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Nr. 258. Brațovtt, Joi, 21 Noemvre (3 Decemvre). 1891

Din causa Sf. sărbători de mâne, diarulu 
nu va apăr6 până Vineri săra.

BrașovQ, 20 Noemvre st. v.
In marea adunare a partidei 

„naționale4' seu a Apponyiștiloru, 
ce s’a ținutu Dumineca trecută la 
Mișcolțu, s’a inaugurată în modfi 
solemnu lupta energică și hotă- 
rîtă a acestei partide în contra 
guvernului actuală.

In fulminanta sa vorbire, con
tele Apponyi ațîță la luptă pe a- 
derenții sei, presentându-le situa- 
țiunea creată sub guvernulu lui 
Tisza și a urmașului seu Szapary, 
ca ne mai suportabilă.

Numai unu condeiu ca alu lui 
Molliâre, c^86 Apponyi, ar pute 
se descrie corupțiunea stăriloru 
actuale dela noi; în vieța publică 
a patriei nbstre progreseză para
lelă abusurile de pe vremea lui 
Napoleonă alu III-lea și cele din 
republica nord-americană, alu că
reia morală politică se marcheză 
în devisa: to the victor spoiel — ală 
învingătorului este prada.

Ca cea mai puternică dovadă 
pentru susținerea graveloră și nu- 
meroseloră sale învinuiri, contele 
Apponyi se provocă la raporturile 
umilitbre ale guvernului ungurescă 
față cu guvernulă austriacă. In 
privința armatei comune, cjise Ap
ponyi, n’amă putută face nici mă- 
cară ună singură pasă în sensulă 
unei respectări mai stricte a pac
tului dela 67 și în direcțiunea, 
ca partea ungurescă din armată 
se o apropiămă mai tare de sen
timentală națională; la honve- 
efime vedem ă o permanentă ten
dință de a ’i se slăbi caracterulă na
țional ; în cestiuneajudecătorieloră 
consulare, guvernulă a instituită 
o judecătoriă comună c. și r., care 
în numele împăratului și regelui 
pote pronunța verdicte asupra 
sorții Maghiariloră, „cari nici în 
epoca cea mai aulică n’au cunos

cută altă judecătoră supremă și 
altă autoritate, în ală căreia nume 
se se pbtă pronunța verdicte, afară 
de regele ungurescă41. In fine se 
mai provocă contele Apponyi și 
la casulă dela Fiume și arătă, că 
din partea guvernului comună nu 
li-s’a făcută Maghiariloră nici mă- 
cară hatârulă de-a transfera dela 
Fiume acelă regimentă „cu mari 
sentimente croate44, în timpă ce 
decă, pentru esemplu, la regimen- 
tulă de infanteriă, ori la regimen- 
tulă de cavaleriă staționată la 
Kecskemet s’ar manifesta vre-ună 
semnă de simpatiă față cu o ast- 
felă de directivă politică, n’ar fi 
6re silită se sbbre numai decâtă 
la Klagenfurt, seu în Graliția?

Acestea suntă apostrofările cele 
mai succese din vorbirea contelui 
Apponyi, prin cari elă a și storsă 
aprobările cele mai hotărîte din 
partea ascultătoriloră sei maghiari.

Pactulu dela 67 l’a amintită 
contele Apponyi numai întru câtă 
prin „stricta lui respectare44 speră 
se se pbtă dobândi „independența 
națională44 și „proclamarea statu
lui națională maghiară44, er de 
cestiunea naționalitățiloră, care 
stă în legătură cu acestă pactă, 
n’a amintită nici ună cuvântă și, 
de vreme ce vorbesce de „stată 
națională, maghiară44, de sine se’n- 
țelege, că nici n’a putută aminti, 
debrece pentru elă acestă ces- 
tiune — atâtă de nepotrivită pentru 
câștigarea de popularitate între 
Maghiari — de-ocamdată nu esistă.

Dâr decă sortea îlă va spri
jini pe contele Apponyi, ca se 
ajungă și elă odată în loculă, 
unde se află astăcji adversarulu 
seu Szapary, va trebui și elă se 
simță, că o cestiune de națioi aii- 
tate esistă în țera acesta, și decă 
nu va voi, ori nu va fi în stare 
se ducă în deplinire resolvarea 
acestei grave cestiunl, va fi silită 

și elă tocmai așa se se subordi- 
neze celoră dela Viena, și tocmai 
așa se facă dependentă sbrtea 
„națiunii44 de voința acestora, pre
cum impută că o face guvernulă 
Szapary.

Inzadară strigă ei în contra 
Austriei și înzadară râvnescă după 

independență națională “, căci 
pe câtă timpă continuă resboiulă 
de esterminare în contra naționa
litățiloră, de o deplină emancipare 
de sub Austria nu pbte fi vorba; 
căci spre a pute asupri majorita
tea locuitoriloră nemaghiari din 
țeră, guvernulă ungurescă are 
lipsă de sprijinulă Austriei, tocmai 
așa, precum actualulă guvernă ală 
Austriei, spre a-și pute susține su
premația peste popbrele neger
mane din partea de dincolo a mo
narchic, are lipsă de sprijinulă

Salutări de bună-venire.

Colaboratorulă nostru, d-lă 
Traianu JS. Popu, a primită cu o- 
casiunea eliberărei sale din închi- 
sărea de stătu dela Seghedin mai 
multe felicitări din diferite părți, 
dintre cari publicămă următbrele 
doue, sosite dela junimea română 
din Viena și din Anvers. Eată-le:

Viena, 18 '1.
Salutămă ou bucuriă eliberarea ta 

Suferințele tale au fostă suferințele nos- 
tre.... Causa nostră dreptă trebue să 
triumfeze. ț)umnec|eu cu tine și cu cau
sa ndstră.

Tinerimea română din Viena.
Anvers, 1891.

Vă felicitămă cordială șivăificemă: 
bine ați venită din închisorile ungu- 
resol!

Suferințele de felulă acesta, îndu
rate de d-vostră și de alții, cari ca și 
d-vostră luptă pentru drepturile și liber
tățile poporului român din Austro-Ungaria, 
nu voră contribui, decâtă se desvolte în noi 

și mai multă sentimentală iubirei de 
neamă, făoândă în ohipulă acesta din noi 
dmenl, oarl la vreme se voră soi jertfi 
cu bărbățiă și abnegațiune pentru popo
rală nostru și pentru sfintele lui drep
turi.

Studenții români dela academia din 
Anvers :

Vasile Capșa, Victorii Suditu, 1. Gheor
ghiu, G. A. Premie, G. N. Gologanii A. 
Lițica, Ioană V. Săvescu, Titus Andreescu, 
St. Stoenescu, Georges N. lonescu, Gheor- 
ghe Magâlea, D. C. lonescu, Ioanu Ga- 
vrilescu, George Moroianu.

CRONICA POLITICĂ.
— 20 Noemvre (2 Dec.)

— Privitoră la vorbirea cancelarului 
Caprivi, pressa rusdscă, der mai alesă 
„Grașdanin44 se pronunță în modă nu 
prea favorabilă. Numita foiăcjice, că vor
birea lui Caprivi nu conține nici măoar 
ună grăunte de adevără. Dâcă Germanii 
au legată mari speranțe, de întâlnirea 
dela Narva, atunci s’au înșelată. De si
gură, oă dâcă Bismarck ar fi fostă la 
putere, atunol întâlnirea dela Narva și 
eșeoulă împreunată ou aceea, nu s’ar fi 
întâmplată. De aici vine, oă ideia lui Ca
privi de-a revindica pentru sine și pentru 
politica germană „suooesulă“ întâlnirei 
dela Narva, a fostă nenorocdsă și fără 
de nici ună resultată. Noi susținemă, 
continuă „Grașdanin44, că tocmai după 
eșeoulă, ce l’a suferită politioa germană 
la Narva, s’au începută raporturile în
cordate, cari mărindu-se încă prin alte 
eșeourl suferite la Parisă și Londra, au 
făcută indispensabilă evenimentulă dela 
Kronstradt. Cercurile politice rusescl bine 
informate și patriotice nu potă decâtă 
să se bucure de marea însemnătate a 
evenimentului dela Kronstadt, și mai a- 
lesă să bucură, findcă evenimentulă din 
vorbă marcheză în modă evidentă eșe
curile politicei germane.

— Asupra tratatului triplei alianțe 
„Figaro44 a primită dela corespondentulă 
său din Viena câte-va destăinuiri impor-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “
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Cerșitorea dela Ponts des Arts.
Novelă de Villielm Hauff; trad.de Cornel Scurtu.

Iosefa, după câteva minute, îșl veni 
în fire, ea oerfi să o ducă în camera ei, 
ceea ce se și făcu, er fetele și femeile 
se întrebau unele pe altele ou curiosi- 
tate; ele spuseră sute de mijloce, cari 
se întrebuințeză în oontra leșinului, ele 
povesteau cum li-s’a întâmplată oolo și 
colo, ele în fine înțeleseră, că încordarea 
cea mare a d-nei de Faldner, multele 
griji și afaoerl din cjiua acesta, au prici
nuită aoâstă întâmplare și grija, oă ba- 
ronulă se va blama, fiind-oă se purtase 
fdrte necuviinciosă, a accelerată causa.

Baronulă se încerca într’aceea să 
restabilescă ordinea de mai înainte între 
bărbați. Elă porunoi să se umple desă 
paharele, bău sdravenă, aci în sănătatea 
acestuia, aci în a celuilaltă, și cerca să 
liniștesoă pe dspeții săi ou felă de felă 
de ouvinte mângăiătdre. „Nu provine 
din altceva44, esolamâ elă, „decâtă dela 
ideia greșită a timpului modernă; fiă- 
care femeiă de rangă are astăzi nervi 
slabi, și deoă nu are nervi slabi, atunol 

nu e damă nobilă ; a leșina însemnă a 
ave tonă bună ; diavolulă a aflată aceste 
tocmiri nebune. Și de aci mai provine, 
că nu mai poți numi lucrurile după nu
mele loră adevărată. T6te trebue să 
mergă delicata, decenta, fină, cu ma- 
nieră, așa înoâtă te scotă din sărite. 
Aoum ea s’a alterata, căol amă riscată 
o glumă, care dor e orema societății; 
că nu ne-au mișcată nisce istorii senti
mentale, fine și delicate, și că mi-au 
permisă oâteva < oniecturl practice ! Și 
te-am ținuta de ună omă mai cu minte, 
Froben, decâtă să-mi iai în nume de 
rău aoeste.44

Der acela, oătră care adresase ba
ronulă partea din urmă a vorbirei sale, 
nu se mai afla printre dspețl. — Froben 
se duse supărată în camera sa, năcăjită 
fiindă pe sine însuși și pe totă lumea, 
încă nu-șl putea da semă bine despre 
aoestă incidență ciudată, sufletulă său 
era încă iritată de mâniă asupra bruta
lității amicului său și era ou multă mai 
emoționată de frica despre nenorocirea 
amicei sale, deoâtă să se mai pâtă gândi 
în linisce și cu ohibzuință. „Ore nici ea 
nu mă va crede?44 îșl dise elă în sine, 
măhnită; „ore și ea va pune mai multă 
pondă pe vorbele bărbatului ei, decâtă

pe curatulă adevără, pe oare l’am po
vestită ? Ce însemnau Ore acele priviri 
oiudate, ce mi-le arunca în decursulă 
povestirei mele? Cum a putută să o 
emoționeze atâtă de tare întâmplarea 
acesta, încâtă să îngălbinesoă și să tre
mure? Ore să fiă adevărată, că ea are 
simpatiă față de mine, că s’a simțită o- 
fensată de batjocura amicului, care mă 
dejosi atâtă de multa în oohii ei? Și ce 
voia ea să când se ridicase? Voia
să pună capătă vorbeloră necuviincidse 
ale lui Faldner, său pote oă tocmai voia 
să mă apere?44

țîicândă acestea, se preumbla iritat 
în susă și în josă prin odaiă, privirea 
sa căcju asupra sulului ce conținea a- 
celă tablou; elă îlă privi suriefendă ou 
amară. „Și cum m’amă putută lăsa eu 
să fiu răpită de ună sentimentă de ne- 
modestiă, să-mi deschidă inima unoră 
omeni, cari totuși nu înțelegă să vor- 
bescă despre asemenea lucruri, ce sunt 
streine pentru omenii de rangă înaltă; 
ce e rău și ordinară li-e mai plăcută și 
li-se pare mai naturală, decâtă ună lu
cru estra-ordinară; oum amă putută eu 
să povestescă eu acestoră păpuși despre 
obrajii tăi plăcuți și despre buzele tale 
dulci? O, tu sermană copilă; cu câta 

ești mai nobilă în miseria ta, decâtă a- 
ceștl fanfaroni cu tovarășii loră, cari cu- 
noscă adevărata miseriă numai din au
rite și despre ori ce virtute, ce se ridi
că mai pe susă de lucrurile ordinare, 
rîdă ca de nisce povești! Unde ești tu 
bre acum? Și bre îți mai aduci aminte 
de amiculă tău și de acele sări, cari l’au 
făcută ferioită.44

Ochii i se umplură de lacreml, când 
privi tabloulă, când se gândi, ce nedrep
tate amară i-au făcută dmenii astădl a- 
cestei sârmane ființe. Elă voia să-și în- 
frâne lacremile, dâr acestea îlă podidiră 
mai tare. Era ună locă în inima tânăru
lui, unde, ca și într’o gropă adâncă, se 
adunaseră în tăcere și pe timnă îndelun
gată, tdtă duioșia, tate lacrămile înăbu
șite ; dâr momente ca aceste, în care 
durerile amintirei și desnădăjduirea sa 
îlă copleșiră atâtă de greu, sparseră oo- 
perișulă acestei gropi și lăsară să curgă 
șiroiulă reținută de mâhnire cu atâtă 
mai puternică, cu câtă curagiulă său în- 
frînată trecea în duioșiă.

27.J
Froben medita în c|iua următore asu

pra întâmplăriloră (fii®! de ®rl și nu era 
decisă, că ore să pleoe chiar acum din 
casa aoâsta, în care pdte o petrecere

trad.de
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fante, cari au produsă o viuă emoțiune 
prin oerourile politice din Parish. Re- 
produoemh întocmai după „Figaro" de
peșa corespondentului său din Viena: 
„Suntă în măsură de a vă da informa- 
țiunl primite din surse autorisate asupra 
angajamenteloră contractate de Italia 
față de aliatele sale. Prin tratatulă său 
cu Germania, Italia se obligă, în casă 
de răsboiu între Germania și Francia la 
următorele: 1) De a mobiliza imediată
și de a concentra în timpulu celă mai 
scurtă posibilă, la frontierele sale din spre 
AlpI, o armată de două sute de omeni, 
gata a întră în campaniă la celă di tâl 
semnă. 2) De a mobilisa flota sa de a 
încerca o diversiune asupra costeloră 
Algeriei și asupra Corsioei, în același 
timpă o escadră va pleca să încunjure 
odstele atlantice ale Franciei. In casă 
de răsboiu franco-italiană, Germania se 
angajase de a mobilisa fără întârdiere 
corpurile sale de armată 8, 14 și 15 sta
ționate în Alsacia și Lorena, în ducatul 
Baden și prin provinoiile renane și, de 
a le lansa asupra frontiereloră Vosgioe. 
Angagiamentele Italiei cu Austro-Unga- 
ria suntă mai puțină positive, mai puțin 
formale. înțelegerea între aceste două 
puteri e mai multă diplomatică Oele 
două cabinete din Roma și Viena se an
gajase a observa aceeași liniă de con
duită și de a se ajuta în Orienta. O 
cooperațiune maritimă a aoestoră două 
puteri nu este prevăzută, de câtă numai 
pentru oasulă, când echilibrulă și statulă 
quo în marea mediterană voră fi gravă 
amenințate. Aceste informațiunl, o re
petă încă o dată, provină dintr’o sursă 
absolută vrednică de credință."

— piarulă „Politische Corespondent* 
din Viena publioă o corespondență din 
Berlin prin care constată, că visita d-lui 
de Giers la Berlin dovedesce la ce grad 
de indiferentismă a ajunsă cestiunea re- 
lațiuniloră între Germania și Rusia, de- 
oreoe nimeni nu ’șl dă ostenela de a 
deduce din acestă faptă oonclusiunl po
litice. O corespondență a aceluiași (fiară, 
primită din Petersburg, pretinde că vi
sita cancelarului rusă la Paris ară fi în
tărită legăturile franco-ruse, combinați- 
unea însă, că soopulă călătoriei ar fi 
fostă încheierea unui tractată, este lip
sită de orl-ce temeiu.

— piarulă „Odjek" din Belgradă, 
aduce în Nrulă său mai recentă următo- 
rea oonvocare: „La adunarea Bosniaci- 
lorii și Herțegovinonilorfl, ce se va țină 
la 17 (29) Noemvre, în care se voră per- 
traota statutele reuniunei și se voră a- 
lege membrii comitetului, suntă invitați 
a lua parte, fără osebire de oonfesiune, 
toți Bosniaoii și Herțegovinenii, cari sunt 

mai îndelungată l’ar fi espusă la mai 
multe neplăceri; deodată ușa se des
chise și baronulă întră abătută și ru
șinată. „Aseră n’ai venită la cină, astădl 
încă nu te-ai arătată", începu elă apro- 
piându-se. „Tu ești supărată pe mine; 
dăr fii ouminte; vecfi, s’a întâmplată 
lucru minunată ou mine ; băusemă peste 
<fi prea multă vină, tu cunoscl partea 
mea slabă: atunci nu potă să mă lasă 
să nu năcăjesoă pe cineva. Suntă în 
deajunsă pedepsită, că diua frumbsă de 
erl s’a sfîrșită atâtă de rău și că casa 
mea acum va fi patru săptămâni în gura 
veoiniloră mei. Nu-ml amări cu totulă 
viâța, fi erășl amicală ca mai înainte!"

— „Treci mai bine cu totulă peste is
toria acesta," răspunse Froben cu fața 
posomorită, oferindu-i mâna, „nu-ml place, 
să mă mai esprimă asupra unoră aseme
nea lucruri; dâr mâne plecă de aici; 
aici nu mai stau de locă".

— „Nu fii nebună!" esolamâ baro
nulă, care nu se așteptase la acesta și 
se înspăimânta tare. „Din causa unei 
asemenea scene să pleci îndată! O spu- 
neamă totdâuna, că ești ună arțăgosă. 
Nu, din asta nu va fi nimică, și 6re nu 
mi-ai promisă, că vei aștepta pănă când 
voră sosi epistole dela Don Pedro din 

gata să se lupte pentru ideia unirei aces- 
toră două provincii*.

— Ministrulă grecescă de esterne 
Deligiorgis, a dată răspunsă puteriloră 
europene, cari au căutată să se amestece 
în afacerile interne ale Greciei, din in- 
cidentulă construoției liniei ferate Myli- 
Calamata. „D-lă de Deligiorgis, răspun- 
tjândă notei identice a representanțiloră 
Germaniei, Franciei, Austriei, Turciei și 
Italiei în afacerea drumului de feră 
Myli Calamata, a disă că nu admite de 
locă ca neplata lucrătoriloră străini de 
cătră compania concesionară belgiană 
să potă fi obiectulă unei intervențiunl di
plomatice, aoâsta este o afacere internă, 
care privesce pe tribunalele țării, cărora 
creditorii străini ai societății belgiano ar 
fi trebuită să se adreseze. D. Deligiorgis 
respinge cu energiă ingerința străină, 
care ar constitui o atingere a drepturi- 
loră de suveranitate ale Greciei. Es-î 
primă marea sa surprindere de a vede 
pe representanții puteriloră, că persistă 
să înfrunte afacerea, după apreciărl gre
șite a obligațiunilor^ Greciei cătră so
cietatea concesionară. Nu permite ca 
puterile străine să’șl aroge ună dreptă 
de controlă asupra atitudine! seu asupra 
acteloră de ordine internă a guvernului 
elenică, și respinge în fine propunerea 
puteriloră, cari ceră oa Grecia să dea 
asigurarea, că interesele creditoriloră 
străini voră fi păzite în combinațiunea 
pentru terminarea lucrăriloră, aoestă asi
gurare ar pută să aducă pagubă intere- 
seloră elenice."

— Oficiulă Reuter telegrafieză din 
Peking, cu data de 29 Noemvre, la Lon 
dra despre turburările din Cliina urmă- 
tărele: In partea nordică a zîduriloră 
oeloră mari au isbuonită două revoce. O 
revoltă mai seriosă s’a întâmplată în 
districtulă Taltov. Mandarinii au concesă 
prigonirea creștiniloră. Misiunile euro
pene a fostă jefuite și 300 de omeni 
au fostă uciși în modulă celă mai crân
cenă, Guvernorulă generală Li Hung 
Csaig, a trimisă ou trenulă mai multe 
mii de soldați în contra rebeliloră. Mi
sionarii au părăsită ținuturile din nord- 
ostulă orașului Peking, deorece autori
tățile nu suntă în stare să-i apere. O 
altă depeșă anunță: Rebelii înainteză 
cucerindă orașe fără ca să li se opună 
vre-o resistență. Uoiderile din Taoov 
suntă de o crufime ne mai pomenită; 
misiunea belgică a fostă măoelărită fără 
cruțare. Se cfice, că aoeste crime au 
fostă săvârșite de mandarinii fanatici. 
Intre Europenii din Peking domnesce o 
mare agitațiune.

W. ? Nu, nu trebue să pled, nici de so
cietate n’ai de ce să te rușinezi, acesta 
întregă și cu deosebire femeile mă certă 
cum se cade, ele ț’au dată ou totulă 
dreptate și dioeau, că eu sunt vina la 
fote".

— „Cum îi merge femeei tale?" 
întrebă Froben, pentru ca să soape de 
aoeste amintiri.

— „Cu totulă restabilită, a fostă 
numai așa o spaimă mică, fiindcă ea se 
temea, că ne-amă certată seriosă noi 
amândoi, te așteptă cu dejunulă ; vino 
cu mine în josă și fii ou minte. Trebue 
să mă ducă călare, nu mi-o lua în nume 
de rău, mora înoepe adl să âmble. Va 
să dică ești oa și mai înainte?"

— „Ei bine, fiă!" dise tînărulă cam 
supărată" „lasă odată în paoe tdtă is
toria. Elă urma pe baronulă, cu senti
mente ouridse, pe cari singură nu și-le 
putea esplica. Baronulă mulțămită, că 
l’a împăcată lesne pe amioulă său, pleoâ 
repede înainte și în grabă anunța femeei 
sale, ce ispravă făouse și apoi părăsi 
oastelulă, pentru oa să-și pună mdra în 
lucrare.

(Va urma).

SOIRILE PILEI.
— 20 Noem. (2 Decern.)

Telegramă de felicitare lui Imbriani 
și Menoti Garibaldi. Aflămă din „Națio- 
nalulă", că mai mulțl oetățeul români 
din Craiova au adresată următorea tele
gramă d-loră Imbriani și Menoti Gari
baldi la Roma:

Imbriani și Menoti Garibaldi, Homa.
Cuvintele vostre în ultimele ședințe 

ale congresului ne-au însuflețită și ne-au 
redată mari speranțe. In adevără prin- 
cipiulă naționalitățiloră, pentru care 
atâta au luptată mari bărbați ai lumei 
moderne, va fi uniculă mijlocă de în
frățire ală popâreloră și deci ală păcei, 
oe atâta se doresce. Noi cetățeni ai Cra- 
iovei vă felicitămă din inimă și vă a- 
ducemă aci omagiile nostre de recunos- 
oință pentru cuvintele rostite în oongresă 
în favorulă frațiloră noștri martirisațl 
de Unguri.

* * *
Președinte ală camerei române a fostă 

alesă d-lă colonelă Hoznovanii, oare a 
fostă și în anulă treoută președinte ală 
acestei oamere.

* * *
Mișcarea poporațiunei în România. In 

anulă 1890 au fostă în România, după 
statistica ministeriului domeniilor, 38,664 
de căsătorii, 204,669 nasoerl și 150,757 
oasurl de morte, și adeoă pe orașe se 
vine 5569 căsătorii, 33,002 nascerl, și 
28,138 cașuri de morte, pe poporațiunea 
rurală 33,095 căsătorii, 171,667 nascerl 
și 112,623 cașuri de morte.

* * *
Seghedinulă — germanisată ? „Egye- 

tertes" dela 1 Decemvre n. aduce o in
teresantă notiță din Seghedină. E vorba 
de faptulă, că ună „uri ember*, oare avea 
daraverl în numitulă orașă, a descălicată 
la hotelulă principală, ce portă numele 
sdrobitorului de naționalități de odinioră, 
„Tisza". Domnulă din vorbă adresân- 
du-se cătră portară în limba maghiară, 
acesta i-a răspunsă nemțesoe, indrumân- 
du-lă să urce etagiulă. Der ce să vedl, 
ajungândă în etagiu camerista îlă agrăesoe 
erășl nemțesce, âr adresându-se cătră 
unulă din servitori, i-a răspunsă ruptă- 
alesă, că elă e vienesă și că nu sciă 
nici o b6bă unguresce. — Soirea acesta 
l’a turburată rău pe „Egyetertes", oare 
după ce-șl esprimă mirarea, cum de se 
pdte întâmpla așa ceva într’ună neaoșă 
orașă unguresoă, unde pănă acum Ger- 
manulă cu limba lui nu putea cere niol 
pâne nici apă, dă totodată espresiă do
rinței nebune șovinistice, de-a nu se mai 
afla pe viitoră niol unu hotelă în Un
garia, unde n’ai pute să te „fericesci" 
cu limba lui Arpâd....

* *
Impăratulă Germaniei la Bucurescl. 

„Magyar Hirlap" primesce o telegramă 
din Bucurescl, în care se dice, că împă- 
ratulă Wilhelm, ar ave de gândă să 
mergă în luna Iui Martie a. v. la Bu
curescl, oa să re’ntoroă visita Regelui 
Carolă.

* * *
Cutremuri de pămentti. In nâptea 

de 28 spre 29 Noemvre s’au simțită în 
Sibiiu două cutremure de pământă, Celă 
dintâiu a fostă simțită la lU/j înainte 
de medulă nopții, er ală doilea la 3’/2 
ore după mietjulă nopții.

*
Deputăția turcescă trimisă la Livadia 

s’a reîntorsă la Stambul, după oum ne 
spune o depeșă din Constantinopol. Ea 
a adusă Sultanului o sorisore autografă 
de mulțumiri din partea Țarului. Șefulu 
deputațiunei, Fuad Pașa, a fostă deco
rată de Țară cu ordinulă S tulă Ale
xandru Newsky.

* * *
Țarulă și Țarina Rusiei, s’au întorsă 

în 28 Noemvre din Livadia la Gaoina.
* * #

Centenarul!! componistului Mozart. 
Sâmbătă în 5 Decemvre n. c. se va serba 
centenarulă morții celebrului componistă 
W. A. Mozart. Din inoidentulă acesta 

se va ține în (fiua aceea ună requiem 
în biserica Sf. Ștefană din Viena.

* +• *
Reuniunea pentru îngrijirea galițeloră. 

Membrii subsorișl ai acestei reuniuni, 
precum și alțl, oarl se ihteresâză de a- 
cestă reuniune suntă rugați ca să ia 
parte la adunarea, ce va fi mâne sera 
la 8 ore, în restaurantulă Iosef Balazs, 
din Soheiu (lângă tribunală.)

* * *
Concertă. Atragemă atențiunea pu

blicului asupra ooncertului ce-lă va da 
în 8 Decemvre sooietatea de operă a 
d-lui directoră Berger, în sala hotelului 
oentrală Nr. 1. piarulă sibiană „Siebenb. 
D. Tgblt" laudă fârte multă produc- 
țiunile acestei societăți. Programulă este 
următorulă: Daisy Singer, cântăreță de 
coloratură: 1) Ariă din opera „Dinorah",
2) Ariă din opera „Traviata", 3) „Mein 
Liebster", cântecă de Edgar Krones, 4) 
„Engelserenade", de Thomas. Therese 
Sohilder, artistă: 1) „Fâohersprache" de 
Majer Helmund. 2) „Es muss ein Wun- 
derbares sein", de Liszt, 3) „Krăhe", de 
Schubert, 4) „Die Sonne lacht", din 
„Samson și Dalila" de Saint-Sains. K 
Sachse, tenoră: 1) Ariă din „Zauber- 
flote". 2) „Liebesgluk". cânteo de Sucher,
3) „Wie beriihrt mich wundersam", cân
tece de Fr. Bendel, 4) „Das erste Veil- 
chen", cântecă de Mendelsohn. 5) Două 
cântece de Mascagni. Fritz Iulich, bas- 
sistă: 1) „Der schlesische Zeoher", de 
Reissiger. 2) „Der Trompeter" de Speier 
și „Săugertestament" de Osten. 3) „Erin- 
nerung" de Abt. 4) „Bublein klein" din 
„Lustige Weiber" de Donizetti. 5) „Hei- 
lige Halle" de Mozart. 6) „Sehnsuoht" 
de Rubinstein. A. K. Mirus: 1) „Als 
ich zum ersten Mall dich sah" de Hugo 
Briickler. 2) „Lehu deine Wang an meine 
Wang" și „Margareth am Thore" de 
Adolf Iensen. Prețulă loouriloră : Cercle 
1 fl. 50 cr. Parterre 1 fl, Looă nume
rotată pe galeriă 80 cr. StBlă pe ga- 
leriă 50 or. Parterre în picidre 50 cr. 
Bilete se potă căpăta pănă în săra con
certului în librăria d lui Wilhelm Hie- 
mesch și sera la casă.

Brașovu, 20 Noemvre c.
„Tribuna" dela 17 (29) Noem

vre a. c. se întrece pe sine însă-și.
Ea publică răspunsulă, ce ’i 

l’amu dată noi în Nr. 253 dela 
15 (27) Noemvre c. ală fdiei nds- 
tre din cuventu in cuvcntu și încheia 
apoi printr’o nouă suspiționare, pe 
care are obrăsnicia a o basa chiar 
pe acelu răspunsă. Der nu numai 
că suspiționeză, ci și calumnieză, 
susțiindă, că „Gazeta Transilva
niei “„sub plapoma solidarității face 
politică în doi peri".

Ach ude gescheit!...
„Tribuna" e fdrte îndrăsneță. 

Der 6re nu rischeză ea prea multă 
față cu faptulu, că e imposibilă, 
ca între cetitorii ei se nu se afle 
și omeni cu judecată coptă. Cum 
se presentă „Tribuna" înaintea a- 
cestoră cetitori ai săi, când în locă 
de a se apăra cu dovecji, strigă 
totă mai tare în contra altora fără 
doveȚi?

Ori doră crede „Tribuna", că 
publicându cu litere grdse unele 
afirmări din răspunsulă nostru, pe 
cari ea le numesce „înjurături", 
nu s’a caracterisată ea pe sine în- 
sa-și, ci a dovedită ceva în con
tra „ Gazetei “ ?

Decă amă ave cu cine, amă 
fi gata să ne rămășimă, cjece con
tra unulă, că noi tbte acele afirmări 
le putemu susține cu doveefi scose 
din numerii „Tribunei" și că ea 
nu va pute aduce nici o dovadă 
pentru a-și susține suspiționările 
și calumniările sale.

Decă poftiți, n’aveți decâtă se 
doriți și noi, și fără rămășagu, ne 
vomă ține de vorbă.
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[Alianța franco-rusă și Grecia.
țliarulă grecescă „Alcropolis* pri- 

meșce din Petersburg dela o personă in
fluentă la Curte nisce informațiunl pri- 
vitore la situația Greoiei față de cele 
două grupări mari europene, informații, 
cari suntă lipsite de interesă generală. 

In urma evenimenteloră dela Kron
stadt, — spune informatorulă diarului 
grecescă, — a fostă la Kopenhaga ună 
viu sohimbă de vederi între Țarulă și 
regele George ală Greoiei. De și, se în
țelege, că nu se cundșoe anume cuprin- 
sulă acestoră convorbiri, cercurile bine 
informate dela Curtea rusescă asigură 
totuși, că în decursulă aceloră schimburi 
de păreri nu s’a ridicată nici o obiec- 
țiune seriosă împotriva alipirei Greciei 
de alianța franco-rusă.

Mai târziu s’au începută negooiărl 
la Atena între miniștrii plenipotențiari 
ai Rusiei și Franciei deoparte și între gu- 
vernulă grecescă de alta, în același în- 
țelesă. Resultatulă acestoră negooiărl a 
fostă convingerea, oare domnesce acum, 
că alipirea Greciei la alianța franco-rusă 
este impusă de firea lucruriloră.

Ca partioipătore la alianță, Grecia 
oferă Adia sa vrednică de considerare, o 
armată de 100,000 de omeni și în sfir- 
șită, ceea ce este mai importantă, situa
ția sa geografică, care, avândă în ve
dere siguranța porturiloră sale, pare oa 
și creată pentru o basă de operații de 
primulă rangă, atâtă pentru Francia câtă 
și pentru Rusia, în marea Mediterană.

Și de dre-ce atâtă în Parisă câtă și 
în Petersburg se prețuiesce forte multă 
valârea alianței grecescl, cei doi aliațl 
suntă gata a garanta aliatului ală treilea 
Creta, Epirulă, Macedonia de mi^ă-^i și 
tote insulele.

In astfelă de împrejurări, alipirea 
Greciei la alianța îndoită se pote privi 
oa ună faptă sigură.

Corespondentulă din Petersburg^ 
adaugă:

Timpulă neutralității a trecută pen
tru Greoia; printr’ensâ ea ar perde ori 
ce speranțe pentru viitorfi. Cu alianța 
întreită nu p6te să mârgă, căci politica 
acesteia și a Engliterei nu nisuesce spre 
întărirea Greciei. Austro-Ungaria și En- 
glitera ară ave ohiar interesă ca Gre
cia să fiă slabă, cea dintâi din pricina 
Salonicului, a doua din pricina Cretei.

Francia din potrivă ar fi singura 
putere, care ar dori o Greciă tare, care 
să fiă în stare să țină echilibrulă Italiei. 
Er întru oâtă privesce pe Rusia, ea n’are 
nici ună interesă oa să oaute slăbirea 
Greoiei, de âreoe ună stată elină de 
cinci miliâne ar pune capătă visuriloră 
de o Bulgaria mare; Rusia însă, pentru 
planurile sale, are nevoiă de o Bulgaria 
mică și supusă. Deci, Greoia trebue să 
alegă dintre grupurile politice existente 
în Europa, pe acestă din urmă.

La tote acestea, cLiarulii grecescă 
„Akropolis'1, care de altfelă are reputa- 
țiune de moderată, 4i°e, că în adevără 
orl-ce grecă recunosce ac|I, că nu mai 
merge ou neutralitate și că Grecia, la 
oăsulă hotărîtoră, trebue să-și arunce și 
ea spada în cumpănă. De aceea necesi
tatea de a încheia alianțe să impune de 
pe acuma chiar.

^Altropolis^ nu voesce să ia răspun
derea pentru oele spuse de ooresponden- 
tulă său din Petersburg, pe de altă parte 
soie oa și orl-care grecă, că țera sa n’a 
avută din cealaltă parte (din partea ali
anței întreite) decâtă crude desamăgirl.

Cronică din Budapesta.
Budapesta, 29 Noemvre n. 1891.

— Societatea de lectură „Petru Ma
ioră" în ședința sa generală din 28 No
emvre a declarată în înțelesulă statute- 
loră ei de membri onorari pe d-lă D i a- 
mandi Manole, comerciantă în Brașov, 
pe d-lă Dr. Ioană Mihu, advocată 
în Orăștiă, pe d-lă Dr. Giorgiu Popa 
referentă școlară în Aradă și pe d-lă 
Coriolană Brediceanu, advocată 

în Lugoșă, ca bărbați binemeritați 
de națiunea română.

— Constatămă, că spre ajungerea 
scopului societății „Petru Maioră “ , 
membrii ei oetesoă în fiă-care ședință 
lucrări de ouprinsă literară variată. 
D-lă Alex. Mihuța a cetită des
pre „ Sentimentulă frumosului" , d-lă 
Ath. Brădeanu o dare de semă asu
pra povestirei „Savitri", d-lă I. B. B o i u 
„Câteva cuvinte despre Gudrun" și d-lă 
Aurelă Cosma „Câteva cuvinte des
pre Anonymus“, prin care se încârcă 
a constata, că acestă oronicară, dela 
oare au rămasă date de importanță is- 
torioă forte mare, mai ou semă cu pri
vire la Români, a trăită pe timpulă lui 
Bela I-iu, er nu sub Bela II-lea.

— Dela Societatea „Petru Maioră" 
se pdte prooura escelenta tragediă în 5 
aote „Hori a", scrisă în versuri de Ghiță 
Popă, cu 50 or. fără porto, și „Istoria 
pentru începutulă Româniloră în Daoia- 
Traiană," de Petru Maioră, ou preță re
dusă de 60 cr.

— In ciuda tuturoră ineinuăriloră 
perfide a câtorva Zi&re maghiare, di de 
Zi totă mai mulțl tineri să grupeză în 
jurulă soc. „Petru Maioră1', casingurulă 
foculară națională română în capitala 
acesta plină de renegați.

— Timpulă pe aid în genere a fostă 
mole; acum înoepe a se înăspri. O iernă 
mai potrivită pentru studențime, ca acesta, 
nu este de dorită. —m.

La cestiunea rescumperărei regalielor.
Chimitelniculă de Câmpiă, 30 Novembre 1891.

Onorată Redacțiune! Semnele fu
nestei dreptăți ou care ne încercă 
domnitorii Z^eL se înmulțescă din di 
în 4>-

Una din cele mai îngrozitore do
vedi despre aoestă dreptate ni-s’a dată 
prin resolvarea cestiunei rescumpărărei 
regalieloră. Se scie, că prețuia rescum
părărei regalului de crișmărită, ce după 
dreptate li-s’ar ouveni foștiloră colonl, 
cari au trasă jugulă celă amară ală crun
tei iobăgii, în urma unei hotărîri a Cu
riei ungurescl din 13 Ianuarie a. c.Nr.91, 
se consideră de-arendulă, ca bani oomu- 
nall, și așa în looulă baniloră, statnlă dă 
comunității politioe din fiăoare comună 
nisce obligațiuni vinculare, pe basa că
rora judele comunală are să primescă la 
anumită timpă interese, mi-se pare de 
4°/0. Banii aceștia se pună în bugetulă 
comunală la averea întregei comune, 
prin urmare, atâtă a Maghiarului, Jido
vului, Țiganului, cari n’au fostă apă
sați mai întru nimică de sarcina iobă- 
giei, câtă și a Românului, care a trasă 
atâta în acelă jugă amară și crudă. Din 
banii comunali, firesce, se plătesoe no- 
tarulă, judele, colectorulă etc. cari nu sunt 
numai ai foștiloră oolonl și nici numai 
ai poporului de rândă, ci și a domniloră 
ca mari proprietari.

Cine nu vede 6re aci o apucătură 
mișelâscă în favorulă nobilimei maghiare? 
Da, căol pe când mariloră proprietari 
li-s’a solvită și li se solvesce suma res
cumpărărei acestui regală în bani gata 
din partea statului, pe atunci amărîții de 
iobagi se despoiă fără milă și în modulă 
celă mai crudă, și de aoestă bagatelă 
făcendu li-se averaa comună cu domnii 
cari din acelă dreptă și-au luată odată 
partea, oa așa din a poporului săseplă- 
tescă în mare parte spesele oomunale 
și pentru domni. Și deoă interesele a- 
nuale ale intregei sume de resoumpărare 
a regalului nu ar ujunge spre acoperi
rea speseloră oomunale, erășl poporulă 
va fi osândită a oontribui.

Fiindoă aici suntă în jocă milione 
de florini, ca bani românesol câștigați cu 
preță de sânge, oâtă de bine ar fi, deoă 
toți domnii advooațl români, cari au 
procese de acestea, dâr și cei ce nu au, 
ar protesta pănă la dietă și ohiar pănă 
la Cordnă, în contra susă numitei hotă- 
rîrl a Curiei, oare după părerea judecă- 

toriloră, e adusă pe basa unei legi vechi 
nesanoționate.

Din causă, oă în multe comune din 
tratulă Ludoșului, regalulă de crișmărită 
în urma aducerei legii de resoumpărare, 
s’a donată din partea foștiloră jubaglpen
tru a se ridica biseriol ori șoâle, âr în alte 
comune erau pe oale a-lă dona, ba în 
multe comune fusese donată de Z6C* 
de ad; fiindcă prin amintita hotă- 
rîre a Curiei, tote bisericele suntă des
poiate de acestă avantagiu. P. On. D-nă 
Protopopă Nicolau Solomonă unde nu 
a putută face pace cu pretendenți po
litici, ajungând 0 lucrulă la pertractare 
a rugată pe D-nulă Dr. Ioană Rață 
din Turda, ca să ia asupră-șl apărarea 
acestoră drepturi românesol, și d-sa, după 
oum s’a esprimată, a deoisă a merge cu 
apelațiunea pănă la Curiă (și a mijlooi 
chiar și interpelări în dietă, numai Dum
nezeu să i ajute, să pdtă reuși învingă- 
oră. învingerea însă ar fi mai sigură, 

dâcă câtă de mulțl ar păși pre acestă cale.
Teodoră Hărșianu, 

parochă gr. cat.

Unu învățătorii românii — a luatii 
lumea în capu.

Sub acesta titlu „ Luminăto- 
riulu11 aduce o scire sensațională 
pe care „Tribuna1' s'a grăbitu a-o 
reproduce fără de nici unu co
mentară. Etă ce 4i°e '■

Ună învățătoră română oonfesio- 
nală dintr’o comună învecinată ou Ti- 
mișâra și aparținătăre diecesei Aradului 
după ună serviciu de 22 de ani, pururea 
lăudată pentru purtarea sa, în (jilele tre
cute a luată lumea în capă, părăsindu șl 
stațiunea și ducându-șl bietele mobile... 
Oausa acestei părăsiri este o șicanare 
ne mai pomenită din partea comitetului 
paroohială, carele, precum se Zice, ar fi 
înoă nelegală, adeoă neîntărită în func
țiunea sa din partea consistoriului. De 
trei ani de Z^6» numitulă învățătoră n’a 
vâjută cruoeră din salarulă său, deși a- 
cesta nu era secuestrată judeoătoresce 
niol oprită din partea consistoriului. Co- 
mitetulă numită n’a voită săplătesoă din 
renitență și demnulă consistoră n’a fostă 
în stare să isbutâscă a învinge ou pu
terea sa față de ună comitetă renitentă. 
Intr’aceste numitulă învățătoră nu era 
suspendată dela oficiu, deci trebuia să 
stee la postulă său, însă se înțelege fără 
salară. O causă quasi disoiplinară, pe 
care renitenții i-o acățaseră în capă, este 
demultă finită din partea forului supremă 
ală nostru, der stă la oonsistorulă din 
Aradă, — nu la senatulă competentă 
școlară, ci la senată neoompetentă, ne- 
expedată! Admirabilă e aceea, că totă 
cei buni, cei mai adicți ai oausei națio
nale pățescă astfelă de șicane — în 
dieoesa Aradului. Aflămă de lipsă a a- 
visa pe d-lă seoretară consistorială pre
ventivă, că n’are la ce ne mai trimite 
rectificările îndatinate.

Noi avemu despre casulu a- 
cesta următ6rele date:

Acelu învețătoru despre care 
Țice „Luminătoriulu", că a luatu 
lumea 'n capu, a înstrăitatu o 
sumă însemnată din banii comu
nei bisericesc!, la a căroru resti
tuire l’a judecatu însuși consistorudu 
metropolitanii. Invețătorulu înse, mi- 
rosându judecata, și-a transcrisă 
averea pe soția sa, er comuna biseri- 
cescă veijendu acesta, a începută a-i 
atrage jumătate din salară spre a- 
chitarea baniloră înstrăinați. Pen
tru ca se pbtă eluda și acesta 
acelă învățătoră, precum ni-se a- 
sigură, s’a așecjată la altă stațiă 
în diecesa Caransebeșului.

Eată cum „a luată lumea în 
capă11.

Literatură.
A apărută:
Tatălu Radetzky. Biografia sa în 

cadrulă istoriei timpului său. Pentru ar

mata și popârele Austro-Ungariei de C. 
de Duncker, majoră i. și r. în statulă ar
matei, șefă ală secțiunei de soripte a 
archivei i. și. r. de resbelă. Traduoerea 
de Oscar Criste, loootenentă i. șir. înre- 
gimentulă de infanteriă N. 50, ooman- 
dantă în arohiva i. și r. de resbelă 
Viena 1891. Editura comitetului pentru 
ridicarea monumentului Radetzky. In 
comisiune la L. W. Seidel & Sohn li- 
brărl i. și r. de curte. — Formată 8° 
mare cu hârtiă și țipară de luxă în 228 
pagini.

Prin edarea biografiei celui mai mare 
comandantă austriaoă, a mareșalului cam- 
pestru Radetzky, literatura s’a înavuțită 
cu ună opă, oare e celă mai bună în 
feliulă său. Oomitetulă instituită pentru 
ridioarea monumentului lui Radetzky în 
fruntea căruia este Alteția Sa imperială 
Arohiducele Albrecht, a însărcinată ou 
compunerea acestei biografii pe d-lă ma
joră Carolă de Duncker unulă dintre cei 
mai buni soriitorl în c. și r. archivă be- 
lică; d-lă majoră Garolă de Dunoker a 
și resolvată tema, ce ’i s’a înoredințată, 
spre mulțumirea generală și în modulă 
oelă mai splendită, căci acestă biografiă 
este în sensă strictă, o carte poporală, 
scrisă într’o limbă simplă, der energică, 
enarându-ne evenimentele cele mai mar- 
oante, înoepândă dela anulă 1766 pănă 
la 1858, în care timpă marele ooman- 
dantă de atâtea-orl a fostă apărătoriulă 
deoisivă ală întregității monarchiei. In o- 
pulă acesta fără 'trase banali se repre- 
sentă ioâna lui Radetzky — mai bine 
Zisă a „tatălui Radetzky," cum se numea 
elă de oătră bravii soldați, cari îlă ado
rau cu duioșiă — în totă glor a sa for- 
mândă o parte însemnată din istoria lu- 
mei. Opulă confecționată cu multă ele
ganță, cuprinde mai multe ilustrațiunl 
bineeseoutate ale generalilor mai renumițl 
din aoelă timpă și patru harțe strate
gice de mare interesă nu numai pentru oei 
din branșa militarăci pentru fiă-cine, oarele 
are 6re-oare interesă pentru istor ; dinăi 
acestă motivă opulă se recomandă ca o 
lectură forte de interesă. Pentru a fi ac
cesibilă tuturoră națiuniloră din monar- 
ohiă, opulă s’a tradusă mai în tote lim
bile. Traducerea în limba română s’a 
făcută de d-lă locotenentă O. Criste, oo- 
mandantă c. și r. în Archivul belioă, care 
pe lângă t6te greutățile ce ocură la tra- 
duoerl de natura asta, a isbutită pe de
plină, fără a se abate întru nimică de 
spiritulă originalului.

DIVERSE.
Din școlă. Invățătorulă le spune șco- 

lariloră, ca să fiă cu băgare de semă când 
mănâncă cerașe, și le arătă pericolele, 
ce se nască când înghite cineva o cerașe.

— „I6ne, ce se întâmplă, când 
sâmburele de cerașe rămâne în sto- 
machă ?“

— Ionă: „Cresoe ună cireșă!"

„ALBIHA11 institutn de credita și de economii.
Filialii Brașovft.

Conspectulu operațiunilor^ do cnssă în luna 
Octomvre 1891.

Intrate:
Cassa în 31 Oct. 1891. fl. . 10,138.15
Depuneri spre fructificare . 170,842.63
Cambii răscumpărate. . . 98,975.68
Conturi curente .... 44,963.27
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi....... 2,465.50
împrumuturi pe producte . 2,570.—
Monetă................. 1,927.25
Interese și provision! . . 4,107.32
ComissiunI............. 600.—
Diverse................. 957.60

fl. 337 54L30
Eșite:

Depuneri spre fructificare fl. 125,859.51 
Cambii escomptate . . . 47,378.50
Conturi curente.................. 83,252.83
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... 24,517.—
împrumuturi pe producte . 2000.—
Monetă............................. 1,960.02
ComissiunI........................ 2,358.61
Interese și provisiunl . . 866.43
Diverse................................... 943 27
Spese și salare................... 1.197.69
Numerară cu 30 Nov. 1891 47.213,44:

fl. 337,54730
V. Bologa, m. p. N. P. Petrescu m. p. 

dirigentă. adjunctă.
V. Uvegeș, m. p.

comptabilă.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Cwsiiha pieței Brașovw
din 2 Decemvre st. n. 1391.

bancnote românescl Cump. 9.26 Vend. 9 29
Argintă romănescă n 9.18 ZJ 9.23
Mapoleon-d’orI - - n 9.28 n 9.82
Lire turcescl • » n 10.48 n 10.53
Imperiali - - - ■ n 9.48 n 9.53
ttalbinl .... n 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6% 101.— —.—

„ „ „ b /g n 99.50 n
Ruble rusescl - - - „ 110.- n 112.-
Mărci germane - - 57.50 n 57.80
Discontulfl. 6—8% P6 anii.

Cursnlti la bursa din Viena
din 5 Decemvre a. o. 1891

Renta de aurii 4% ... 103.—
Renta de hârtiă 5% 100 60
Imprumutulii căiloră ferate ungare -

aurii ... ..... 116.30
dto argintii ..... 97.50

i, mortisarea datoriei căilord ferate de
ostii ungare [1-ma emisiune] 110 50

Kmortisarea datoriei căilorâ ferate de 
ostii ungare [2-a emisunei] —

Amorf isarea datoriei căilord ferate de
ostii ungare (3-a emisiune) —.—

Bonuri rurale ungare........................ 89 75
Bonuri croato-slavone........................ 104.50
Imprumutulii cu premiulii ungurescii 135.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului 128 75
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungurescii - - .... —.—
Benta de hârtiă austriacă - - - 91.10
Benta de argintii austriacă .... 90 80
Benta de aurii austriacă ... 107.65
LosurI din 1860 - - ■ • - • 134.75
Acțiunile băncei austro-ungare 1002.—
Acțiunile băncei de credită ungar. 314.—
Acțiunile băncei de credită austr 274.40
Galbeni împărătesei- - - ... 5.58
Napoleon-d’orI ........
Mărci 1U0 împ. germane - - 57 85
Londra 10 Livres sterlings ... 117.85

£
*
>«<

ABONAMENTE
„GAZETA TRANSILVANIEI"

PrețulH abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni
anii

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

binevoiască a scrie pe cuponuld mandatului postaid și numerii de 
pe fășia sub care au primită ^iaruld nostru până acuma.

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

Totodată facemd cunoscuta tuturoru D-lord abonați, că mai 
avemd din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilord 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potd 
adresa la subsemnata Administrațiune în casd de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“ X o

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unfi

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

3
6

12

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

o

X X

Abonamente la numerele cu data

Pe
Pe
Pe

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria:

and........................................................... 2
șese luni........................, ... . 1
trei luni............................................

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

f

fl. -
fl. —

50 cr .

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

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

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

a §

Xtxxxy

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

Budapesta—Predealtt Bredealu—Budapesta B.-Besta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradis-B.-Pesta Copșa-mică- Sihiiu
Trenu 
accele-

Trenu 
de 

persân. rații

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rată

Trenă 
accele

rată

Trena 
de 

peradn.

Trena 
accele

rată

Trenu 
de 

persân.
Trenă 

de 
persân.

Trenă 
accele

rată

Trenu 
de 

persân.

Trenu
de ..___

persân. ratu

Trenu 
accole-

Viena
Budapesta 
Sxolnok
P. Ladăny

1
Oradea-mareJ

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

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uibra
Vințul de sus 
Aiuda
Teiuști

Crăoiunelă 
Blașiu 
Micăsasa

I 
ICopșa micâ

Mediașd 
Elisabatopole 
Sighișora 
HașfalSu
Homorodii
Augustinii 
Apața 
Fel di ora
Brașovu

Timișă 
Predeal ii 
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 
persdne

11.-
2.41
3.26
9.50

5.50
9.22

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

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

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

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

BucurescI 
Predealu 
TimișO
Brașovft

Feldidra
Apața 
Augustintt 
Homoroda 
HașfalSu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașâ
Copșa mică j

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunela

)
I

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

7.31

8.22
8.38
8.43

9.14

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

Teiușă

Aiuda 
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghiriș a 
Apahida
Clușiu

Nădășela 
Ghirbău 
Aghireșd 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia 
Bratca
Rev 
Mezd-Telegd

I Oradea mare<

8.-
8.07
8.24

sus

8.54
9.23

10.45
11.01

12.17
12.47

P. Ladăny 
Szolnok 

g’gi Budapesta
9.3o|iViena

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
12.371
12.53 i

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

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47

Aradu
Grlogovații 
G-yorok 
Pauliști 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșind 
Zamti 
Grurasada
Iiia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotii
Vinț. de josti 
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
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

Teiușu
Alba-Iulia
Vinț. de joșii 
Șibotii 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Glurasada
Zamti 
SoborșinO
Berzava
Conopu 
RadnaLipova 
PaulișO
Gryorok 
Grlogovații

Aradfi <
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

“6D5‘

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

Simeria (Piskî) Betroșeui | PetrosenI-Simeria

Simeria
Streiu
Hațegti
Pui
Gri vădi a 
Banița 
Petroșem

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

Trenu 
de 

persân.

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Copșamică 3.- 10.47. 7.10
Șeica-mare 3.31 11.27 7.43
Loamneș 4.15 12.08 8.27
Ocna 4.46 12.38 8.59
Sibiiu 5.10 1.- 9.23
Sihiiu— 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
Ludoș
Oșorlieiu ' 

Regh.-săs.

2.50
3 34
5.20
5.35
7.10

8.20
9.11

11.17

2.41
3.27
5.14
5.36
7.15

Regh.-săs.-Oșorh.- Cucerdea

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Ghirișii—Turda || Turda—Cxhirișu

Aradu--Timișora 1 Timișoi*a—Aradu
Aradtt
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

Regh.-săs. 
Oșorlieiu 
Ludoș

5.21
6.58

8.-
9.35
5.54
7.41

8.15
9.53

10.20
12.06

Cucerdea 7.47 8.25 12.50
Simeria (Piski)--Hunedora

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.16
Cern a 11.13 5.03 9.34
Hunedora 11.48 5.38 9.58

Hunedora--Simeria (Piski)

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

Brasov—Siernescl
Brașov 5.45 2.58
Zernesci 7.26 4.39

6.05

ITIureșii-Ijiidoșu—Bistrița Bistrița—JWIureșii-Ijudoșii

Murășd-Ludoșa . . . .
Țagu-Budateliod . . . .
Bistrița.............................

4.-|
6.481
9.59|| MurSșă-Ludoșă . .

8.08 10.55 4.— 10.44
Ghirișă 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda 

K40 Turda Ghirișu
9.30 2.30 8.50
9.50 2.50 9.101

Zernesci —Braș o v
Zernesci
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

Sighișora—Odorheiu II Odorheiu—Sighișora

Sighișora. . 
Odorheiu . .

3.1
6.1

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

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

1.16
4.15
7.21

Car eii-mari—Zelău II Zelău—Careii-mari

IVotftt Nume încuriiadrațl cu linii grâse însemnâză drele de nâpte.
Careii-marI . .
Zelău. . . .

5.5or Zelău . . . .
11.—1| Careii-marl . .

1.56
6.48

Brașov—S^-Ocorgju
Brașovu 8.30 3.10
•Uzonă 9.43 5.23
•S .Georgiu 10.23 5.03
S.-lxeorgiu—Brasov.
S.-Georgiu 6.32 5.17
Uzonîi 7.00 5.45
Brașovu 8.08 6 53

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovft


