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„Unii peliculă latentă".
piarulă „Politiku din Praga dela 

28 Noemvre a. c., publică sub titlulă 
de mai susă ună remarcabilă articolă, 
cu privire la cestiunea ocupației Bosniei 
și a Herțegovinei, despre care amă fă
cută amintire în revista nâstră de erl. 
Lasămă să urmeze aici memoratulă ar- 
ticulă în întregulă său cuprinsă ;

Revelările, pe cari le-a făcutu 
în delegațiani contele Kalnoky a- 
supra stărei politice din afară a 
monarchiei, au fostă ca în fiă-care 
ană și de astă-dată provă^ute cu 
o picătură de neîncredere față de 
Sârbia și acestei împrejurări are 
se mulțămescă cabinetulă din 
Viena, că cestiunea ocupărei Bos
niei și Herțegovinei, care de ase
menea fă discutată în esposeulu 
seu, a servită Serbiloru de motivă 
spre a face nisce contemplări, 
cari de sigură, că pe cei din Viena 
nu-i va atinge de locu în modu 
plăcută. Organulă partidei domni- 
tbre din Serbia, „Odjek“, care, 
în trecătă fiă flish de repețite- 
orl și cu accentuarea cea mai 
mare a declarată lealitatea parti
dei sale față de monarchia ndstră, 
află prilegiu de a adauge la pro
testarea în contra bănueliloră mi
nistrului de esterne austriacă, pri- 
vitdre la fidelitatea Serbiei față 
de tractate, încă o a doua protes
tare, și adecă în contra interpre
tării greșite a dreptului de ocu- 
pațiune ală Austriei, precum se 
cuprinde, după părerea numitei 
foi, în observați uuile ministrului. 
„Odjek“ învinovățesce pe minis- 
trulă, că pune ocupațiunea pe 
nisce aigumente politice, cari 
n’au nimică comună cu acele con- 
siderațiunl, pe basa cărora marile 
puteri la timpulă seu au predată 
Austro-Ungariei administrațiunea 
Bosniei și a Herțegovinei, și cari 
odată acceptată de politica aus
triacă, în sine deja dau dovada, 
că cabinetulă din Viena nu se 

gândesce la o ocupare, ci la o 
anexiune a provinciiloră. „ Odșjek“, 
4ice, că contele Kalnoky, în dese- 
vîrșită contra4icere cu tote de- 
clarațiunile de mai înainte ale 
Austriei privitbre la Bosnia și Her- 
țegovina, acum deodată presentă 
teoria de „țeră apărătbre" și vor- 
besce de împrejurări teritoriale, 
care necesiteză pe Austria se a- 
tragă în sfera puterei sale pe cele 
doue provincii. Față de aceste, 
declară numita foia, provocându-se 
esactă la aceleși vederi ale între
gului poporu serbescă, că Serbia, 
nu va recunosce niciodată ocupa
țiunea, decâtă în măsura aceloru 
consecvențe, cari reesu de sine din 
disposițiunile clare ale tratatului 
de Berlină.

Ori cari ar fi părerile asupra 
importanței actuale a acestei pro
testări a poporului serbescă, una 
totuși nu se va pute nega, că nu 
este lipsită de ună razimu obiec
tivă. Atâtă tractatulă dela Ber
lină câtă și procesele verbale ale 
congresului suntă dove4i neres- 
turnabile pentru argumentațiunea 
fbiei serbesci. Contele Andrassy 
a ținută fârte multă la aceea, ca 
se primescă mandatulă de ocupa- 
țiune din manile congresului într’o 
formă, care se nu lase nici o în- 
doielă asupra caracterului lui tran- 
sitoră și asupra intențiuniloră des- 
interesate și contrare ideei de a 
câștiga teritoriu turcescă, a cabi
netului din Viena. Procesulă ver
bală ală congresului din 28 Iunie 
cuprinde respectivulă memoranda 
ală contelui Andrassy, care cere 
ocupațiunea și care corespunde 
în faptă pănă la o iotă cu espu- 
nerile fliarului „Odjek“ In acesta 
se spune, că Austro-Ungaria a 
avută se sufere unu ană întregă 
la granița ei din causa însurec- 
țiunei și agitațiunei din țările în
vecinate. Apoi se mai 4i°e în 
acestă memoranda, că Austro-Un

garia a trebuită să primescă peste 
150,000 de fugari bosniaci, cari 
refusau să se întorcă în Bosnia, 
pănă când acesta va remâne sub 
stăpânirea turcescă, care nu le a- 
sigură loră nici esistență, nici scut. 
Contele Andrassy espune, că Tur
cia nu e în stare se susțină ordi
nea în aceste două provincii, că 
aceste voră remâne într’o stare 
de miseriă și de agitațiune revo
luționară în contra stăpânirei tur
cesc!, că o agitațiune revoluționară 
va cuprinde neapărată și popora- 
țiun'ea slavică mărginașă, și că 
congresulă, decă permite continu
area unoră astfelă de stări, ’și va 
lua asupra-și o seridsă responsibi- 
litate pentru viitbrea linisce a 
Europei. Contele Andrassy declară 
espresă, că elă nu cere ca Bos
nia și Herzegovina să fiă anexate 
la Austro-Ungaria, elu doresce nu
mai, ca congresulă se ajungă la 
o conclusiune 6re-care, și Austro- 
Ungaria, îndată ce acesta i se va 
părea practică și acceptabilă, cea 
dintâiu se va alătura la ea. Acesta 
e raportulu autentică de motive 
a lui Andrassy asupra cererei de 
ocupare a Austro-Ungariei și a- 
cesta, în legătură cu espunerea 
clară a articolului 25 din tratatulă 
de Berlin, nu lasă nici cea mai 
mică îndoială despre aceea, că nu 
sunt cestiuni de putere teritorială 
acele, cari formeză basa de drept 
a ocupațiunei, ci că congresulă de 
Berlin nu-i dă Austro-Ungariei 
altă dreptă, decâtă pe acela ală 
unei ocupațiuni temporale a unei 
provincii tărcescl, a cărei aparți- 
nere de dreptă publică la impe- 
riulă turcescă înse nu va fi atinsă 
de locu printr’o administrațiune 
streină.

Acestă relațiune vagă a Aus
triei cu Bosnia și Herțegovina 
„anexiunea la mâna stângă“, după 
cum s’a esprimată marchisulu of 
Salisbury în aceeași ședință a 

congresului din 28 Iuniu, a fostă 
primulă resultată ală acelei poli
tice a Austriei, respective a con
telui Andrassy, care era cu totulă 
în contra ori cărei tractărî și re- 
solvări a cestiuniloră orientale în 
înțelegere cu Rusia. Este tuturoră 
cunoscută, că Rusia atâtă înain
tea începerei resboiului cu Turcia, 
câtă și după ce au că4ută sorții, 
a căutată o înțelegere cu Austria 
și i-a propusă mai alesă cabine
tului din Viena, ca se ia în po
sesiune Bosnia și Herțegovina 
înainte seu după resboiu. Contele 
Andrassy preferi înse sejbcepănă 
la fine rolulă de ocrotitoră ală 
integrității Turciei, și astfelă se 
întâmplă, că elu, când în 6ra a 
doue-spre-4ecea totuși s’a decisă 
se facă aceea, ce nu mai putea 
se lase, când ajunse elă adecă la 
Bosnia, remase înglodată cu ună 
picioră în „integritatea“ Turciei.

Atâtă de mare era antipatia 
contelui Andrassy față de o co- 
operațiune politică cu Rusia pe 
teremulă cestiunei orientale, încâtă 
elă făcu și în momentulă din 
urmă încordări ca se capete chiar 
din mâna Turciei însăsi, mandatulă 
pentru ocuparea ambelor provincii, 
ceea ce înse se zădărnici prin re- 
fusulă hotărîtu ală Porții otomane 
desamăgite în gradulu celă mai 
mare. De atunci s’au obicinuită 
cei dela ministeriulă de esterne, 
ca se ignoreze cu mândriă tdte re
clam ațiunile privitdre la durata 
ocupațiunei, cari pănă acum au 
fostă ridicate numai din parte 
necompetentă și se presupune, ca 
lucru de sine înțelesă, că nici unui 
omu cu rațiune din Europa nu-i 
va trece prin minte, se-șl perdă 
timpulă cu contemplațiuni ridi
cule, că 6re cum și când va pune 
Austria la disposiția Turciei pro
vinciile Bosnia și Herțegovina. 
Prin acesta înse nu se va șterge 
nici decum din ființă articolulă

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “ 
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Cerșitârea dela Ponts des Arts.
Novelă de Villi elm Hauff; trad.de Cornel Scurtu.

24.
„In cailele următăre mă ocupai cu 

ideia, că 6re cărei clase putea ea să 
aparțină. Ou câtă îmi împrospătamu în 
memoriă mai viciu vorbirea ei cultivată 
și spiritulă ei delicată, cu atâtă ea se 
ridioa mai multă în ideile mele. Soiamă 
ca și sigură, că celă puțină în privința 
acâsta îmi va putea da lămuriri, de aceea 
mă hotărîi, ca să nu o lasă atâtă de 
ușoră să-mi soape, ca cu vălulă. Dumi
neca sosi ; îți aduci încă aminte, Fald- 
ner, de după-amecja aceea, în care șe- 
deamă cu amicii noștri în Montmorency, 
în grădina marelui poetă ? Voi voiațl să 
vă întdrcețl târcjiu nâptea acasă, pe când 
eu zoriamă să mergemă mai de grabă 
și oând voi totuși mai râmaserăți, eu 
plecai acasă, pe lângă tâte mustrările 
vostre. Firesce, că tu atunci nu credeai 
ceea ce pretextai eu, că adecă nu potă 
suporta aerulă de ndpte, der nici nu-țl 
puteai închipui, că mă ducă la ună ren
dezvous cu cerșitorea dela Ponts des 

Arts? Ea de astă-dată a fostă cea din
tâiu la loculă de întâlnire, și fiindcă avea 
să-mi aducă batistele, îi era temă, că 
eu ași fi putută să mă înșelă în densa, 
că ea nu-șl va ține cuventulă. Cu o bu- 
curiă aprope copilăresoă și, după cum 
mi-se părea, cu o înoredere mai mare ca 
mai înainte, ea povesti cu mine, arătân- 
du-ml batistele la lumina unui felinară de 
pe stradă.

„Ea părea, că ascultă ou plăcere, 
laudele mele. — „„Vecji, că ți-am în
semnată aici și numele d-tale,uu dise ea, 
arătândă literile frumăse E. de F. din 
colță. După aceea voi, ca să-mi dea în- 
dărătă mai multe monede de argintă ca 
prisosă și numai declarațiunea mea ho- 
tărîtă, că cu acesta mă va vătăma, o 
putu îndupleca, să le primâscă ca răs
plată pentru luorulă ei “

„Comandai din nou lucru, pentru-că 
vedeamă, că simțulă delicată ală fetei 
consimția cu drumulă acesta ală daruri- 
loră mele, de astă-dată comandai gulere 
și manșete. Mama ei nu se îmbolnăvise 
mai rău, der totuși nu putâ părăsi pa- 
tulă, — însă și starea aoesta a ei o 
mângâia. După acesta cutezai să o în
trebă, cum suntă relațiunile loră.

„Istoria ce mi-o spuse în câteva cu
vinte, e în Francia o istoriă de tote di- 
lele, așa încâtă aprope fiă-cărui săracă 
îi e ună refugiu. Tatălă ei a fostă ofi- 
oeră în armata cea mare, a fostă pusă 
în pensiune după restaurațiune prin Bour- 
bonl cu jumătate solda, după aceea în 
timpulă celoră o sută de (jfl0 intrase 
erășl în serviciulă lui Napoleonă și că
zuse pe timpulă de luptă dela Mont St. 
Jean alături cu garda împărătescă; vă
duva lui perdu pensiunea și trăi de aici 
înainte în miseriă. In cei doi ani din 
urmă trăi din vendarea sculeloră ei și 
acum ajunse la gradulă celă mai înaltă 
ală miseriei, unde săraciloră nu le ră
mâne alta, decâtă să părăsescă lumea 
acesta“.

„O întrebai, că ore n’ar fi putută 
să-și îmbunătățescă referințele loră, dâcă 
ar fi cercată în altă modă să sprijinescă 
pe mama eiu.

„„D-ta orecjl, decă ași întră undeva 
în serviciu ?““ răspunse ea fără nici o 
genare. „„Vecjl, D-ta, acâsta n’a fostă cu 
putință. înainte de boia mamei mele 
eram prea tânără, abia trecusemă de 14 
ani, când dintr’odată ea se înbolnăvi 
atâtă de greu, încâtă nu mai putea pă

răsi patulă; va să dioă avea trebuință, 
ca să fiă cineva lângă dânsa, și puteamă 
ore eu, să lasă o persdnă străină să o 
îngrijescă? Da, deoă ar fi fostă sănătăsă, 
ași fi uitată starea mea de mai înainte 
și ași fi Intrată pâte în vre-o prăvăliă 
de mode, seu ca guvernantă [intr’o casă 
onorabilă, căci multe amă învățată, d-le! 
Der așa, nu s’a putută!““

„Și de astă-dată o rugai să depăr
teze puțină voalulă, dâr înzădară. Indi- 
cațiunile, ce mi-le dase în privința etă- 
ței, mă iritară, o mărturisescă, încă și 
mai multă să vădă fața fetei, care nu 
putea să aibă mai mulțl de 16 ani; der 
ea mă ruga cu atâta stăruință, ca se mă 
lasă de dorința acesta, cj-icend, că mama 
ei i-a adusă motive temeinioe, pentru 
cari nu trebue s’o faoă acâsta. “

„De aici înainte ne întâlneamă totă 
a treia (fi- Tot-dâuna aveamă ceva să-i 
dau de lucru și ea ou punctualitate îlă 
termina. Cu câtă mai statornioă rămâ- 
neamă în purtarea mea, cu atâtă mă re- 
țineamă mal multă între marginile stricte 
ale bune cuviinței, cu atâtă devenia tî- 
năra fată mai intimă și mai sinceră față 
de mine. Ea-ml mărturisi chiar, că în 
decursulă celoră trei cjil® se gândea tot 
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25 alu tratatului de Berlin, ci a- 
ceata va fi cu atât mai multti unu pe
ricole continuu pentru'jliniștea mo- 
narchiei nâstre. Privite din punc- 
tulu acesta de vedere, suntă es- 
punerile cfiarului „Odjek“ de o 
importanță ce nu se pote despre- 
țui, căci ele dovedescu că politica 
orientală a Austro-Ungariei, chiar 
și în propria și nemijlocita ei 
sferă, încă nu are unu substrate 
tare, ele dovedesefi chiar, că si- 
tuațiunea generală a lucrurilorfi 
din Orientu ascunde pericule, cari 
peste n6pte potă se se prefacă 
în carne și dse“.

Sibiiu, 16 (28) Nov. 1891.
Prd stimate d-le Directorii dela

„ Gaz. Transilvaniei".
Ocupată în alte părți cu multe alte 

afaceri ale chiămării mele, mi-au scă
pată pănă aouma din vedere n-rii 240 și 
250,, ai 4iarului „Tribuna", unde, în 
celă dintâi publicarea Gomunicateloru 
mele din ședința Comitetului națională 
dela 25 Oct. a. c. au fostă înso
țite de unele observațiuni, d’o parte mis- 
tificătore, d’altâ parte injuriâse pentru 
mine; eră în fruntea celui de ală doilea 
numără s’a publicată ună articulă, ade
vărată pasohilă asupra mea.

In fața acestoră fapte mă sîmtă da
toră, a marcă prin câteva ouvinte situațiu- 
nea și a-ml marca în specială posițiunea, 
spre orientarea publicului nostru. Pentru 
acestă scopă îmi permită a recurge la 
bunăvoința D-Tale, ca conducătoră ală 
celui mai vechiu organă națională.

Departe este de mine intențiunea 
d’a întră în polemiă cu On. Redaoțiune 
dela „Tribuna14. O soia ea acesta din de- 
chiarațiunea mea ocasională, categorică 
și aprobată la timpulă său de Oomitetă ; 
nici nu voi fi eu aoela, carele să scotă 
din internulă Comitetnlui la lumină gra
vele cuvinte, cu cari atinsă a fostă condu- 
cătorulă „Tribunei14 pentru asemenea ata
curi publice; ceea ce eu îmi țină de 
datoriă este, a constata din atinsele nouă 
atacuri două lucruri:

1. că on. Redaoțiune a „Tribunei44 
continuă ași urma atitudinea cea repro
bată de Comitetulă națională. Adecă: 
domnii dela acea Redaoțiune persistă în 
nesupunerea loră față de oonclusele Co
mitetului, specială în Gestiunile de disci
plină.

2. Că aceiași domni dela Redacțiu- 
nea „Tribunei44 continuă a dovedi totă 
mai eclatantă preocupațiunea loră numai 
și numai pentru spiritula, vederile, și ten
dințele a 2—3 persone din comitetă, care 
preooupațiune deja a ajunsă acolo, în- 
oâtă dânșii numai acestă spirită, aceste 
vederi și aceste tendințe contrare comi
tetului le mai au în vedere și le sciu re- 

presenta și le și representă chiar în si- 
nulă și din sînulă partidei cu-o manieră 
ne mai pomenită în vieța nâstră națio
nală și în istoria lupteloră de partidă.

D’aci, din acestă pornire greșită de
rivă tâte relele, ce de mai nainte, dâr 
în măsură greu simțită, mai vertosă de șâse 
luni încâce, bântue și împedeoă desvol- 
tarea regulată și armonică a activității 
nâstre naționale. D’aci și dușmănia și 
haita chiar scandalâsă în contra preșe
dintelui, carele, — luoru prefirescă, nu 
pâte să se facă organulă, resp. undita 
minorității, ci trebue să apere și să esecute 
hotărîrile maiorității.

Cu salutare frățescă și cu rugarea 
d’a publica aceste șiruri în celă mai d’a- 
prope numără ală „Gazetei44.

Ală D-tale sinceră prețuitoră
V. Babeș.

Din delegațiuni.
In ședința dela 27 Noemvre a co- 

misiunei pentru armată a delegațiunei 
ungare, Rakovszky ceti raportulă acestei 
comisiunl, din care înregistrămă urmă- 
târele:

Comisiunea șl-a esprimată dorința, 
ca ivindu-se necesitatea de a ridica vre-o 
nouă academiă militară, aceea la totă 
casulă să se ridioe în Ungaria, la ceea 
ce ministrulă comună de răsboiu a de
clarată, că se va ocupa ou cestiunea 
acesta și este și elă de părere, oă noua 
academiă va trebui să se ridice în Un
garia.

La întrebarea privitâre la instruirea 
în limba maghiară a eleviloră cresouțl 
în Ungaria, ministrulă de răsboiu a de
clarată, că (jilele destinate pentru con
versația în limba maghiară s’au siste- 
misată. In anulă trecută au fostă ins- 
truițl în limba maghiară 1088 de elevi.

Raportulă aocentueză, că „limba 
statului ungară cu dreptulă pote aștepta, 
că în armată să-și ocupe looulii, oe i-se 
cuvine; — e dreptă și cuviinciosă, ca 
aceloră elevi, cari și-au câștigată cuali- 
ficațiunea în Ungaria, să li-se dea ooa- 
siune de a-șl însuși limba maghiară.44

In oe privesce noua regulare a lim- 
bei regimentului, ministrulă de răsboiu 
a declarată, că pe basa dateloră nume- 
rotărei poporului, elh va regula limba re
gimentelor ii.

In cestiunea limbei, comisiunea a 
enunțată în fine în formă de condusă, 
că față ou fiă-care elevă militară ouali- 
ficată în Ungaria — fără considerația 
la locuia nascerei — învățarea limbei ma
ghiare e obligătore. ,

In privința staționărei armatei, co
misiunea a primită dela ministrulă co
mună următârele informațiunl: In Un
garia suntă stabilite 151 batalione de 
infanteriă în aotivitate, 15 escadrone de 
călăreți, 95 baterii de artileriă.

Raportulă aocentueză necesitatea, 
de a se ține după ouviință semă de in
dustria ungară când e vorba de aprovi- 
sionarea armatei.

In fine din raportă mai amintimă, 
că dintre 3505 de voluntari pe ună ană, 
au depusă esamenulă de oficeră în anulă 
trecută 2347.

SOIRILE QILEL
— 19 (31) Noemvre.

Colaboratorul!! nostru, d-lu Traian H. 
Popii, oare, precum soimă, la 15 Noemvre 
a. o. fu eliberată din înohisorea de stată 
dela Seghedin, unde șl-a împlinită pe- 
depsa de ună ană, la care a fostă con
damnată în procesulă de pressă ală 
„Gazetei Transilvaniei44, a sosită astăcjl 
în Brașovă, reocupându-șl looulă în re- 
dacțiunea nâstră. La gară, d-lă Traian 
H. Popă a fostă întîmpinată cu căldură 
de ună numără mare de Români bra
șoveni din tâte clasele societății; și a 
fostă aoompaniată de ună șiră lungă de 
trăsuri pănă la localulă redaoțiunei 
ndstre, unde ’lă așteptau mulțl omeni din 
poporă, amici și ounosouțl, cari se gră
beau a-i strînge mâna de binevenire. In 
biroulă redaoției i-s’a predată din partea 
Româniloră Brașoveni ună frumosă dară 
de aduoere aminte, ună prețiosă oâsor- 
nioă de aură cu lanță.

* *

*) De oe să nu le fiă șiRomâniloră 
permisă să adâre pe ună Iancu, oum a- 
doră Ungurii pe ună Kossuth? Dâoă 
Kossuth e guvernoră pentru Unguri, de 
oe Iancu să nu pâtă fi prefectă pentru 
Români ? Red.

Portretul!! lui Avram!! Iancu, confiș- 
catîi. Patrioții dela „Egyetertes44 s’au 
spăriată amară, căol au mai descoperită 
ună Dacoromână fanatioă, ună Valahă 
care pricinuesce mare baiu și primejdiă 
Ungariei. AsoultațI Valahiloră și vă în
groziți și voi, căci luoru mare s’aîntâm
plată, ascultați ce scriu, cuprinși de grâ- 
ză patrioții dela „Egyetertes44 sub titlulă 
de mai susă și cfioețl, Domne apără-ne : 
„Valahii noștrii — scrie numita foiă — 
multe îșl permită: e mare plângere în 
contra loră, oăcl unde potă numai de- 
monstreză în contra patriotismului ma
ghiară și serbeză pe aoeia din sângele 
loră, cari a causată atâta baiu și pri
mejdiă Ungariei. Intre acești fanatici 
DaooromănI se află și Andreesou, învă- 
țătoră în Beregseu, care puse, să admire 
băieții, portretulă unui vestită erou 
valahă, pănă ce nu i-l’au confișcată. Di- 
rectorulă ministerială de șcâle, Vârady 
Ferencz, a visitată luna trecută școla 
rom. gr. or. din Beregsău, și cesăvecjl? 
sub portretulă regelui se afla aoățată pe 
părate portretulă lui-----Avramii Iancu*')
Sub acestă portretă puteai oeti urmă
târele: Avramii Iancu, Advocată, Pre-

feotă Leg. Gemine. (f 1872). Donată 
prin Adv. P Rotariu.44 Vârady imediată 
a avisată despre acestă luoru pe inspec- 
torulă regesoă de șcâle Mârtonfy Mar
ton, careapoi a provocată pe fisolgabirăulă 
Bessenyei Ferencz, ca să mergă numai 
deoâtă la Beregsău și să se convingă, 
oă âre aevea stă numitulă portretă aoă
țată pe păretele șodlei, său e numai o 
vedeniă. Bessenyei în urma acesta a 
mersă la Beregsău și s’a convinsă per
sonală, oă portretulă într’adevără sta per
manentă aoățată pe păretele șoolei. După 
aoestea a intrată la Andreesou și l’a în
trebată: „Acolo în șoâlă e portretulă lui 
Iancu ?“ Andreesou a răspunsă că nu e 
acolo. Atunol Bessenyei a intrată îm
preună cu Andreesou în șoâlă și confiș- 
cândă portretulă lui Iancu, l’au înain
tată la inspeotoratulă regesoă de șoâle44. 
— Apoi mai oineva, că șoviniștii
lui „Egyetertes44 nu-să buni de legată.

* • *
Uni! ore-care evreu, din România ,cu 

numele Eduard Silbersteia, a adresată 
din inoidentulă oongresului de paoe o 
scrisâre deputatului italiană Imbriani, în 
care îlă râgă în numele (?) evreiloră din 
România, ca la oongresulă d-lui Imbriani 
să nu lase „să se înăbușesoă — 4i°e — 
țipătulă de disperare ală Evreiloră apă
sați din România.44 Aflândă de aoâsta 
Evreii de omeniă din România, au ridi
cata în contra aoestei nerușinate oa- 
lumnii ună protestă publicată în 4>a* 
rele române de dinoolo și în organulă 
Evreiloră: „Egalitatea44 din Bucuresol. 
In protestă se 4i°® : „Subsemnații Israi- 
lițl pământeni, desaprobămă în între- 
gulă ei nedâmna scrisâre adresată de 
ună âre-oare Eduard Silberstein d-lui 
deputată Imbriani și protestămă în con
tra acestei insulte aduse poporului ro
mână și în contra obiceiuriloră acelora, 
cari fără niol ună mandată prealabilă îșl 
însușesoă dreptulă de a vorbi în numele 
Israilițiloră din România.44 Subsemnați 
mai mulțl Evrei, licențiațl în drepturi, 
arohiteoțl, ingineri și d-rl în drepturi.

« 
* *

Avansarea voluntarilor!!. Pănă acum 
voluntarii puteau fi avansați pe timpulă 
serviciului loră numai ca caporali ori 
sergenți tilutarl. Acum însă se anunță 
din Viena, oâ comanda corpului de ar
mată de-aoolo, avândă de-a resolva ună 
casă specială, s’a provocată la o ordina- 
țiune dela 3 Outomvre a ministrului co
mună de răsboiu, în sensulă oăreia pe 
voluntarii aceia, cari servesoă în anulă 
ală doilea, nimică nu-i împedeoă de a 
pute fi înaintați în rangurile servioiului 
activă.

* * *
Alegere de notară. Ni-se sorie: „La 

26 Noemvre n. o. se săvîrși alegerea de 
notară în oomuna Bănesol din comită-

la sâra în care aveamă să ne întâlnimă. 
Și âre mie îmi merse altcum? piua și 
nâptea mă ooupamă cu ființa acesta oiu- 
dată, care-mi părea din ce în oe mai 
interesantă prin spiritulă ei cultivată, 
prin simțulă ei delicată și prin relațiu- 
nile ei originale.

„Intr’aoeia sosi primăvera și cu ea 
timpulă oe-lă stabilisemă ou Faldner 
pentru a faoe o oălătoriă în Anglia. Mulți 
țină, pote, de nebuniă aceea, oe spună, 
der e adevărată, că mă gândeamă ou 
neplăoere la călătoria acesta; Parisulă 
nu mai avea pentru mine nimioă intere
santă; dâr ființa aceea îmi încătușase 
tâte simțirile mele în așa modă, înoâtă 
priveamă cu duioșiă la o despărțire mai 
îndelungată. Nu puteamă se mă retragă, 
fără ca să mă facă ridioolă, oăcl n’aveam 
ună motivă seriosă, oa să amână oălă- 
toria; mă rușinamă de mine însu’ml și 
mă gândeamă la nebunia fapteloră mele; 
mă hotărîi să plecă, der de sigură ni
menea nu s’a buourată atâtă de puțină 
de Anglia, ca mine44.

25.
„Optă cjile înainte de plecare, am 

spusă fetei intențiunea mea; se spăriâ și 

plânse. O rugai să întrebe pe mama ei, 
că âre potă să o ceroeteză, ea se învoi. 
După aceea însă îmi aduse tristă răs- 
punsulă, oă mama ei mă râgăsă renunță 
la acâstă visită, care ar emoționa prea 
tare starea ei sufletâscă. Eu am cerută 
aoea visită numai din motivulă, ca să o 
vădă 4iua și fără voală ; o rugai de nou 
pentru acesta, der ea stărui, că în pre
săra călătoriei mele să mai vină încă o- 
dată, căci ea se va ruga de mama ei, 
pănă când ’i va da voiă să-și lapede 
vălulă. Nicl-odată nu voiu uita sera a- 
ceea. Ea veni și prima mea întrebare a 
fostă, că âre mama ei i-a permisă și ea 
4ise oă da, și însă-șl îșl ridică vălulă. 
Luna’șl arunca radele ei tremurătâre și 
eu cu ună doră nespusă mă ultamă sub 
pălăria ei. Der permisiunea se părea, că 
a fostă numai parțială, căol frumosamea 
purta așa numiții „oohl venețianl44, cari 
acopereau partea superiâră a feței ei. 
Der ce frumâse, oe înoântătore erau 
părțile visibile ale feței ei! Ună nașă 
fină și minunată, obraji înfloritori și 
o guriță drăgălașe, o bărbiă ca sculptată 
din ceră, și ună gâtă mlădiosă albă ca 
zăpada. In privința oohilor nu puteam să- 

ml dau părerea, dâr ei mi-se păreau ne
gri și focoși.

„Ea roși, când o privii lungă și în- 
oântată. „„Nu te supăra pe mine, 44 44 
șopti ea, „„oă mi-am pusă acestă semi- 
masoă, mama mea voia să-mi refuse la 
înoepută cererea, der în fine îmi per
mise numai cu acestă oondițiune, eu e- 
ramă cu totulă supărată de acâsta, der 
ea-ml spuse motive cari mă luminară44 44 .

„„Și cari suntă aceste motive? 44 44 în
trebai eu.

„„Ah, d-le/44 44 răspunse ea ou duio
șiă. „„D-ta vei trăi veolnică în inimele 
nâstre, der trebue să ne uiți, nu trebue 
să mă mai ve4l niol-odută, și dâcă ohiar 
mă vei vede, să nu mă recunoscl. 44 44

— „Și cre4l, oă nu voiu reounâsce 
trăsurile frumâse ale feței d-tale, chiar 
dâcă nu-mi e dată să-ți vă4ă ochii și 
fruntea d-tale?44 44

— „„Mama dise44 44, răspunse ea, „că 
acâsta nu va fi cu putință, căol dâoă ci
neva vede o față numai pe jumătate, e 
greu, ca să o mai recunâscă44 44 .

„„Și pentru ce nu trebue să te mai 
vădă, să nu te mai reounoscă ?““

„Ea începu să plângă la întrebarea 
aoâsta, îmi strînse mâna, (ȘioendO.. „„Nu | 

se pâte! Oe-țl va păsa d-tale, să recu
noscl o fată nefericită, și — nu, mama 
are dreptate; e mai bine așa. 44 44

„’I spusei, că călătoria mea nu va 
dura multă, că pâte după două luni voi 
fi ârășl în Parisă, și oă speră oă o voi 
revedâ. Ea plângea mai tare și nega a- 
oâsta. O rugai să-mi spună, de ce crede 
oă nu o voiu mai revedâ.

„„Presimță,44 44 răspunse ea, „„căas- 
t&cjî t0 vădă pentru ultima âră ; credă, 
oă mama mea nu va mai trăi multă, 
mediculă mi-a spusă ieri, și atunci to
tulă s’a sfârșită ! „Și chiar deoă va trăi 
mai multă, în Londra nu-țl vei mai a- 
duce aminte de o sărmană ființă, ca mine.44 

„Durerea ei îmi înmuiâ inima, o îm
bărbătai, o rugai să-mi promită, că la 
prima și 15 a fiăcărei luni va veni la loculă 
aoesta pentru ca să o regăsesoă ; ea pro
mise surî4endă printre lacrăml, ca și 
când ar ave puțină speranță. „Ei, ră
mâi sănătâsă, la revedere,44 di8®! eu, 
strângând’o în brațele mele și punându-i 
în degetă ună inelă mioă și simplu, „ră
mâi sănătâsă și gândesoe-te la mine și 
nu uita prima și 15 a fiăoarei luni!44

— „„Cum ași putea său uită44 44 , es- 
clamâ ea, privindu-mă plângândă. „Dâr 
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tulii Aradului. Intre cei trei candidați 
n'a fostu puști nici unti Românii. Popo
rule și conducătorii săi au aclamate u- 
nanimpe d-le Gergiu lonescu, care mai 
multe luni funoționase ca substitute în a- 
ceste poște, dâr înzadare, oăoi ele, ca 
RomânO, nefiindă tolerate între candi
dați, n’a putute isbuti. S’a iscate din in- 
oidentule acesta une oonfliote între șo- 
viniștii unguri și între Români dintre 
carl a escalate mai alese protopopule 
■Groza, învățătorulă pens. N. Joldea și 

■ diaconule E. Joldea.
♦*

Hunfalvy ț. <jiLle aceste a răposate 
cunoscutule fabrioante de filologie „pa
triotică", Paulii Hunfalvy alias Hunds- 
dorfer, care înaintea adversariloră noș
tri s’a făcute atâte de populare prin în
cordarea lui de-a răsturna adevărule is- 

itorioO și de-a nega continuitatea Româ- 
nilore în Daoia Traiană. La 28 Noem- 
vre, ele și-a serbate jubileule de 50 de 
ani dela intrarea sa între membrii aca
demiei unguresci, âr a treia di diminâța 
în 30 Noemvre n., a răposate.

* «
Buletinulă meteorologicii din județele 

iRomâniei arată, că în cjilele acestea a 
ploate în cele mai multe părți ale țărei, 
unde temperatura a variate -f-3 și 12 
grade R. O mulțămire generală dom- 
nesce în întrega nâstră lume agr colă, 
care unfi momente desnădăjduită de so
sirea pretimpuria a ernei, se vede aoum 
scăpată. Activitatea desfășurată în cjilel® 
din urmă de plugarii noștri este de ne- 
descrisă și să sperămă, că hărnicia lore 
va fi răsplătită „cu vârfă și cu îndesat", 
4ioe „Timpulă".

* * *
Esposițiă. In anuiă 1892 se va des

chide în Scheveningen (Olanda) o espo
sițiă internațională de pesoăriă și de cai.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Buciumti-Șesa, 27 Noemvre 1891.

Onorabilă Redacțiune! Sunteți rugați 
ou onore să binevoiți a da loch în pre
țuita „Gazeta Trans.“ următdrei recti
ficări referitore la articlule une „Asoul- 
tătoră", publicate în nrii 247 și 248 din 
a. c. ai „Gazetei" sub titlulă „Starea 
învățământului în munții apuseni."

1) Oursule de învățăm entă la șodla 
de aici s’a începute în l-a Septemvre, 
și de atunol elevii frecuentâză șodla re
gulate, progresândă în învățământe mai 
multă, de oum presupune „Asoultătorule", 
ou escepțiunea cjilei de 13 Octomvre es- 
pirate, în care învățătorule din looO, 
oerendu-șl conoediu spre a se duce la 
oanoelaria oomunală, într’o afacere ur
gentă, eu ca directoră ale șoâlei în vir
tutea §-lui 17 cap. H din Regulamen
tul consistoriale ou nru 3261 ex 1876, 

i-am date concediule cerute pentru amin
tita cji, în oare după câteva âre tocmai 
se întâmplă visitațiunea protopopâscă, 
pe oând învățătorule era duse de aoasă 
la amintita cancelariă aflătâre la o de
părtare de vre-o oră și jumătate. Ține
rea regulate a oreloră și a tjilolore de 
șoâlă se pote dovedi și prin cjia.ru.lii 
șoâlei looale.

2) Intențiunea de a se aplioa și sus
țină aid și alO doilea învățătoră, sena- 
tule școlastioe din looO, carele tot-odată 
formâză și comitetule paroohiale, o oon- 
oepuse încă de pe timpule, când se edi
ficase noulfi edificiu școlastioe ou doue 
sale separate pentru învățământe, însă 
realisarea aoestei intențiunl s’a amânate 
pănă în presente din causă, că oassa 
bisericei locale a avute mari spese, apoi 
capitalulO ei pănă în luna lui Auguste 
espirată a foste numai de 14,000 fi. v. 
a. în oarea lună vâncjându-se petra au- 
rosă produsă pe partea biserioei din 
fodina „Concordia", lângă aoei 14,000 
fi. s’au mai oapitalisate 2000 fi., la cari 
bani adăugându-se și interesele respec
tive, ou capătule anului curente va re- 
sulta o sumă capitală de 17,000 fi. v. a., 
apoi același senate a așteptate și după 
vânzarea fodinei „ Ooncordia-Rodenpoch", 
oarea vâncjare însă și astăcjl e în sus- 
penso. Acuma dâr senatule școlastioe 
văflândă, că din interesele capitalului de 
17.000 fi. se va pute susține și ale doi
lea învățătore, e învoite a sistemisa lâfa 
și pentru ale doilea învățătore și astfelă 
a întemeia o șoolă normală gr. oat. ou 
patru clase în Buciumă-Șâsa, oarea cu 
ajutorulă lui Dumnezeu se va și des
chide cu l-a cji a lui Septemvre anulă 
șool. 1892/3.

3) PasagiulO, în oare se (jio® „oă eu 
am escusată atâția oopii, câtă lipsa unui 
ală doilea învățătoră să nu fiă evidentă; 
der între oei escusațl suntă și de aoeia, 
ai căroră părinți reclamă, că ei nu vo- 
iescă să le fiă prunoii escusațl, ci vrâu 
să umble la școlă", îlă deolară ca lipsită 
de adevără din causă, că nu eu, ci a- 
mintitulă senate șoolastică în ședința sa 
ținută la 27 Augustă a. o. a numită și 
hotărîtă, oarl prunci să freouenteze șodla 
și oarl să fiă dispensați dela freouenta- 
rea șoâlei, apoi aoestă decisiune s’a pu- 
blioată în biserică la a 30 a cji & acele
iași luni, pe lângă observarea: că dâoă 
unulă seu altulă dintre prunoii cei dis
pensați ară avâ voiă de a frecuenta 
șcdla, să vină și voră fi primiți în șodlă, 
preoum două fetițe dispensate venindă 
la șodlă au și fostă primite numai de- 
câtă; altoum actuala șodlă de învăță
mânte abia cuprinde 50 elevi, câți deja 
și frecuenteză șcdla. — Aoi ’ml permită 
a observa, oumcă și după înființarea 
șcdlei ou doi învățători o terțialitate din 
copii va trebui totuși a se dispensa dela 

șodlă din oausa sărăciei și a depărtărei, 
fiindă aoestă parochiă forte împrăștiată 
pe delurl și loourl periculdse, mai cu 
sâmă în timpă de iernă.

Iosifu Ciura.

Literatură.
A apărute :
Raportă cătră d. Ministru de res- 

belă asupra luorăriloră Seoțiunei a VIII-a 
a Congresului de hygienă și demografia 
dela Londra din anulă 1891 de JDr. A. 
Fotino, medică inspeotoră generală de 
brigadă. Bucuresol Tipografia curții re
gale F. Gobi Fii. 12. Pasagiulă română, 
12, 1891. Formată 8° ou 25 pagini.

*
Zur Geschichte Siebenbiirgens. Nach 

den Quellen dargestelt von Ilie Gheghel. 
Wien. Verlag des Verfassers. — Druck 
von Carl Gerold’s Sohn. 1891. Format 
8° în 47 pagini.

DIVERSE.
Testamentul ii originalii. Din Bassele 

se scrie gazetei „Franof. Ztg": Pro- 
fesorulă Ignaz Hoppe, răposată de 
curândă, a lăsată tdtă averea sa, în sumă 
de peste o jumătate de milionă de franci, 
pentru a se face oeroetărl asupra sufle
tului în așa chipă, ca mai mulțl filosofi 
să se instaleze în casa lui și acolo să 
petrâoă mereu în meditații asupra fiin
ței sufletului, âr resultatulă studiiloră 
loră să-lă publioe periodică. Testamentul 
eț^oum atacată pe oale judioiară. Pro- 
fesorulă Hoppe are rude depărtate în 
Hanovera.

0 procesiune în Londra. In 9 No
emvre o. s’a făoută în Londra obiol- 
nuita prooesiune în ondrea noului lord
major. înainte mergeau patru trăsuri uriașe 
trase de câte șâse cai; trăsurile erau de
corate cu semnele alegorice ale oehuri- 
loră City, ale vechiului portă din Lon
dra numită Queenhithe, ale Walesului, 
unde s’a născută lordmajorulă David 
Evans, preoum și ale artiouliloră indus
triali din Wales. Trăsura următdre re- 
presenta momentulă, în care regele Edu
ard la 1284 presentă primului principe 
de Wales pe vasalii săi din Wales. In 
jululă acestei trăsuri mergea călăreți cui- 
rasațl cu săbiile scdse. In cea din urmă 
trăsură aurită ședea lordmajorulă. Ur
mau apoi cehurile City cu stindardele 
loră, apoi o corporațiunea de digniturl, 
navigatori, musiol, călăreți etc. Deși tim- 
pulă era negurosă și ploiosă, imensă 
mulțime esistă la aoestă procesiune.

Rectificare. In corespondența „din 
nordulă Transilvaniei", publicată în Nr 
241 ală fdiei ndstre, s’au străcurată 2 gre
șeli : anume în șirulă ală 23-lea dela în
cepută, fiindă vorba de cjflele de plugă, 
ce i-se faoă notarului ungură, înlocă de 

7, este a se oeti de 2-ori pe anii; âr în 
șirulă ală 9-lea din urmă, în locă de 7 
fi., este a se ceti 2 fl. pedâpsă.

Mai amintimă Iff aoestă locă, că di- 
sertațiunea d-lui I. Sonea, ală căreia cu
prinsă l’amă resumată în Nr. 228 ală 
fdiei ndstre, nu s’a ținută, ci numai a 
fostă proiectată a se ține ou ooasia adu- 
nărei gen. a despărțământului ală 17-lea 
ală Asociațiunei trans.

Prima tragere a losuriloru espo> 
siției «lin Praga.

(Fine.)

Câștiguri in valdre de câte 50 fl.
Seria 7486, Nr. 36, Ser. 5390, Nr. 

76 Ser. 2952, Nr. 41, Ser. 7693, Nr. 70, 
Ser. 5641, Nr. 92, Ser. 4683, Nr. 39, Ser. 
5466, Nr. 20. Ser. 4092, Nr. 72, Ser, 
3935, Nr. 78, Ser. 3500, Nr. 31, Ser, 
836, Nr. 3, Ser. 7660, Nr. 7, Ser. 6331, 
Nr. 54, Ser- 4930, Nr. 94, Ser. 5119, Nr. 
43, Ser. 1289, Nr. 60, Ser. 1654, Nr. 97, 
Ser. 5466, Nr. 22, Ser. 5089, Nr. 67, 
Ser, 5527, Nr. 41.

Câștiguri în valâre de câte 20 fl.
Seria 7042, Nr. 61, Ser. 1101, Nr.

50, Ser. 100, Nr. 4. Ser. 5453, Nr. 91, 
Ser. 411, Nr. 1, Ser. 3453, Nr. 18, Ser. 
2323, Nr. 14, Ser. 1304, Nr. 25, Ser. 100, 
Nr. 78, Ser. 1968, Nr. 53, Ser. 6599, 
Nr. 90, Ser. 5265, Nr. 73, Ser. 5265, 
Nr. 78, Ser. 4800, Nr. 95, Ser. 3465, 
Nr. 12, Ser. 2483, Nr. 1, Ser. 3787, Nr. 
34, Ser. 2267, Nr. 57. Ser. 1275. Nr. 32‘ 
Ser. 4040, Nr, 70, Ser. 3083, Nr. 33. 
Ser. 2594, Nr, 4, Ser. 3398, Nr. 16, Ser, 
4398, Nr. 59, Ser. 243, Nr, 13, Ser. 4220, 
Nr. 86, Ser. 5275, Nr. 58, Ser. 7506, 
Nr. 91, Ser. 4861, Nr. 51, Ser. 5910, Nr. 
34, Ser. 604, Nr. 54, Ser. 3437, Nr. 38, 
Ser. 1826, Nr. 97, Ser. 5077, Nr. 95, 
Ser. 151, Nr. 88, Ser. 5030, Nr. 39, Ser. 
3253. Nr. 43, Ser. 6860, Nr. 3, Ser. 3341, 
Nr. 62, Ser. 4798, Nr. 47, Ser. 445, Nr.
51, Ser. 7543, Nr. 22, Ser. 2626, Nr. 74, 
Ser. 6122, Nr. 58, Ser. 5064, Nr. 26, 
Ser. 4302, Nr. 100, Ser. 385, Nr. 29, Ser. 
3870, Nr. 69, Ser. 3882, Nr. 70, Ser. 
5876, Nr. 4.

200 câștiguri â 10 losuri de esposițiune.
Ser. 3197, Nr. 1-100; Ser. 4033, 

Nr. 1—100.
2000 câștiguri ă 5 losuri de esposițiune.
Ser. Nr. Ser. Nr.

5307; 1-100. 7844; 1-100
6408; 1—100. 5285; 1-100
5493; 1-100. 3961; 1-100
5748; 1—100. 3247; 1-100
2752; 1-100. 1004; 1-100
6310; 1-100. 1574; 1—100
3032; 1-100. 4763; 1-100
6278; 1-100. 4731; 1—100
3304; 1-100. 4399; 1—100
5844; 1-100. 558; 1-100

A doua tragere va fi la 12 Febru-
arie 1892,

Proprietară :
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactară responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

nu te voi mai vede nicl-odată. Iți iai 
rămasă bună pentru totdeuna.""

„Nu mă putui reținâ să-i sărută 
gura ei frumosă; ea roși, der nu se o- 
puse, ’i pusei în mână o banonotă, mă 
mai privi odată ou atențiune, și se alipi 
mai tare de mine. „La revedere!" cjisei 
eu, desfăcându-mă lină din brațele ei. 
Momentulă ultimă de adio se părea, că-i 
dă ouragiu; mă strânse încă-odată la si- 
nulă ei, simții ună sărutate ferbinte pe 
buzele mele. „„Pentru tot-dâuna! Adio 
pentru tot-deuna!“" striga ea cu durere, 
se desfăcu repede din brațele mele și 
alergă spre pieță."

„N’amă mai revădut’o de atunci! 
După o petrecere de trei luni mă întor- 
sei din Londra la Paris; mă dusei în 
15 pe pi >ța de l’Ecole de Medicine, o 
așteptai o oră, fata mea nu veni. încă 
de multe-orl în 1 și 15 a fiă-cărei luni 
venii acolo; de câte-orl trecui pe strada 
St. Severin și mă uitai la case între- 
bândă de o femeiă germană și de fiioa 
ei, dâr n’amă aflată nimioă despre ele, 
și ființa înoântătdre avu dreptate, când 
îmi cjis® despărțire: „Pentru tot- 
.dâuna!u

Tînărulă povestise istoria sa cu ună 
focă, care-i da ună mare adevără ți celă 
puțină asupra damelolă se păru, că a 
făoută o adâncă impresiune. Iosefa plân
gea tare și și celelalte domnișdre și 
domne îșl stergeau lacrimile. Bărbații 
deveniră mai serioși și se părea, că as
cultă cu mare interesă ; numai baronulă 
zimbea din când în când în modă ciu
dată, la unele vorbe da cu ootulă în ve- 
cinulă său și-i șoptea câte ceva în ure- 
ohiă. Acum, când Froben încheiase, is- 
bucni într’ună rîsă ou hohote. „Asta va 
să dică a sci bine eși din încurcătură", 
striga elă. „Eu tot-deuna amă c|isă, că 
amicule meu e ună vicleană.’ Vedeți nu
mai, 'Cum a sciută se misoe inimele da- 
meloră. Intr’adevără, femea mea plânge 
cu hohote, ca și când i-ar fi refusată 
preotulă absoluțiunea. Aoâsta e lucru 
minunate, pe ondrea mea! Poesiă și a- 
devără! Da, ai imitată bine pe Gothe 
ală tău, poesiă și adevără, acesta e o 
glumă minunată."

Froben se simți de nou vătămată 
prin aceste cuvinte. „Ți-amă spusă deja", 
cjise elă supărată, „că amă lăsată la o 

parte poesiă și fantasia, și amă spusă 
numai adevărulă; speră, că și tu o vei 
lua de adevărată."

„Dumnecjeu să mă ferâscă!“ dise ba
ronulă rîcjendă. „Adevără, ai susținută 
fata pentru tine, amice, acesta e tdtă 
istoria, și din visitele tale de săra la 
dânsa, ne-ai făcută ună mică romană. 
Der ai povestită bine, acesta ți-o con
cede și eu."

Tinărulă roși de măniă; elă vedea, 
cum Iosefa privea pe bărbatule ei încre
menită și plină de temere, elă credea, 
că vede, că pdte și ea împătășesoe bă
nuiala lui și că gândesce rău despre elă; 
celă puțină nu voia să-și pârdă respec- 
tulă său prin gluma aoâsta ordinară 
„Te rogă, să tăcemă despre aoâsta", es- 
clamâ elă, „nicl-odată n’amă avută mo
tivă în viâța mea, oa să denatureze a- 
devărulă, de aoeea nici nu potă să su
feră, deoă alții facă așa. ’Ți spună pen
tru ultima dră, Faldner, că pe cuvân
tată meu, tdte s’au întâmplate așa după 
cum am povestită."

„Ei, pe legea mea," răspunse acela, 
înoruoișându-șl brațele, „atunci tu din 
ună sentimente nobilă esagerată și din- 

tr’o delicateță teoretioă ai arunoată câ
teva sute de franci unei prostituate vi
clene, care te-a trasă pe sfdră ou isto- 
ridra obicinuită despre miseriă și despre 
o mamă bolnavă; n’ai căpătată nimioă 
dela ea, deoâtă o biată sărutare! Săr
mane! In Parisă să te lași să te tragă 
de sforă o astfelă de ființă!

Mai multă decâtă învinuirea de mai 
înainte îlă întărită pe tînără compăti
mirea acesta batjoouritdre și rîsetele so
cietății, oare aplauda pe spesele sale 
gluma prdstă a baronului. Tocmai voia 
Froben, adâncă vătămată, să părăsâsoă 
societatea, când îlă reținu o priveliște 
ciudată și înfriooșată. Iosefa, palidă ca 
ună mortă, se ridicase; se părea, oă 
voesoe să răspundă oeva soțului ei, dâr 
în momentulă acela, cădu fără simțire 
jost, oa și mdrtă. SpăriațI săriră ou 
toții, alergândă încdce și încolo, femeile 
o ridioară, bărbații se întrebau zăpăciți 
unulă pe altulă, oum s’a întâmplată 
acâsta atâtă de fără de veste. Froben 
aprope înoremenise de spaimă, âr ba
ronulă borborosi înjurături asupra ner- 
viloră slabi ai femeiloră, înjura asupra 
decenței fără de margini, asupra neob- 
servărei bunei cuviințe, de a leșina, 
căuta oând să liniștâscă societatea, oând 
alerga ârășl lângă femea sa; toți vor- 
biau, se sfătuiau, strigau și nici unulă 
nu asoulta, nici unii nu se înțelegeau.

(Va urma).
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£ursnlu pieței Brașovik
din 1 Decemvre st. n. 1891.*

Bancnote românescl Cump. 9.26 Vend. 9.29
Argintă romănescă „ 9.18 9.23
Wapoleon-d’orI - - „ 9.28 71 9.82
Lire turcescl - ■ „ 10.48 n 10.53
Imperiali - - - • „ 9.48 71 9 53
Salbinl .... „ B.40 71 5.45
Scris, fonc. „Albinau 6% 101.— —.—

n n n n 99.50 n
Ruble rusesc! ■ - « „ 110.— n 112.-
Mărci germane • - „ 57.50
Diacontulă 6—8% Pa anii.

n 57.80

Cnrsulu la bursa din Viena
din 30 Noemvre a. c. 1891

Renta de aură 4°/0......................... 103.—
Renta de hârtiă 5% ....................
Imprumutulă căiloră ferate ungare -

100 80

aură 116.40
dto argintă . . . . îj 97.20

imortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostil ungare [1-ma emisiune] 110 50

kmortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostil ungare [2-a emisunei] —

Amorf isarea datoriei căiloril ferate de 
ostil ungare (3-a emisiune) • —.—

Bonuri rurale ungare..................... 89 70
Bonuri croato-slavone....................104.50
Imprumutulii cu premium ungurescil 135.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - ■ 128 75
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescil - -.................... —.—
Renta de hârtiă austriacă .... 90.90
Renta de argintii austriacă - - - - 90.70
Renta de aurii austriacă....................... 107.50
LosurI din 1860   135.25
Acțiunile băncei austro-ungare 1005.—
Acțiunile băncei de credit'd ungar. - 312.— 
Acțiunile băncei de creditii austr • 272.75 •
Galbeni împărătesei- • - • 5.77
Napoleon-d’orI.................................... 9.35
Mărci luO împ. germane ■ ■ • 57.82—
Londra 10 Livres sterlings - - - 115.85

ABONAMENTE |

698,11-8.

Ordineză, afară de Dumineci și sărbători, în tote dilele dela IP/2 pană 
la l2’/2 din di.

Univ. Med.
*
«X4? dela 1 Decemvre st. n. 1891 s’a mutată ou locuința în

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

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

GAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
anu

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
uriti

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

3
6

12

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

ti

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu...........................................................2 fl. —
șese luni........................  . . . . 1 fl. —
trei luni............................................ 50 Cr.

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

Pe 
Pe
Pe

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

mandate poștale.
Domnii, cari se vortt abona din nou, sâ binevoiescă 

a scrie adresa lămuriți! și a arăta și poșta ultimă.
Admînistrațîiinea „Gazetei Transilvaniei."

(□OCOOOOOOOOOCOOOOOG

tren-uirilor-a.
pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Octomvre 1891

Budapesta—PredealA Predeal A—Budapesta B.-lPesta-AradA-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-inică—Sibiiu

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

persdn.
Trenă 
accele

rată

Trenă 
de

Trenă 
aocele-

rată persân.

Trenă 
accele

rată
Trenă 

de 
persân.

Trenă 
de 

persân.
Trenă 
accele

rată persân.

Trenă 
de

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

1
Oradea-mare

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

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
UiOra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușu

Crăoiuneliî 
Blașiu 
Mioăsasa
Copșa mică I

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalău
Homorodti
Augustină 
Apața
Feldidra
Brașovu

Timișft 
Predeală 
BucurescI

I
1

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

Tron de 
persâne

11.-
2.41
3.26
9.50

5.50
9.22

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

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

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

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

8.22
8.38
8.43

Bucuresci
Predealu
Timiș Q
Brașovu j 

Feldidra
Apața 
Augustinîi 
Homorodă 
HașfalSu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelti

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

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

Tei ușă

AiudO 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău
AghireșO 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezd-Telegd
Oradea mare.

8.-
8.07
8.24

sus

8.54
9.23

10.45
11.01

12.17
12.47

1.26

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 

9.80|Viena

MureșA-IjudoșA—Bistrița

Murășă-Ludoșii . .
Țagu-Budatelioă . .
Bistrița...................

4.-
6.48
9.59i

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

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

8.50
5.16
5.57
6.58

Viena
Budapesta 
Szolnok

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

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

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Aradu
Glogovață 
G-yorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșinti 
Zamfi 
G-urasada
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piskî) 
Orăștia 
ȘibotQ
Vinț. de josfi 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

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

10.16
10.36
11.-
11.26
|11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25*Teiușu
i Alba-Iulia 
, Vinț. de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
Ilia
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
ConopQ 
RadnaLipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață

Trenă 
de 

persân.

I

Trenă Trenă 
accele-
rată persân.

de

Bistrița—MureșA-LudoșA

Bistrița............................
Țagu-Budctelică . . . . 

I] Murășfl-LudoșG . . . .

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

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
7.20

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
6.05 7.20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
4.17
4.33
4.55
5.17
5.28
5.53
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

Copșa mică
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— Copsa-mică

4.34
4.58
5.25
5.55
6.20

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare 
Copșamică

7.35
8.02
8.30
9.05
9.34

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

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

Simeria (Piskî) Petroșeni || Petroșeni-Simei*ia  (Pjski)

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

4-22 Petroșeni
4- 58i Banița
5- 42| Crivadia 
6.36|Pui 
7.24|Hațegtt 
8.04Streiu 
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

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

Brasov—Zerne sci

Simeria (Piskî) —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 (Piskî)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3.- 7.50
Simeria 5.28 3.20 8.10Aradu—Timișora Timișora—AradAR 11 ț

Aradu
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Aradu

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

GhirisA—Turda Turda -GhirisA
Ghirișfi 
Turda

7.48
8.08

10.35
10.55

3.40
4.-

10.20| Turda
10.44j Ghiriștt

4.50
5.10

9.30
9.50

2.30
2.50

8.50
9.10

1.16
4.15
7.21

Careii-marI—Zelău II Zelău—Careii-iuari

Sighișdra. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15 3.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52 6.10

sora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Brașov
Z ernes ci

5.45 2.58
7.26 4.39

^ernescă—Brașov
Zernesci 8.- 5.20
Brașov 9.24 6.44
Brașov—S*-Geoi •giu

6.32
7.00
8.08

Brașovu
Uzonă
S .Georgiu

8.30
9.43

10.23

3.10
5.23
5.03

S.-Georgiu—Brasov.
o.-ueo
Uzonă

Niota, t Nume încuriiadrațl cu linii grdse însemnâză drele de ndpte.
Careii-marI . . . .
Zelău........................

5.50| Zelău . . . .
Careii-marI . .11.-I

1.56
6.48|Brașovă

5.45
6 53

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


