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Trecendh în revistă evenimen- 

telemai importante interne șietserne 
din septemâna trecută, vomă în
cepe cu noua situațiune, ce s’a 
creată în parlamentul^ austriacă 
din resultatulă votărei asupra cu
noscutei propuneri a conducăto
rului stângei germane Dr. Plener, 
privitdre la liberarea categoriilor^ 
de josu a contribuabililoră de a- 
dausulă dărei pe câștigti.

Scimă, că în ședința dela 24 
1. c. a fostă primită memorata 
propunere. GuvernulO cu Polonii 
și cu clubulă Hohenwart remaseră 
în minoritate cu 40 de voturi. In 
ședința următdre din 25 1. c. înse, 
reasumându-se propunerea for
mală, de a se amâna desbaterea 
propunerei lui Plener, trimițen- 
du-se la comisiunea pentru dări a 
camerei spre studiare, acesta fu 
primită cu 153 în contra 125 de 
voturi.

Va se $ică în 24 de 6re res- 
votulă acesta nimici victoria stân
gei unite germane și prefăcu de- 
sastrulu guvernului în victoriă. 
Acesta întorsătură peste nâpte o 
provocă mai cu sămă atitudinea 
Cehiloră tineri, cari d’astădată parte 
mare n’au votată cu Germanii, 
ci au absentată, precum și împre
jurarea, că Germanii așa cfisi „na
ționaliști" și antisemiții au votată 
de astădată în contra stângei ger
mane.

Manevrărei Cehiloră tineri a 
succesă de astădată a sparge „ma
joritatea tripodă" de pănă acum, 
care se compunea din stânga ger
mană, din Poloni și din clubulă 
Hohenwart. Ei au îndemnată pe 
Germani să între în focă, să se 
contrarieze astfelă cu guvernulă 
și cu celelalte două partide, și în 
urmă au contribuită prin atitudi
nea loră la desastrulă acestora. 
In momentulă când se credeau a- 
prâpe de țînta, Germanii din stânga 
s’au văcjută isolați și astfelă, pre
cum foile loră însăși mărturisescă, 

prospectele, că partidele autono
miste din drepta voră ajunge erășl 
la majoritate, au crescută în mod 
însemnată. Dr. Plener așa-deră 
va trebui să mai aștepte multă 
pănă când să ajungă ministru de 
finance.

Cu multă mai liniștită mergă 
lucrurile în delegațiunl, unde t6te 
se voteză în linisce și miniștri 
comuni nu seceră decâtă laude 
din t6te părțile.

Delegații unguri au primită 
cu mare mulțămire, în deosebi 
creditulă pentru țările ocupate 
Bosnia și Herțegovina, ce l’a ce
rută Beniaminulă loră, ministrulu 
comună de finance, Kallay. Ei 
și-au esprimată încrederea în elă 
și scimă că de multă se agită 
prin foile din afară dorința loră, 
de a’lă vedea câtă mai curendu 
ministru de esterne.

Dealtmintrelea bilanțulă admi- 
nistrațiunei provinciiloră ocupate 
este în adevără satisfăcătoră. Cu 
tote că cheltuelele s’au ridicată 
cu o jumătate de milionă, aceste 
potu fi acoperite din venitele pro
vinciiloră ocupate și încă totă 
mai resultă ună escedentă în
semnată.

Putemă să învidiămă der pe 
Bosniaci în ce privesce adminis
trația. Mai puțină de invidiată este 
însă posiția monarchiei în provin
ciile ocupate, căci conformă trac
tatului dela Berlină ocupațiunea ar 
trebui să aibă numai ună carac- 
teră temporală, pe când d-lă Kal- 
noky numai la acesta nu se gân- 
desce, și susține, că împrejurări te
ritoriale au silită pe Austria să 
atragă în cerculă ei de putere 
aceste două provincii. Din causa 
acesta s’a și supărată organulă 
guvernului serbescă și cfice> că 
d-lă Kalnoky nu interpreteză în 
modă corectă dreptulă de ocupa- 
țiune ală Austro-Ungariei.

In România deschiderea cor- 
puriloră legiuitâre și mesagiulă 
tronului formeză astăzi obiectulă 

principală de discusiune. Se nasce 
întrebarea cea gravă, în ce chipă 
să se consolideze o maioritate 
stabilă, pentru ca să pdtă realisa 
marile probleme, ce le desfășură 
discursulă tronului.

In ce privesce relațiile Ro
mâniei cu puterile streine, asigu
rările și constatările mesagiului 
regală suntă fârte mulțămitâre 
pentru posițiunea statului română 
și pentru pace în genere.

Declarațiunile cancelarului Ca
privi în pariam entulă germană 
dau nou nutrementă speranțeloră 
de pace, der pună în vedere con
tinuarea înarmăriloră jși necesi
tatea de a întări mereu posițiunea 
militară a Germaniei, ceea ce fi- 
resce slăbesce speranțele de pace.

Neliniscea asupra înarmăriloră 
continue a accentuat’o în parla
mentă socialistulă Bebel, care cri- 
ticândă pe cancelară, a arătată, 
câtă de repede crescă datoriile 
publice ale Germaniei. „Așa", 
4ise, „nu pote merge mai departe, 
căci trebue să se admită ca si
gură, că în casulă unui răsboiu, 
mai multe state voră trebui să facă 
falimentu".

CRONICA POLITICĂ.
— 18 (30j Noemvre.

— piarulă oontelui Apponyi „Budap. 
Tgbltt" scrisii în limba germană publică 
ună articula asupra situațiuei politice 
din Ardealu, din care estragemă urmă- 
târele: Partida „națională" va ține în 
12 Decemvre în Clușiu o ședință consti
tuantă, în care se voră lua înainte can
didaturile pentru Ardeală. Chiar în Clușiu 
voră păși în două cercuri doi candidați 
ai partidei naționale. Disposițiunea în 
Ardeal se pare a fi fârte favorabilă pen
tru nisuințele partidei naționale. De oând 
contele Albert Apponyi a visitată Ar- 
dealulă și de când a intrată contele Ga- 
brielă Bethlen în partida națională, s’a 
observată în Ardelă o mare schimbare. 
In Ardeală, care pănă aoum a fostă gu
vernamentală, facă acum oetățenii inde
pendenți cu resoluțiă frontă în contra

politicei oontelui luliu Szapary. Contele 
Szapary oăruia nu i-a scăpată din ve
dere aoâsta mișcare, credea, că pdte să 
înăbușescă prin aoeea, că voră pensiona 
patru fișpanl, se înțelege, că în urma ce- 
rerei loră. Totuși niol în aceste pensionări 
nu prea are încredere și de aceea se 
gândesce ca prin o altă tactică să bată 
pe cetățenii independenți ai Ardeiului. 
După cum anunță o foiă magiară, caută 
contele Szapary să și-i tragă ârășl pe partea 
sa deputății aceia, oari au pășită din par
tida guvernului cu ocasiunea desbaterei 
asupra reformei administrației. Aoeștia 
sunt deputății baronulă Ioană Kemeny 
și Carolă Zeyk, cunoscuții aderenți ai 
lui Tisza. Contele Szapary e gata, să 
lase Ardealulă în sâma aderențiloră lui 
Tisza. Ei se facă acolo, ce voră fi în 
stare să facă; contele Szapary le va sta 
la spate cu banii și cu puterea sa. Con
tele Szapary s’a înțelesă și cu Ștefană 
Tisza. Așa-dâră în Ardeală voră sta 
contele Albert Apponyi, contele Gabriel 
Bethlen, și Gabriel Ugron față în față 
cu Ștefană Tisza."

Deschiderea corpurilor^ legiuitore 
române.

M. S. Carolă I, regele Româ
niei, a deschisă corpurile legiui- 
t6re ro nâne la 15 (27) Noemvre 
c. prin următorulă mesagiu:

Domnilor ă senatori, 
Domnitorii deputați.

Simtă o viuă, a deosebită mulțu
mire ori de oâte-orl mă găsescă oa as- 
tătfi, înconjurată de representanții na- 
țiunei; câcl acesta ’Ml dă totdâuna plă- 
outa ooasiune de a constata, prin mine 
însu’ml, câtă de adâncă și de intime, 
câtă de strînse au devenită legăturile 
dintre țâră și Dinastiă. Am avută, anulă 
acesta, fericirea să sărbătorimă împreună 
cu iubire jubileulă a unui pătrară de secolă 
de domniă, în mijlooulă unei prospe
rități morale și materiale netăgăduite, și 
care, spre a urma de a se afirma, nu 
oere, decâtă patrioticulă Domniiloră-Văs- 
tre concursă.

Relațiunile ndstre ou tdte puterile

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “ 
_

Cerșitorea dela Ponts des Arts.
Novelă de Vilhelm Hauff; trad.de Cornel Scu/rtu. 

23.
„A doua cfi după întâmplarea acesta, 

când mă deșteptaiu mi-se păru, că cele 
întâmplate au fostă numai ună visă. Dâr 
Faldner, care veni îndată înlăuntru ea 
să mă năcăjâscă după obiceiulă său, mă 
scose ou totulă din nedumerire. Lucrulă 
mi-se părea prea fabulosă, privindu-lă la 
lumina cjilei, a?a încâtă nu i’lă povestii 
amicului meu. In timpulă mai nou am 
ajunsă la acelă gradă de fineță ală mo- 
ravuriloră, care e cam pe teritorulă imo
ralității; în multe, cașuri mai bine voim să 
apăremă ca nisce sălbatici răi și desfrî- 
națl, mai bine voim să vorbimă echivocă, 
numai și numai, oa să nu aparemă oa 
nebuni, seu ca omeni ou minte slabă și 
păreri țărmurite asupra vieții."

„In interiorulă meu mă vatămâ mai 
multă, decâtă vexarea lui Faldner, o ne
liniște, o turburare pe care nu soiamă să 
mi-o esplioă. îmi făceamă reproșuri, că 

nu i-amă văcjută nici măcar fața. „„La 
oe,"" (fisei în mine, „la ce atâta disore- 
țiune esagerată? Dâcă dăruesoă câțiva 
napoleoni, potă pretinde favorulă, ca să 
delăture puțină voalulă?" Și totuși, când 
îmi reîmprospătai în memoriă întrâga 
purtare a fetei, oare era atâtă de sim
plă și n’avea în sine nici o umbră de 
mojiciă, când mă gândeamă cum m’a a- 
trasă ținuta ei nobilă, tonulă cultivată 
ală răspunsuriloră ei, atunci trebuia 
să-mi rectifică prooederea mea. Zace 
ceva în vocea omenâscă, care mai îna
inte de a cunosce trăsurile feței, oohii 
și starea vorbitorului, ne dă tonulă în 
care trebuia se vorbimă. Câtă de multă 
nu numai în formă, der și în sunetulă 
limbei, se deosecesoe omulă oultă de 
oelă necult, și tonurile vocei ei erau atât 
de moi și delicate și răspunsurile ei scurte 
veneau din adânculă sufletului ei. piua 
întrâgă n’au putută depărta gândurile 
aceste, ba chiar sâra fiindă într’o socie
tate strălucită de dame, mă însoți săr
mana fată, cu pălăria ei cea nâgră, ou 
voalulă verde și cu mantaua ei,"

„In dilele următore mă supărai de 

nebunia mea care era de vină, că abia 
după optă (file puteamă vedâ pe fata; 
numărai ărele pănă în vinerea următâre 
și mi-se părea, că capahila lumei nu a- 
vea pentru mine alt-oeva mai înoântă- 
toră, decâtă cerșitdrea dela Ponts des 
Arts. In fine sosi și Vineri. întrebuin
țai totă viclenia posibilă, ca se mă scap 
în săra acesta de Faldner și de ceilalți 
amiol și când întuneca, pornii pe dru- 
mulă meu. Aveamă să mergă mai bine 
de o oră, deol aveamă destulă timpă ca 
să mă gândescă. „Astăcfi", (fisei în mine 
„astă(fi te vei lămuri în privință aoeea, 
oă oe să orecjl despre aoâsta personă; 
’i vei oferi să mergă ou ea și dâoă pri- 
mesce, atunci te-ai înșelată pentru pri
ma oră. Astăcfi trebue să-și arate și 
fața."

„Mersei atâtă de repede, încâtă nu 
bătuse nici 10 ore, când ajunsei pe pi- 
âța de l’Eoole de Medicine și — o aș- 
teptamă numai la 11 bre. Intrai înoă în
tr’o cafenea, resfoii distrasă mai multe 
(fiare — în fine bătu 11 ăre."

„Pe piață se aflau puțini omeni, și 
ori câtă îmi încordai oohii, nu vă(jui nioj 

ună voală verde. Mergeamă totă pe par
tea șoâlei de medicină, fiindoă acolo ar
deau mai multe lanterne. Momentele unei 
astfelă de așteptări suntă penibile. Dâr 
dâoă-i voră fi ajunsă banii tăi și nu va 
veni ? Der dâcă ea îșl va rîde de cari
tatea ta? — gândii în mine, după ce 
trecusemă de vre-o cjece-orl în susă și 
în josă pe piață. Orologiulă bătu uns- 
predece și jumătate, și deja începui să 
murmură în contra nebuniei mele, când 
de-odată văcjui cam la 30 de pași de 
lanternă fălfăindă cev8 verde; inima îmi 
bătea puternică, alergai într’acolo — era 
ea. — „„Bună sâra,"" (fisei eu, întin- 
(jândui mâna, „e frumosă că te-ai ținută 
de cuvântă; începusemă să oredă, oănu 
vei mai veni". Ea făcii ună complimentă 
fără ca să apuce mâna mea, și se opri 
lângă mine; părea forte emoționată. — 
„„D-le, nobilulă meucompatriotă,"" (fise 
ea cu voce mișcată; „„a trebuită să mă 
țină de cuvântă, pentru ca să-ți mulță- 
mescă. Astăcfi de sigură, oă nu vină, 
pentru ca să apeleză din nou la bună
tatea d-tale. Ah, câtă de bogată ne-ai 
dăruită! P6te âre să te răsplătâscă sin" 

trad.de
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trăine suntă din cele mai satisfăcătăre 
și amioale și acestă resultată este, în 
mare parte, datoria înțelepciunei și pru
denței nâstre.

Constatămă cu fericire liniștea ao- 
tuală și avemă ou atâta mai multa cu
vânta să ne felicitămă de aoâsta, că 
dâcă pacea este o bine-facere pentru ori 
ce națiune, fiă ea mare, fiă eamică, aoea 
pace este o necesitate și mai imperidsă 
pentru ună stata oare, ca ala nostru, se 
găsesce în muncă de transformare și des- 
voltare.

Primirea cordială și mărâță, ce ni 
s’a făoută în Italia și Germania cu ooa- 
siunea ultimei nâstre oălătorii, este o 
nouă dovadă câta de multa statuia ro
mână s’a ridicata și posițiunea sa s’a 
întărită în fața Europei.’

Financele statului se manțină în 
condițiunile cele mai satisfăcătâre.

Echilibrarea budgetului a avuta 
drepta resultatd ună exoendentă stator- 
niott în acești din urmă trei ani, și încasă
rile efectuate în primultt semestru alăa- 
nului curenta ne îndreptățesott a preve- 
vede untt resultata și mai favorabilă 
pentru eseroițiu lucrătoră.

Budgetulă anului viitoră, care se 
va supune oercetăriloră domniiloră-vostre 
deși mărginită în resursele normale ale 
impositeloră existente și cu tâte că s’a 
suprimată taxa de 5°/o asupra salariiloră 
funcționariloră și asupra pensiunilor0, ne 
va permite să dispunemă de âre-carl a- 
dause spre îndestularea noueloră nevoi ale 
servioiiloră publice.

Aplicarea noului tarifă vamală a 
produsă deja o cresoere în veniturile a- 
nului curentă de peste lei 4.000,000.

Taxele asupra spirtoseloră au pro
dusă de asemenea peste 1.000.000 lei 
mai multă în primele șese luni ale anu
lui curentă, asupra provederiloră bud
getului ; taxele de timbru și înregistrare 
suntă și ele în crescere cu mai multă de 
600.000 lei.

Venitulă monopolului statului, cari 
au ajunsă în. anii trecuțl să atingă eva
luările budgetare, le-au depășită în cur- 
sulă esercițiului înohisă și desvoltarea 
ce s’a dată explotării loră va face ca 
ele să le întrâcă și în anulă ourentă. 
Deja în primele șese luni s’a constatată 
ună sporă asupra prevederiloră budge
tare de ună milionă și jumătate. Chiar 
ținândă sâmă de faptulă, că lunile de 
ârnă suntă mai puțină producătâre, to
tuși se pdte spera că va rămână dobân
dită tesaurului celă puțină ună prisosă 
de ună milionă!.

Ministrulă de finanoe vă va supune 
proiectele de legi ce s’a elaborată pen
tru revisuirea impositeloră actuale asu
pra licențeloră și asupra patenteloră, în 
vederea unei mai drepte repartițiunl.

Ca legi organice se voră supune 

Domniiloră-vostre proieotele ce s’au al- 
oătuită pentru organisarea caseloră de 
credită agricolă, a înaltei curți decompturl 
și a creațiunei unui munte de pietate.

Creditulă statului nostru este sta
tornică întemeiată. Elă inspiră cea mai 
mare încredere și dâoă în ultimele luni 
s’a produsă o soădere în cursulă rente- 
loră nâstre oausale nu trebuescă căutate 
în situați unea nostră fnanciară.

In oeea ce privesoe cultele și in
strucțiunea publică, guvernulă meu va 
căuta, ținândă sâmă de inițiativa luată 
de ambele corpuri legiuitore, a faoe 
oâtă mai curândă din îmbunătățirea cle
rului mireană ună faptă îndeplinită.

Intre' reformele cari se impună, re
forma instrucțiunei publice era aceea, care 
grăbea mai multă.

Vi se voră presenta deocamdată ur- 
mătârele proieote :

1) Legea asupra organisării admi- 
nistrațiunei centrale și a controlului 
instrucțiunei ;

1) Legea asupra organisărei învăță
mântului primară și a șooleloră normale 
destinate de a forma învățătorii primari.

3) Legea destinată a asigura oon- 
strucțiunea localuriloră de șcâle primare.

Când basele învățământului voră fi 
astfelă așe4ate, vomă prooede apoi la 
reforma, tot așa de neoesară, a învăță
mântului seoundară și superioră, precum 
și a celui privată.

Necesitatea întroduoerei unoră re
forme în administrațiune a atrasă 
de multă atențiunea tuturoră. Guver
nulă meu va aduoe, încă dela înoepu- 
tulă sesiunei proieotele de legi menite 
a îmbunătăți atâtă administrațiunea cen
trală, oâtă și pe oea exteriâră, punân- 
du-le la nivelulă trebuinței mereu sim
țite.

Astfelă vi se voră înfățișa proieo
tele de legi de revisuire a legiloră ju- 
dețiane și comunale, a reorganisării po- 
lițiiloră urbane, a corpuriloră de ser
genți, a înființărei unui corpă specială 
de gendarmeriă rurală, pentru a asigura 
ună serviciu administrativă mai regu
lată.

Guvernulă meu va căuta să stabi- 
lâscă definitivă și printr’o lege ună ser
viciu de postă rurală. Elă vă va pre- 
sinta asemenea mai multe modificări la 
legea sanitară existentă.

Se voră prevede creditele necesare 
pentru crearea a altoră spitale rurale și 
a două ospicii centrale.

Guvernulă meu va îngriji ca legea 
vâncjărei bunuriloră statului să se aplioe 
în celă mai scurtă timpă posibilă. To
tuși constatămă, că din moșiile statului 
s’au vândută deja în loturi 183 la 19.713 
oumpărătorl.

Pe de altă parte, s’a ridicată plă
nuia a alte 188 moșii, cari voră fi vân

dute chiar în cursulă iernei acesteia, ast
felă încâtă alțl 23.341 de locuitori voră 
deveni în curândă proprietari.

Șoâlele ndstre de agricultură, de 
meșteșugă și de comeroiu, frecuentate 
de ună numără mereu cresoândă de e- 
levl, a ajunsă a fi neîndestulătâre.

întinderea, completarea și îmbună
tățirea învățământului profesională este, 
prin urmare, viu simțită și guvernulă 
meu vă va presinta proiecte de legi în 
acestă sensa.

îmbunătățirea și desvoltarea cres- 
cerei viteloră voră faoe obieotulă unei 
legi speciale pe care guvernulă meu se 
va grăbi a v’o supune.

Neoesitatea de a garanta la țâră o 
bună justițiă a preooupată, și preooupă 
cu dreptă cuvântă, tote spiritele. In a- 
oestO ordină de idei, două nevoi se 
făoeau mai simțite: aoeea de a apropia 
câtă mai multă pe magistrată de justi- 
țiabilă, și aoeea de a ridioa câtă mai 
susă nivelulă personalului justiției de 
pace. Proieotulă oe ministrulă meu de 
justițiă vă va presinta, încă dela înce- 
putulă aoestei sesiuni, are de soopă a 
răspunde la acestă îndoită nevoiă.

Mai multe reforme se impună în 
aoestă ramură și, mai în speoială, revi
suirea a unei părți a ooduriloră năstre, 
spre a pune capătă, între altele, unoră 
oontroverse nesfârșite, oarl facă adesea 
așa de îndoiosă sârtea unui procesă.

Lucrările publice au primită o des- 
voltare însemnată în urma crediteloră 
oe Domniile-vdstre ați votată guvernului 
meu ou o patriotioă dărnicia. Șese-tjool 
și cinol ohilometri de drumă de feră din 
nou oonstruite se voră pune în esploa- 
tare chiar în anulă aoesta și alte trei 
sute suntă în construcțiune.

S’au făoută asemenea mari îmbună
tățiri pe liniile deja esistente, înzestrân- 
du-le cu materialulă mișcătoră neoesară 
și a cărui lipsă era atâtă de viu simțită 
în trecută.

Intre lucrările însemnate oe mai ră
mână de realisată voiu menționa des
voltarea gărei de BucurescI, înființarea 
ateliereloră în gara Iași, eseoutarea li- 
niiloră de juncțiuue cu Imperiulă Aus
tro-Ungară, pe oarl adunările le au vo
tată în sesiunea estraordinară din anulă 
aoesta, precum și linia Oraiova-Bucuresol 
prin Oaracală, menită a scurta drumulă 
între diferitele centrurl ale Europei și 
Orientă; atâtea luorărl cari voră con
tribui multă la îmbunătățirea rețeleloră 
nâstre de drumă de feră, aoâstă puter
nică unâltă a desvoltărei nâtre eoo- 
nomice.

Legi menite a regula regimulă ape- 
loră și a permite desăvârșirea într’ună 
timpă scurtă a șoseleloră județiane și 
comunale vi-se voră înfățișa totă în se
siunea aoesta.

Punerea în esploatare a întreposite- 
loră și doouriloră din Galați și Brăila, 
oare s’a făcută chiar în luna aoesta, va 
da ună avântă și mai mare transaoțiuni- 
loră ndstre oomeroiale și faoe din oon- 
struoțiunea repede a șoseleloră o neoe- 
sitate și mai imperiâsă.

Desvoltarea ce luorările publice au 
luat’o în timpii din urmă cere o nouă 
organisațiune a ministerului luorăriloră 
publioe și a corpului tehnică pe base 
mai largi. Tâte aoeste reforme facă o- 
bieotulă unoră legi speoiale, între oarl 
una va fi esolusivă oonsacrată modifi- 
cărei legei actuale de esploatare a dru- 
muriloră de feră cari vi se voră supune 
peste puțină.

Studiile pentru portulă Constanța se 
urmâză cu activitate și sperămă, că înoă în 
primăveră se voră putâ începe lucrările. 

Legile militare de mare însemnătate, 
ce ați votată în sesiunea de primăvâră, 
au fostă aplicate, și reformele oe au in
trodusă în organisația armatei se potă 
oonsidera ca realisate; amă putută ohiar 
în anulă aoesta, eseouta oonoentrările de 
tâmnă ou regimentele oele nouă și ape- 
lulă reserveloră s’a făoută ou înlesnirea 
prevă4ută.

însemnata oestiune a alegerei armei 
ou repetițiune și de calibru mioă este 
resolvată. Vomă putâ, der, aoum între
buința oreditulă votată de Corpurile le
giuitore, și sunt încredințată, oă în a- 
vântulă Domniiloră-vâstre patriotică, nu 
veți refusa totă ce va mai fi neoesară 
spre a înzestra întrâga nostră armată ou 
acâstă armă perfecționată.

Guvernulă va presinta domniiloră- 
vostre mai multe legi militare pentru 
îmbunătățirea cadrului nostru de sub- 
oficerl, pentru a întări instituțiunea ofi- 
ceriloră de reservă și a asigura armatei 
ună bună corpă de stat-majoră.

Armata română a găsită tot-dâuna 
înaintea representațiunei naționale dra
gostea și spriginulă de oare are nevoiă 
spre a propăși, și suntă sigură oă aoestă 
sprigină nu-i va lipsi nici aoum.

Domnitorii Senatori, 
Domnitorii Deputați,

După cum vedeți, ună mare oâmpă 
de aotivitate se desohide înaintea Dom- 
niilorO-Vâstre, și o mulțime de reforme 
nu așteptă, spre a trece în domenulă 
fapteloră, decâtă luminatulă Domniiloră- 
Vâstre oonoursă.

Când atâtea reforme bată la ușă, 
când asigurarea atâtoră interese vitale 
pentru țâră solicită tâtă atențiunea re- 
presentanțiloră națiunei este, credă, lo- 
oulă, mai multă decâtă totă'-dâuna, la 
unirea strînsă a tuturoră într’ună singură 
gândă: îmbunătățirea presentului și pre
gătirea unui viitoră, care să răspundă la 
aspirațiunile legitime ale scumpei nâstre 
patrii.

cera mulțămire a unei fiice, și rugăciu- 
oiunile și binecuvântările unei mame 
bolnave ?

— »flSă nu mai vorbimă despre 
aoâsta, “ răspunsei eu, „Cum îi merge 
mamei d-tale ?“ — „„Credă, că potă 
avâ speranță““, răspunse ea, „„medioulă 
încă nu s’a esprimată hotărîtă, der ea se 
simte mai bine. O, oum îți mulțumesoă! 
Din darulă d-tale am putută să i gătesc 
bucate întăritâre și crede’ml, idea, oă 
mai esistâ încă omeni buni, a întărit’o 
fdrte multă.““

— „„Ce acjisă mama d-tale când ai 
ajunsă acasă?““ „„Ea era tare îngri- 
jată de mine, fiindoă era târc|iu““, răs
punse ea; „„ah, ea greu mi-a dată voiă 
să facă pasulă acesta și se gândea la 
vre-o nenorooire, ce pdte m’ar fi ajunsă. 
Ii povestii totulă, der când desohisei 
cârpa mea și scosei darurile, oe le-amă 
primită, și oând între monedele de a- 
ramă și de argintă ea văcju aură, se 
uimi și —

„Ea se opri și se părea, că nu pdte 
vorbi mai departe; eu îmi închipuiamă, 
că mama ei a bănuit’o, oă ar fi săvîrșită 
fapte rele și o întrebai mai departe, der 

ea-ml spuse cu sinceritate, că mama ei 
a (jisOj cum că marinimosulă compatriotă 
trebue că a fostă său ună ângeră, eâu 
ună principe.“

— „„Nici una, niclalta“u, 4>s®’ ®u. 
„„Der câtă v’au ținută banii? Mai aveți 
încă? — „O, mai avemă,“ răspunse ea 
cu curagiu, după cum se părea, der mie 
nu-mi scăpă din vedere, că ea, 41Gândă 
aoeste, oftă fără de voiă.

— „„Și oâtă mai aveți?“ o între
bai eu în grabă. — „„Am plătită din 
banii aceia o soootâlă la farmaoiă și chi
ria casei pe o lună, și pe lângă aoeea 
i-am gătită mamei bucate, dâr mai a- 
vemă încăuu.

— „„Ce sărăoăciosă trebue cătrăițl, 
dâcă ați putută să plătiți din banii aoeș- 
tia chiria casei, socotelă la farmaciă, și 
încă să gătiți bucate în optă 4*1®! Dâr 
voesoă să soiu aourată“, continuai eu, 
„oâtă mai avețl“.

— „„D-le,“ 4iseea ofensată, făcândă 
ună pasă înapoi

— „„Buna mea oopilă“, răspun
sei eu apropiându-mă, „aoâsta sâu că 
nu o înțelegi, sâu că nu vrâi să o măr- 
turisesci pdte din delioateță esagerată; 

am întrebată seriosă, că decă veți is
prăvi și franoii aceia, așteptați vre-ună 
ajutoră de undeva ?u

— „„Nu““, răspunse ea ou sfiâlă, 
„„nici ună ajutoră !““

— „„Gândește-te la mama d-tale și 
nu refusa ajutorulă meu!““ țlicândă 
aoestea, îi întinsei mâna; ea o apucă re
pede, o strînse la inima ei și lăudă bu
nătatea mea.

„„Ei bine, atunci vino,u“ conti
nuai eu, luându-o de brață; „„îmi pare 
rău, că nu vină tocmai de acasă și când 
am plecată aici, nu m’am provădută; 
deol vei ave bunătatea de a mă însoți 
pănă la locuința mea, pentru ca să-ți dau 
ceva să-i duci mamei tale“u.

Ea merse cu mine în tăcere, și câtă 
de plăcută îmi era ideia, de a-o pută 
ajuta și mai departe, totuși sentimentulă 
meu mai că era ofensată, că ea venea 
după mine fără să se împotrivâsoă, pen
tru de a întră în locuința unui bărbată 
ndptea; der se întâmplă cu totulă alt
cum, de oum gândiamă eu. Să fi mersă 
vre-o 200—300 de pași, oând ea se opri 
și-și trase brațulă din ală meu. — „„Ce 
te măhnesoe dintr’odată“, o întrebai eu 

mirată, „„oe nu se pâte?““
— „„Nu, nu mergă cu d-ta, nu 

mi-e permisă să mergă ou d-ta.u“
—„Dâr, Dumne4eule,w răspunsei eu, 

prefăcându-mă înoâtva supărată, „„într’a- 
devără, d-ta ai puțină încredere în mine, 
deoă mama d-tale u’ar fi, m’așl ^depărta 
de lângă d-ta, fiindoă mai ofensată.***'

Ea-ml luâ mâna și mi-o strînse emo
ționată. — ,,„Te-am ofensată ?“•' esolamă 
ea. ,„,O, Dumne4eu soie, oă nu voesoă 
să o facă acâsta, iârtă pe o fată sărmană 
și fără esperiință; ești 'atâtă de marini- 
mosă, și eu să te ofenseză?Utt

— „„Ei bine, atunol vino'1, 4isei eu, 
trăgându-o mai departe; ,„,e târ4iu și 
drumulă e lungă". Ea se opri, plângea și 
șopti: „„Cu nici ună preță nu potă 
merge. u“

— „„Dâr de cine te temi? Nu te 
ounosce nimeni, nu te vede niol ună 
omă; poți veni mângâiată cu mine".

— „„Te rogă pentru numele lui 
Dumne4eu lasă-mă ! Nu, nu se pdte nu 
mă mai chiăma!“u

Ea tremura, și eu simțiamă bine, 
că dâcă i-așl mai fi amintită miseria 
mamei sale, ar fi venită cu mine, dâr 
frica fetei mă emoționa.
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Dumnezeu să binecuvânteze lucră
rile Domniiloră-Vdstre.

Sesiunea ordinară a corpuriloră le- 
giuitdre este deschisă.

CAROL&.
fUrmeză iscăEturile miniștrUoră.)

SOIRILE PILEI.
— 18 (30) Noemvre.

La festivitățile de primire arangiate 
ari din inoidentulă visitei ministrului de 
agrioultură, d-lă oonte Andreiu Bethlen, 
oare a mai fostă însoțită și de seore- 
tarulă ministerială dela resortulă comu- 
nicațiunei, d-lă Bela Lulcacs, Românii 
din orașulă și comitatulă Brașovului n’au 
luatu parte arătându-șl prin aoâsta ne
mulțumirea loră față ou guvernulă și cu 
sistemulă de guvernare aotuală.

Tămbălăulă celă mare s’a terminată 
așader fără ca Românii să facă actă de 
-presență; creditulă de două mii florini, 
votată în sarcina comunei pentru festi
vitățile de primire, s’a cheltuită și viața 
prosai-că fără de banderil săsescl și oian- 
găescl, fără de steaguri ungurescl, fără 
de focuri bengale pe Tâmpa pentru des
fătarea publicului patriotică dela casina 
maghiară și fără prânzuri și banohete- 
monstre festive, s’a reîncepută pentru 
puternicii comunei ndstre urbane.

Defioitulă în bugetulă comunală e 
sigură. Care va fi însă oâștigulă?

Celă ce va trăi va vedd!
** *

Președinte ală senatului românii a
fostă alesă d. Constantină Boerescu.

* * *
Carmen Silva lucră actualmente la 

o dramă în 4 acte întitulată „Mihaiu 
Viteazulă“. * * *

Consulii generalii și agenții diploma
ticii ală României la Sofia a fostă nu
mită N. Papiniu, șefulă divisiunei oon- 
sulare dela ministerulă afaceriloră streine.

** *
Ambasadorii la Parish, a fost numită 

d. Neculae Orețulescu, fostă ministru-pre- 
ședinte.

♦* *
Revoluția in Rusia. Cetimă în „Cu- 

rierulă financiară: Scirl din Petersburg 
vestesoă, că o mișoare adâncă sdruncină 
țerănimea rusescă în provinciile bântuite 
de fdmete; țăranii disperați de lipsă, se 
înarmeză cu topore și furci, pradă our- 
•țile aristocrației și lasă în urmă jale și 
pustiu. Tulburările cu caracteră antise- 
mitică de asemenea se îmulțescă. Ar cjio® 
oine-va, că Rusia se găsesce în situația 
în care se afla Francia în ajunulă marei 
■revoluții. * * *

Gladstone bolnavii. Din Londra se 
telegrafîeză, oă Gladstone îmbătrânesoe

— „„Bine atunci rămâi aioî,“u dlsei 
eu. „„Der spune-ml, poți să luori oeva?u“

— „„O da, D-le,““ răspunse ea, 
ștergându-șl lacrimile.

— „„Ai pută dre să îngrijescl de 
rufele mele cele mai fine?““

— „„Nu“**, răspunse ea resolută, 
„„la acesta n’am fostă instruată."**

— „„Eaoă aici este o cârpă albă“, 
continuai eu. „Poți <5re să-mi faci o ju
mătate de duzină ?“

— „Eaprivi cârpa și cjise: „„Cu plă
cere și ți-le voiu cdse fdrte fină!“u

Spre propria mea rușinare, trebuii 
să scotă cu tote acestea banii, deși mai 
înainte negasemă, că am“.

— „„Cumpără șdse oârpe de aces- 
tea“, continuai eu, ,,și poți să-mi ispră- 
vescl trei pănă Duminecă sera?u“

„Ea promise; îi mai dădui ceva 
pentru mama ei și-i spusei, că astădl nu 
suntă mai bine provădută, ddr Dumi
necă voi face mai multă. Ea-ml mul- 

■ țămi din inimă; se părea că simte o bu
curia, că i-am dată de luoru, căci încă 

.odată îmi mai spuse, că scie să cdsă 

.frumosă cârpe, și decă nu mă înșelă, 
mă întrebă, că să le facă și o margine 

și puterea fisică îi soade din di în 4> 
mai multă. Acum ca se evite iârna grea 
diu Anglia, merse în Italia și ddcă nici 
acolo nu-șl va restaura sănătatea, se va 
retrage de pe arena publică.

* ■* *
Ora universală. „Monitorulă ofici

al ă“ alu României publică deoretul prin 
care se Introduce cu începere dela 1 De- 
cemvre acest ană, că oră ofiioială, ora a- 
doptată de oăile ferate române, stabilită 
de ultima conferență ținută la Stockholm 
în (j’iei® de 17 și 18 Iunie și la confe
rență au luată parte și delegații căiloră 
ferate române.

* *
Dunărea s’a umflată în aces

tea, după cum scriu 4iar®l® din Româ
nia, atâtă de tare, încâtă a inundată 
gropile cheuriloră în construoțiune din 
Galați. ** *

piară trasă in judecată, țfiarulă pa
ri siană „Figaro“ a fostă trasă în jude
cată din oausa colecțiunei de bani pen
tru plătirea amendei în bani, la care, 
după cum soimă, a fostă condamnată 
arohiepisoopulă Goufhe-Soulard.

* * *
Fulgeră in Noemvre. In 26 1. c. săra 

la 7 dre a apărută ună fulgeră pe ori
zontul Q nord-ostică cu nori deși. In ou- 
rândă după aceea a cătjută o pldiă 
caldă.

* * *
Spioni rusescl. Din Berlină se tele- 

grafieză: Doi oficerl ruși au fostă ares
tați ca spioni în fortăreța Thoren.

Declarările cancelarului Caprivi.
In ședința dela 27 Nov. n. o. a par

lamentului germană, după espunerile 
ministrului de finance care a 4’să că în 1890 
—91 a fostă ună escedentă de 5 mili- 
fine mărci, și că în lunile viitdrenuva 
fi nevoiă de ună nou împrumută, și 
după oe a vorbită D. de Rickert, care a 
cerută cea mai mare eoonomiă în ohel- 
tuelile militare și scăderea taxeloră asu
pra grâneloră, d. de Caprivi ia cuvân- 
tulă.

Elă declară că nu se simte niclde- 
oum obosită (aplause) și că va rămână 
la postulă său atâtă câtă îi va plăce îm
păratului. Jurnaliștii nu voră ajunge a-lă 
neliniști; desfide să-i se probeze o în- 
oonveniență în politica străină; sinceri
tatea este adesea celă mai bună mijlooă 
de politică.

D. de Caprivi a emisii că elă a fă
cută parte din călătoria dela Narva 
(unde s’au întâlnită Wilhelm ală II cu 
Țarulă) și că s’a întorsă cu convinge
rea, că efectele au fostă minunate. Ra
porturile între cei doi suverani, cari re- 
sultă din legăturile loră de amicițiă și 
de rudeniă, suntă pe oâtă se pdte de 

englezâscă ? Eu am cjish) că să facă cum 
va sci mai bine, der oând voi să-și ia 
rămasă bună, o reținui. „Trebue să-mi 
mai faci una pe voiă“, cj-isei eu, „o poți 
face de sigură și înoă ușoră“.

— „„Și anume, ce?““ întrebă ea. 
„Bucurosă facă totulă pentru d-ta.“

— „„Lasă-mă să ridică puțină voa- 
lulă acesta și să-ți vădă fața, ca să am 
totuși o amintire despre sera acesta1*.

„Ea se trase înapoi și ținu voalulă 
mai strînsă. — „„Te rogă lasă acâsta,““ 
răspunse ea și se părea, că se luptă ou 
sine însă-șl. „„D-ta ai o frumdsă amintire 
a binefaoeriloră d-tale; mama m’a oprită 
cu severitate, ca să-mi desfacă vălulă, și 
te asigură,‘“‘ adăugă ea. „,,că suntă 
urîtă ca noptea, numai te vei spăria!““

„Der împotrivirea aedste mă ațîțâ 
și mai tare; o fată în adevără urîtă, 
gândeamă în mine, nu vorbesce așa des
pre uriciunea ei; voii să apuoă vălulă, 
der ea-ml scăpa din mână, ca ună pesce 
— „„Dimanche ă revoir strigă ea, și 
alerga mai departe. O privii uimită, oam 
la oinol-cjecl de pași de mine se opri, 
îmi făcu semnă cu cârpa mea cea albă 
și-mi strigă cu o voce argințiă. „„Ndpte 
bună!““ (Va urma). 

satisfăcătore ; elă nu ar cjice dâcă n’ar 
sci, că resultatele acestei oălătorii nu 
ar fi satisfăoută și pe cealaltă 'parte 
interesată.

Canoelarulă contesteză în modă ca
tegorică că visita flotei franoese la 
Kronstadt să fi dată looă vre-unei neli
niște ; afară de asta elă este cu desă
vârșire convinsă, oă intențiunile perso
nale ale împăratului Rusiei suntă câtă 
se pdte de paolnioe. Astăcjl niol ună gu
vernă nu vrea să provdce resbelulă; 
niol unulă din ele nu posedă vre-o pre- 
ponderanță astfelă înoâtă să vrea de 
bunăvoiă să înterprinejă ună resbelă. Cu 
oâtă ună guvernă este mai tare, ou a- 
tâtă îi este mai ușoră de a evita inci
dentele primejdidse și domnulă de Ca
privi se buoură, că guvernulă în Fran- 
oia este așa de tare; evenimentele din 
Kronstadt nu s’ar fi produsă decă Ru
sia n’ar fi fostă oonvinsă, oă există în 
Francia ună guvernă destulă de tare 
în' care să se pdtă înorede. Situațiunea 
a devenită aouma mai limpede, der nu 
este nici ună motivă de a se neliniști, 
niol o modificare nu s’a ivită în tripla- 
alianță: pe de altă parte ună luoru care 
exista de multă timpă a devenită numai 
mai visibilă; nu trebue nicldeoum să 
tragemă de aici vr’o conclusiucie neli
niști t6re.

Starea de paoe armată va ține înoă 
multă timpă, oongresulă păoii nu o va 
schimba întru nimioă, der e bine că ser- 
vioiulă militară obligătoră întăresoe 
pretutindeni la popdre dorințele paol
nioe.

Traotatulă anglo-germană constată, 
că posesiunile germane din Afrioa Orien
tală au o valdre de 10 ori mai mare 
decâtă posesiunile englese.

Suprimarea măsurii pașaporteloră 
în Alsația-Lotaringia a fostă considerată 
ca o slăbioiune, der nu se mai putea 
mănține. Celă mai bună mijlocă de a 
asimila pe AlsațienI, este serviciulă mi
litară ; atunci după câteva generațiunl 
nu va mai fi Gestiunea alsațio-lotarin- 
gioă.

Granița dela Ostă s’a desohisă lu- 
crătoriloră străini în interesulă agrioul- 
turei. Câtă despre pesimismulă militară 
ce domnesce în Germania, d-lă de Ca
privi <ji°e °ă imperiulă nu a avută nici
odată generali așa de oapabill oa cei de 
acjl și nu este națiă, oare să aibă șanse 
mai favorabile într’ună viitoră resbelă 
ca Germanii. Nu este ou neputință că 
în oursulă iernii viitdre guvernulă să 
oaute a se înțelege ou Reiohstagulă a- 
supra cestiunei de a soi, cum ar pută 
să se utiliseze crescerea populațiunei spre 
a mări în modă sucoesivă forțele defen
sive ale Germaniei.

Vorbindă de dislooările trupeloră 
rusescl și franoese la graniță, canoelarulă 
a că Germania și Austro-Ungaria 
au făoută ceea ce trebuiau să facă; ele 
au într’o întindere totă așa de mare de 
teritoriu mai multe corpuri de armată 
deoată Rusia.

Lumea se neliniștesoe, oă Rusia are 
ună oorpă de armată așa de aprdpe de 
graniță. — ț)iarele ară pute face mai 
bine decâtă a neliniști pe cetitorii loră 
și de a vatăma apărarea națională tur- 
burândă astfelă comeroiulă.

Politica germană este, de altmintre
lea, în fericita situaținne de a se pute 
sprijini o bună armată și la trebuință 
pe totă națiunea. — Pentru oe acestă 
politică nu ar pute să ocrotescă în 
ori ce casă demnitatea și prestigiulă 
Germaniei. — (aplause)

D. de Caprivi a anunțată depune
rea în a doua săptămână din Deoemvre 
a tractateloră de oomeroiu.

Starea învățământului în Munții 
apuseni

Sub acestă titlu amă publioată cji" 
lele trecute ună raportă din Munții apu
seni, în care s’a susținută între altele, 
că șodlei românescl gr. cat. din Câm
peni, „sub cuvântă, oă postulă învățăto- 
r esoă nu a fostă ooupată prin conoursă** 

la 1886 i-s’a sistată subvenția de 158 fl. 
dela erară, „fără să fi protestată cineva, 
măoară printr’ună ouvântă**.

Aserțiunea acâsta o rectifică „Unirea** 
dela Blașiu în sensulă, oă răposatulă mi
nistru ung. de culte și instruoțiune pu
blică Trefort a începută să persecute 
șcdla română din Câmpenlîncă din momen- 
tulă, în oare s’a ridioată în Câmpeni o șcdlă 
ungurdsoă de stată. Astfelă la 1884 elă, în 
înțelegere cu ministrulă de finanțe de pe 
atunci, „a pretinsă să se închidă acestă 
șcdlă din motivă, că după ce în Câmpeni 
esistă șcdlă elementară de stată, ministrulă 
de finanțe nu se mai simte chiămat a mai sus
țină și șcdlă gr. cat. română**. Contra aoes- 
tui atentată, autoritatea bisericdsoăa pro
testată, dice „Unirea**, cu tdtă tăria, ddr 
înzadară, căci în 1886 ministrulă Tre
fort în înțelegere ou oolegulă său dela 
finanțe „au cerută din nou închiderea ei 
prin autoritatea supremă biseriodscă**. 
Li-s’a răspunsă însă și de astă-dată, oă 
după oe șcdla română gr. oat. din Câm
peni oorăspunde legii, aoeea nu se va 
închide. In urma aodsta ministrulă Tre
fort a renunțată la înohiderea șodlei, ddr 
i-a sistată subvenția, ce de cțeol de ani 
o avusese dela erară.

Vedemă așaderă, oă protestări 
s’au făoută, oe-i dreptă, dar s’au fă
oută atâtă de în ascunsă și în atâta li
niște, încâtă — preoum se vede — nici 
oorespondentulă nostru din munții apu
seni, oare a urmărită cu interesă ces- 
tiunea acesta, n’a soiută nimioă de cele 
întâmplate. Nu soimă, c|8u, de ce folosă 
ar pure fi asounderea și retăcerea unoră 
atentate oa și aoesta, prin oare se atacă 
bunurile comune ale poporului, oare ar 
trebui tocmai din oontră, să fîă ținută 
în ourentă cu tote atacurile adversa- 
riloră săi. Ne îngrozimă, când prin 
analogia cașului de mai susă ni-se im
pune întrebarea, ddoă nu voră mai fi 
căcjută viotimă adversariloră încă oine 
scie câte drepturi școlare și bisericescl 
de ale ndstre, fără ca națiunea să scie 
nimioă despre aoesta?

DIVERSE.
Timpulu studențiloru. La 7 dre di- 

mindța suna ună studentă la pdrta unui 
hotelă. Venindă portierulă, ca să-i des- 
ohidă, îlă întrebă pe aoesta: „Spune-ml 
portarule, mai ai vre-o oameră liberă, 
pentru ca să dormă peste ndpte.

Prima tragere a losuriloru espo- 
Hițlei din Fraga.

Mai mulțl din oei oe au visitată es- 
posiția din Praga și posedă losurl, ne-au 
rugată în cjil®!® aceste să publioămă și 
noi tragerea dela 15 Ootomvre a. c. 
pentru orientare. Etă-o:

Câștigurile principale.
1) câștigă: Seria 7859, Nr. 63, oâș- 

tigă obioote (juvaericale) în valdre de 
50,0C0 fl., seu în bani gata 45,000 fl.

2. Câștigă. Seria 8011 Nr. 93, o- 
biecte în valdre de 5000 fl., seu 4500 fl. 
bani gata.

3. Câștigă. Seria 1078, Nr. 69, o- 
bieote în valdre de 2000 fl., seu 1800 fl. 
bani gata.

4. Câștigă. Seria 4948, Nr. 71, obieote 
în valdre de 1000 fl.

5. Câștigă. Seria 7353, Nr. 3: Ună 
tablou în valdre de 500 fl.

6. Câștigă. Seria 249, Nr. 32, obiecte 
în valdre de 500 fl.

Câștiguri in valdre de câte 200 fl.
Seria 4342, Nr. 79. Ser. 255, Nr. 84. 

Ser. 3818, Nr. 63, Ser. 2783, Nr. 86, Ser. 
3847, Nr. 41.

Câștiguri în valdre de câte 100 fl.
Ser. 6699, Nr. 26, Ser. 2284, Nr. 

35, Ser. 2831, Nr. 6 Ser. 4203, Nr. 26, 
Ser. 3555, Nr. 43, Ser, 5750, Nr. 83, 
Ser. 4092, Nr. 14. Ser, 5299, Nr. 15, 
Ser. 5967, Nr. 24, Ser. 1583, Nr. 27.

(Va urma.)

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Cursulu pieței Brașovn
din 28 Noemvre st. n. 1891.

Bancnote românescl Cump. 9.26 Vând. 9.80
Argintii romănesefi „ 9.20 n 9.21
Napoleon-d’orI ■ - „ 9.80 n 9.35
Lire turcescl - • „ 10.C0 n —.—
Imperiali - - - ■ n • M — —
Kalbinl .... „ 5.50 n 5.58
Serie, fonc. „Albinau 6% 101 — n —.—

n n n ^°/o „ 99.50 n —.—
Ruble rusescl - • „ 110.- n 114.—
Mărci germanej 57.40 n 58.—
Discontulâ 6—8°/0 pe ană.

Cursnlu la bursa din Viena
din 27 Noemvre a. c. 1891

Ranta de aură 4% ...... 10250
Ranta de hârtiă 50/n • - 100 50

GAZETA TRANSILVANIEI.

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

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

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

Bonuri rurale ungare - 89.40
Bonuri croato-slavone .... 104.50
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 185.70 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului 128.50
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă —
Renta de hârtiă austriacă ... 90.40
Renta de argintă austriacă .... 90.05
Renta de aură austriacă..................107,—
Dosuri din 1860 - • 134.40
Acțiunile băncei austro-ungare • • 1001,
Acțiunile băncei de credită ungar. • HC8.36 
Acțiunile băncei de credită austr - 267.25
Galbeni împărătesei- - ... 6.69
Napoleon-d’orI ..... 9.36
Mărci luO împ. germane - ■ 57.97'/,
Londra 10 Divres sterlinge • - - 118.05

împrumutului căiloră ferate ungare • 
aură ..... .... 116,25

dto argintă ..... 97.85

A vist d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiue insă 

binevoiască a scrie pe cuponulî! mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primiți! qlianilîi nostru până acuma.

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

Totodată facemă cunoscută tuturoru D-lori! abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
9Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunl, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

Nr. 256 —1891'

ABONAMENTE
GAZETA TRAHSILVA1TIEI

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria: 

luni 
luni 
ană

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

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

3
6

12

fl. 
fi.
fl.

u

10
20
40

fr.
ir.
fr.

s
Abonamente la numerele cu data

Pe
Pe
Pe

2
1

fl. -
fl. —

50 cr.

O• <
■ <
■ <
• < 
£

♦

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria:

ană. .
șese luni
trei luni

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

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

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

scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/1

b M I

I ■ I 
ț

a >■<
*► «<

♦ 
>■4

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

Budapesta—Predealii Bredealu—Budapesta B.-Besta-Aradu-TeiușiTeiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-mieă—Sibiiu

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
aoaele- 

rată

Trenu 
de 

persdn.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
aooelc- 

rată

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rații

Trenîi 
de 

persdn.
Trenă, 

de 
persdn

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

persdn.

Trenă
de ___

persdn. rată

Trenă 
accele-

Trenu 
de 

persdn.

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny J
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
Răv 
Bratca
Bucia 
Ciuoia
Huedin 
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nădășel
Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cuoerdea
Uibra 
Vințul de 
AJudti

) 
I

sus

Teiușu

Crăoiunelă 
Blașiu 
Mioăsasa
Copșa mică j 

Mediașfi 
Elisabatopole 
Sighișâra 
Hașfalău 
Homorodiî
Augustinii 
Apața 
Feldidra
Brașovu

Timiștt 
Predealîi 
Buouresol

10.50
8.30

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

10.12
10.37
10.56
11.04
11.28
11.45
12.13
12.44
12.59

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

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de 
persâne

11.-
2.41
3.26
9.50

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

BucurescI 
Predealîi
Timișă
Brașovfi j 

Feldiâra
Ap ața 
Augustinii 
Homorodiî 
Hașfalău 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică

Mioăsasa 
Blașiu
CrăciunelQ

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

J 
I

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

Teiușă

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cuoerdea 
Ghirișfi 
Apahida
Clușiu
Nădășelii 
Ghirbău 
Aghireșfi 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratoa 
Rev 
Mezo-Telegd 

I 
■ Oradea mare.• I

8.-
8.07
8.24

sus

8.54
9.23

10.45
11.01

12.17
12.47

Mureșu-Tudoșii—Bistrița

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

6.11

6.43
7.12

7.51

Viena
Budapesta 
Szolnok

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
8.40
6.05

Aradu j 
Glogovață 
Gyorok 
Paulișîî 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamti 
Gurasada 
Ilia 
Branioica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibottî 
Vinț. de joșii 
Alba-Iulia 
Teiușă

10.50
8.15

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

10.16
10.36
11.-
11.26
|11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.
2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.2^ Teiușă
9.50
1.05
5.24
5 46
5.57
6.191
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53 

10 19 
10.50
n.iq
11.44
12.06
12.38

i Alba-Iulia
Vinț. de josh 
Șibota 
Or ăștia 
Simeria (PiskD 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamâ 
Soborșinâ 
Berzava 
Conopfi 
RadnaLipova 
Paulișfl 
Gyorok 
Glogovațâ

Aradfi j

Szolnok 
Budapesta

Viena

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

Copșamică 
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

3.-
3.31
4.15
4.46
5.10

10.47
11.27
12.08
12.38
1.-

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sibiiu— Copșa-mică

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

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.
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

Simei*ia (Piski) Petroșeni || Petroșeul-Siineria (Piskî)

Simeria 6.- 10.35
Streiu 6.35 11.26
Hațegiî 7.21 12.23
Pui 8.06 12.-
Orivadia 8.47 2.23
Banița 9.21 3.19
Petroșeni 9.45 4.-

4.22 PetroșenI
4.58 Banița
5-42| Orivadia
6.36|Pui 
7.24IHațegîî 
8.04 Streiu
8.36 Simeria

6.- 10.50
6.41 11.40
7.19 12.19
7.57 1.05
8.36 1.54
9.18 2.49
9.52 3.27

6.20
6.54
7.20
7.51 •
8.25
9.01
9.35

Gl hirișii—Turda || Turda—Ghirișu

Aradu—Tiinișora || Timișora—Ar addî
Aradă 6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11 5.05
Vinga 7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46 6.40
Timișora 8.42 2.04 8.57 Ara (iu 8.03 3.50 7.50

ăi
9.

Brasov—Zerue sci

Simeria (Piski)—Hunedora

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)

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

8.08 10.55 4.—
Ghirișfi I 7.48 10 3ol 3.40|10.201 Turda
Turda 8.08 10.55 4.- ------- --10.44j Ghirișu

I 4.50| 9.30 2.30
| 5.10| 9.50 2.50

Brașov
Z ernes ci

5.45 2.58
7.26 4.39

Zernesci—Brașov
Zernesci 8.- 5.20
Brașov 9.24 6.44

Sigliișora—Odorlieiu || Odorlieiu—Sigliișora jl Brașov—S«-Greorgiu
3.10
5.23
5.03

8.30
9.43

10.23
Careii-mari—Zelău II Zelău—Careii-iuari

Sighișdra. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52 6-10ls .GeorgiuBistrița—JTIureșu-Ijudoșu

1.16
4.15
7.21 3

S7Georgiu 

Uzonfi 
6)48|Brașovă

Bistrița.............................
Țagu-Budctelicti . . . .
Murășîî-Ludoșiî . . . .

S.-Cxeorgiu—Brașov.4.—
6.48
9.59

Murășii-Ludoșâ. . . .
Țagu-Budatelioii . . .
Bistrița........................

Nota t Nume încuriiadrațl cu linii grose însemneză 6rele de ndpte.

(

Oareii-marl.
Zelău. . .

5.50| Zelău . . . .
,1.-1 Careii-marI . .

6.32
7.00
8.08

5.17
5.45
6 53

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


