
aocele- 

rată

pe liniile orientale ale căii ferati3 de statu r. u. valabilii din 1 Octomvre 1891.
Budapesta—Predealu Predealu—Budapesta B.-Pesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-mică— Sibiiu

Trenă 
accele

rații
Trenă 

de
Trenu 
accele
rată

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.
Trent! 

de 
persân.

Trenă 
accele

rată
accele

rată
Trenă 

de 
persân.

Trenă 
accele

rată persân.

Trenă Trenă 
de 

persân.

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
Rev 
Bratca
Bucia
Ciuoia
Huedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uidra 
Vințul de 
Aiuda

I

sus

Teiușă

Crăoiunela 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică j

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișâra 
Hașfalău 
Homorodîî
Augustinîi 
Apața 
Feldidra

Brașovu

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

Timișa 
PredealG 
Buourescl

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

Buourescl 
Predealu 
Timișă

Brașovu J
1

Feldiâra 
Ap ața 
Augustinîi 
Homorodti 
HașfalSu 
Sighișora 
Elisabetopole 
MediașQ

Copșa mică ■
5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu 
Orăoiunelti

Teiușă

8.22
8.38
8.43

9.14

9.48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Mureșd-Dudoșd—Bistrița

Murășa-Ludoșa . . . .
Țagu-Budateliod . . . .
Bistrița ,..........................

) 
I

Aiudti 
Vințul de 
Ui ira 
Cuoerdea 
Ghirișa 
Apahida

Clușiu

Nădășela 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd

I
Oradea mare.

' .. . I

4.-
6.48
9.59

sus

J 
I

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

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

12.17
12.47

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

Viena
Budapesta 
Szolnok

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'

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

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

Aradu
Glogovațd 
Gyorok 
Paulișh 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșina 
Zamîî 
Gurasada
Ilia 
Branicioa 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șiboth
Vinț. de josO 
Alba-Iulia 
Teiușii

10.50
8.15

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

10.16
10.36
11.-
11.26
|11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25
9.50
1.05
5.24
5.46
5.57'
6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53

10.19
10.50
11.16)
11.44
12.06
12.38

Teiușii 
Alba-Iulia 
Vinț. de josG 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicioa 
Ilia
G-urasada 
Zamk
Soborșina 
Berzava
ConopO 
RadnaLipova
Paulișa 
Gyorok 
Glogovața

Trenă 
de 

persân. 
Ț~

Aradu
Szolnok
Budapesta

Viena

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15

5.14
6.01
6.20
6.49

Simeria (Piski) Petr

Simeria
Streiu
Hațegă
Pui
Crivadia
Banița ■
Petroșenî

Trenă 
de 

p©rsân'

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

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

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
Ludoș
Oșorheiu ' 

Regh.-săs.

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

2.50 8.20 2.41
3 34 9.11 3.27
5.20 11.17 5.14
5.35 5.36
7.10 7.15

Regh.-săs. 
Oșorheiu *

Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

i|| Petroșeui-Siineria (Piski)

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

Simeria (Piski)—Hunedora

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Simeria (Piski) 
Cerna
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora—Simeria (Piski)

Brașov 
Zernescî

Aradia—Timișora || Timișora—Aradu
Aradfi
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

ftliirișii—Turda | Turda—Chirișii

Hunedora
Cerna 
Simeria

4.46
5.11
5.28

2.32
3.-
3.20

7.22
7.50
8.10

Brasov—Siernesci
5.45
7.26

2.58
4.39

'Zernesci —Brașov

8.40
Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.2»
Turda 8.08 10.55 4.— 10.441

io| Turda I 4.5o|
A| Gliiriștt| 5.10|

4.50 9.30 2.30 8.50
5.10 9.50 2.50 9.10

Zernescî
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

6.05

Bistrița—M'ur eșu-Ijudoșii

Bistrița...............................
Țagu-Budctelioft . . . .
Murășa-Ludoșa . . . .

1.16
4.15
7.21

Notat Numerii încuadrațl cu linii grose însemn6ză 6rele de n6pte.

Sighișora—Odorheiu || Odoidieiu—Sighișora

Careii-marI.
Zelău. . .

Sighișora. . . 
Odorheiu . . .

4.30 11.25
2.11

Odorheiu. . .
Sighișora. . .

8.15
10.52

3.15
7.21 6.10

Careii-mari—Zelău || Xelău—Careii-mari
5.50< Zelău . . . .

11.— Oareii-marl . .
1.56
6.48

Brașov—S«-Creorgiu
Brașovu 8.30 3.10
UzonQ 943 5.23
S .Georgiu 10.23 5.03
S.-Cleorgiu—Brasov.
S.-Georgiu 6.32 5.17
Uzonă 7.00 5.45
Brașovu 8.08 6 53

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


