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Brașovu, 22 Noemvre st. v. 
Apetitulu maghiarisatorilorh 

merge crescândă. După ce, sub 
ocrotirea dualismului, li-a succesu 
a maghiarisa justiția, administra
ția, învețămentulu și t6te servi
ciile publice din țâră, ei au ajunsu 
cu pretențiile loru așa departe, 
încâtu stărue morțișu se pună 
acum în serviciulă maghiarisărei 
chiar și armata comună.

Cetitorii, cari au urmărită cu 
atențiune desbaterile din delega- 
țiuni, voru fi rămasă de sigură 
surprinși de pretențiile cutezate, 
cu cari se ridică membrii ma
ghiari ai delegațiuniloră față cu 
armata comună, și de cutezanța, 
cu care stărue ei pentru introdu
cerea în măsură mai mare, seu 
mai mică, a limbei maghiare în 
cercurile acestei armate.

Decă ar fi vorba de ună stată 
națională maghiară în înțelesulă 
strînsă ală cuvântului, ori decă 
limba maghiară s’ar număra celă 
puțină între acele limbi culte ale 
Europei, cari prin superioritatea 
și puterea loru morală se ridică 
mai pe susă de altele, atunci lu- 
crulă ar mai ave ună sensă. Din 
întâmplare însă, Maghiarii nu se 
potă lăuda nici cu una, nici cu 
alta din aceste două condițiuni.

Țera acesta este o țâră poli
glotă și cei ce voră se promoveze 
interesele adevărate ale acestei 
țeri, o voră putâ face numai decă 
voră ține contă de dorința și vo
ința tuturoră popâreloră din țeră, 
âr nu numai de dorința unui sin
gură elementă. Cum vină așa-dâră 
membrii maghiari din delegațiuni 
se pretindă față cu armata co
mună drepturi pentru limba loră, 
când ei bine sciu, că acestă ar
mată e compusă în fârte mare 
parte din tineri, cari nu numai că 
nu simpatisâză cu limba maghiară, 
ci tocmai pentru violența monstră, 

cu care li-se impune acestă limbă 
părințiloră și frațiloră lorăde-acasă, 
simpatisâză cu ea mai puțină, de- 
câtă cu ori care altă limbă?

Astăcji popârele se împacă mai 
ușoră cu limba germană, de-o 
parte pentru-că ea s’a introdusă 
în armată înainte de a se fi deș
teptată în așa mare măsură sen- 
timentulă națională ală popâreloră 
și astfelă, obiclnuindu-se cu ea din 
timpuri vechi, le pare și astăcjl 
mai suportabilă; de altă parte însă 
limba germană este o limbă cu
noscută și superiâră față cu multe 
altele. Decă amă admite însă po
sibilitatea, că pentru armata de 
pe teritorulă de sub stăpânirea 
ungurâscă li-ar succede odată Ma
ghiarilor ă să introducă într’adevără 
limba maghiară ca limbă ofi
cială, după cum viseză ei, atunci 
credă âre Maghiarii, că popârele 
nemaghiare se voră împăca cu 
acestă limbă așa ușoră? Nu-șl a- 
ducă ei aminte, că în acestă casă 
tocmai așa potă să se scâle și ce
lelalte naționalități din țâră și 
să-și pretindă față cu armata drep- 
tulă limbei loră, ca și Maghiarii? 
Ori dâră ei credă, că numai Ma
ghiarii își iubescă limba loră și 
că numai ei sciu să lupte pentru 
dreptulă acestei limbi?

De-o credu acesta, amar se înșelă. 
Amar seînșâlă Maghiarii și în mare 
rătăcire suntă ei, când în locă 
de a-și câștiga încrederea și simpatia 
concetățeniloră loră printr’o pro- 
cedere leală, justă și echitabilă în 
tâte privințele, alergă după cai 
vercjl, visândă numai și numai la 
o supremațiă totă mai despotă și 
mai volnică asupra poporeloră de 
sub stăpânirea loră.

CRONICA POLITICĂ.
— 22 Noemvre (4 Dec.)

— Privitorii la raporturile din 
Francia și Rusia „Grobulă" primesce 

din Londra următârele: Soiri sosite aci 
din isvord sigurii anunță, oă conferințele 
d-lui de Giers cu d-nii Carnot, Freyci- 
net șî Ribot au avută de resultată in- 
tervenirea unui acordă perfectă și defi
nitivă între Rusia și Francia unii trac
tata scrisa nu esistă. Acord ulă are o basă 
esolusivă defensivă și are de soopă men
ținerea păcii și respectulu tratateloru. E- 
venimentele din Bulgaria și din Egiptă 
suntă considerate de Franoia și Rusia 
ca contrarie principieloră de dreptă in
ternațională stipulate în tractatele exis
tente. Acestă diferență însă nu va con
stitui ună pericolă pentru pace, celă pu
țină nu în împrejurările actuale, de âre 
ce observarea strictă a tratateloră tre- 
bue să fiă asigurată prin mijloce abso
lută pacifice.

— O telegramă din Petersburgă 
spune, că d-lă de Giers îndată după re- 
întorcerea sa a reluată direcțiunea afa- 
ceriloru și că în 1 Deoemvre a făcută 
primula raportă Țarului. „Journal de St. 
Petersburg“ cj.i°0> deși călătoria mi
nistrului n’a avută de scopă decâtă cău
tarea sănătății, totuși ea a dată prilegiu 
la întrețineri și la numărose comentarii. 
Aoum se scie adevărata semnifioare a 
sohimbăriloră de vederi, ce s’au ivită 
ou prilegiulă petreoerii d-lui de Giers în 
Italia, Germania și în Parisă. Resulta- 
tulă aoestoră călătorii se cp00» 6 lim
pezirea situațiunei internaționale.

— Din Parisă se anunță ou data 
de 1 Decemvre, că consiliulu de miniș
tri francesi s’a ocupată cu viitârea în
trunire la Veneția a oonferinței interna
ționale pentru studiulă reogarnisarei oo- 
misiunei sanitare din Alexandria și pen
tru esaminarea candidațiunilor sanitare,sub 
cari ar fi autorisată treoerea prin cana- 
lulă de Suez, a bastimenteloră supuse 
carantinei. D-nii Barrere, doctorii Brouar- 
del și Proust, voră representa Franoia 
la acestă conferință. Oonsiliulă de mi
niștri s’a ocupată apoi ou atitudinea e- 
pisoopiloră.

— Intr’ună di scursă pronunțată ou 

ocasia deschiderei unui „Junior Conser
vative Club*1 la Glasgow, ex-secretarulă 
Irlandei, aoum primulă lordă ală tesau- 
rului, d. A. J. Balfour, s’a esprimată 
astfelă în cestinnea Irlandei: „Guver- 
nu'lă conservatoră englesă s’a lăsată a fi 
călăuzită, în politica sa irlandeză de două 
principii: primulă de a menține cu ori 
ce preță legea și buna renduielă, fără 
de oare libertatea n’ar fi deoâtă ună cu
vântă deșertă, și ală doilea de a îmbu
nătăți oondițiuuile materiale, în cari e 
menită a trăi poporulă irlandeză și în 
deosebi loouitorii cdsteloră sterpe și neos
pitaliere ale atlanticei. Și acestui pro
gramă guvernulă caută să rămână ore- 
dinciosă." D. Balfour adaogă, că expe
riența sa în afaoerile Irlandei îlă împu- 
ternioesoă a susțină imposibilitatea re
formei „home ruleu.

— Privitoră la situațiunea Europe- 
nilorfi din China, „Corespondența poli- 
tioă" spune, că cabinetulă francesă s’a 
ooupată fârte multă de Europenii ame
nințați și a învitată pe representanții 
săi din străinătate să facă cunoscută gu- 
vemeloră pe lângă oare suntă aoredi- 
tațl, lipsa urgentă a unui demersă una
nimă ală puteriloră în China. După opi
nia cercuriloră guvernamentale franoese, 
înțelegerea ar oonsta mai înainte de tâte 
în terminarea de instruoțiunl identioe re- 
presentanțiloră tuturoră puteriloră în 
Peching.

Crisă ministerială în România.

In România a isbuonită în (filele 
acestea o crisă ministerială provocată 
prin atitudinea elementeloră liberale din 
cabinetă representate prin d. Vernescu, 
față de elementulă oonservatoră repre- 
sentată prin d. Lasoar Catargiu. In șe
dința camerei din 18 Noemvre, fiindă a- 
legerea de vice-președințl, s’au unită li
beralii naționali ou Catargiștii și au a- 
alesă pe d-nii Fleva, Peșiaoovă și Al. 
Catargiu în contra oandidațiloră lui Ver
nescu, oarl au oăcjută. Aoâstă alegere 
era să fiă privită ca ună votă de
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Novelă de Vilhelm Hauff; trad.de Cornel Scurtu- 
6re se schimbaseră ast&cjl tâte alt

mintrelea, seu dâră elă devenise altulQ? 
Trăsurile feței Iosefei, întrega ei ființă 
i-se părea lui Froben, oă e mai schim
bată, oa atunol, când intrase elă la 
densa. O duioșiă, o jale ușoră se părea 
revărsată pe fața ei și totuși zimbetulă 
ei era atâtă de suavă, atâtă de intimă, 
când ea îlă bineventâ. Ea cfise> eâ ao- 
oidentulă ei de erl a provenită în urma 
încordărei prea mari. Dăr Froben, care 
ținea multă la părerea bună a amicei 
sale, nu putea să sufere, că n’a făcută 
aprâpe nici o amintire de istorisirea sa.

— „Nu", esclamâ elă, „nu te lasă 
să scapi atâtă de ușoră, stimată dâmnă! 
Judecata altora asupra mea puțină mă 
importă; ce-mi pasă mie, decă asemeni 
âmenl de tâte (fii®!0 mă măsură după 
măsură loră comună! Dâr înadevără, 
m’ar durea fârte multă, decă și d-ta mă 
vei judeca falsă, dâcă și d-ta vei primi 
acele idei, oarl m’au ofensată atâtă de 
multă în ochii d-tale, dăcă și d-ta te-ai 
indoi de adevărulă istorisirei mele. O, te 

conjură, spune-mi sinceră, oe credl des
pre mine și despre istoria aceea?u

Ea îlă privi lungă; ochii ei frumoși 
și mari se umplură ou lacrăml, ea îi 
strînse mâna: — „„O, Froben, ce credă 
eu despre acesta?" (fise ea. „Și decă 
tâtă lumea s’ar îndoi de adevărulă acela 
istorioă, eu ași soi totuși de sigură, că 
d-ta ai vorbită adevărulă! D-ta nu scii, 
câtă de bine te cunoscă 1“

Elă roși de bucuriăși-i sărută mâna: 
„Ce bună eșcl, oă mă cunoscl. Și de si
gură, eu am povestită totulă cum s’a 
întâmplată în adevără."

— „Și fata acesta", continuă ea „e 
de sigură aceea, despre care mi-ai vor
bită acum în urmă ? Nu-țl aduci aminte, 
când vorbeamă despre Victor și Clotilda, 
mi-ai mărturisită, că iubescl fără spe
ranță? Este aceeași?"

— „Ea este", răspunse elă cu tristeță; 
„nu, nu vei rîde de mine din causa 
acestei nebună; d-ta simți multă mai. 
adâncă, decâtă să afli acesta de ună 
lucru ridioulă. Sciu totulă, ce voră (Șice 
despre acâsta; de multe-orl îmi cfică eu 
înșu-ml, că suntă ună nebună, ună fan
tastă, oare alergă după o umbră, — eu 
niol nu sciu, că ea mă iubesce."

— „Ea te iubesce", striga Iosefa 

involuntară; totuși roșindu-se de pro
priile ei ouvinte, adause: „Trebue să te 
iubescă; credl d-ta, că atâta generositate 
nu trebue să facă o adâncă impresiune 
asupra inimei unei fete de 17 ani, și 
apoi în tâte vorbele ei, ce mi-le-ai po
vestită, zace ună mare gradă de iubire".

Tînărulă părea, că ascultă cu în
cântare vorbele ei. — „De câte-orl nu 
îmi ficeamîi ®u acesta", (fise elă, „când 
eram fără nici o mângăere și priveamă 
cu tristeță la trecută; der pentru ce ? 
Pâte că numai să mă facă mai nenoro
cită. De multe-orl m’am luptată cu mine 
însu-ml, am căutată distracțiunea în so
cietatea sgomotâsă a âmeniloră, am cău
tată să-mi alungă urîtulă prin lucru, dăr 
tâte erau înzadară. încă și acummăstă- 
pânesce dorulă ei; trebue acâstă să țl-o 
mărturisesoă d-tale, fiindoă d-ta soii să 
aprețiezl sentimentulă; chiar și călătoria 
acâsta am întreprins’o, fiindcă mă mâna 
dorulă, să o caută, să o mai vădă 
încă-odată. Și când am dorința acesta, 
credă în idea, că pâte o voiu poseda 
pentru totdăuna! — Te uiți într’o parte, 
Iosefa? O, înțelegă, d-ta te gândesol la 
aceea, că eu nu trebue să alegă o ființă, 
care a fostă oopleșită de-o adâncă mise- 
riă și ale cărei relațiunl suntă atâtă de 

echivoce; d-ta te gândescl la judecata 
âmeniloră; la acâsta m’am gândită eu 
de multe-orl, dâr pe viăța mea, decă o 
voiu regăsi așa după cum am lăsat’o, 
nu voiu întreba pe nimenea, decâtă pe 
inima mea. Mă vei judeca atunci atâtă 
de aspru, Iosefo?"

Ea nu-i răspunse; încă totă cu pri
virea la o parte, cu fruntea ră(fimată pe 
mână ’i oferi o carte și-lă rugă să-i ce- 
tescă. Elă luâ oartea cu esitare și o 
privi în modă întrebătorii; era pentru 
prima oră, că elă nu înțelegea purtarea 
ei; dâr ea-i făcu semnă să cetâscă și 
elă asoultă, deși buourosă i-ar fi spusă 
încă ce mai avă pe inimă. Elă ceti la 
incepută distrasă, Jdâr din ce în ce 
’lă atrăgea mai tare obieotulă, care îlă 
abătu din ce în ce mai multă din ideile 
sale de mai înainte și’lă răpi în fine cu 
totulă, așa încâtă în tonulă vorbirei sale 
nu observă cum frumâsa femeiă își în- 
târse fața plină de duioșiă, nu observă, 
că ea îlă privea dulce, că ochii ei adese
ori voiau să se umple de lacreml, pe 
cărl ea numai ou greutate le putea re
ținea. Târcfiu termină elă și Iosefa se 
reculese într’atâtâ, încâtă putea să vor- 
bescă cu liniște asupra celoră cetite, 
dâr totuși ’i se părea tînărului, că vocea

trad.de
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blam» datii oontra guvernului, care prin 
urinare trebuie să-și dea dimisiunea, ceea 
ce însă d. general» Florescu nu a fă- 
cut’o. In urma acesta d. d. Lascar Oa- 
targiu, ministru de interne, generala I. 
Lahovary, ministru de răsboiu și O. 0- 
lănescu ministrula luorărilorfl publice, 
toți trei conservatori și-au dat» di- 
misiunea. In $iua următore 20 Noemvre 
v. d. generala Floresou, președintele 
cabinetului s’a presentata la cameră și 
a anunțata dimisiunile acestora miniștri, 
în modula următor»: „Viu să fac» cu
noscuta Adunărei, că domnii Lascar» Ca- 
targiu, Olănesou și generala Lahovary 
și-au data dimisia din ministerii. Am 
supusa oașul» M. S. Regelui, care va 
tranșa inoidentula. Vă roga, să ne acor
dați trei 4’1® pentru acâsta și să amâ
nați viitârea D-Vostră ședință pănă 
Luni.“ In urma acestei oererl, camera și-a 
suspendata ședința pănă Luni. Același 
lucru s’a făcuta și la senate. Circulă fel» 
de fel» de sgomote cu privire la delă- 
turarea orisei, însă nimica nu e încă si
gura. _______

Din delegațiuni.

In ședința delegațiunei ungare dela 
1 Decemvre n. fiind vorba de budgetul» 
armatei, raportorul» Rakovszky d’s0i c& 
budgetul» armatei pentru anul» viitor» 
va fi de 121,720.290 fi. adecă cu 4,300.000 
fi. mai mult» ca pănă acum». Raporto- 
rula observă în generala, că crescămen- 
tula budgetului în partea cea mai mare 
atârnă de împrejurări, ce oadă afară de 
cercul» de influență al» guvernului, pre
cum soumpirea alimentelor» și a trans
porturilor» etc.

Luanda apoi cuvântul» Beothy Akos 
cjise, că bugetul» de față reînoesce apa- 
rițiunile, ce naso» în el» îngrjiri, încă 
demult». Stăm» față în față cu acțiunea 
ministeriului de răsboiu, oare în particu
larismul» său, Introduce ta noi politica 
militarismului. ț>ise mai departe, oă nu 
voe8ce să ridice recriminațiunl, fiindcă 
e convins» de bună oredința guvernului, 
der nu se p6te nega, că s'au comisu 
greșeli.

Combătând» pretensiunile de cres- 
oământ» ale budgetului armatei, Beothy 
amintesoe tote acele posiții la cari se 
pot» efectui soăcjSminte. El» e de părere 
să rămânem» între barierele legii mili
tare și să nu ne estindem» pre mult» 
în pretensiunl nouă. Acâsta este nece
sar» și din punct» de vedere militar», 
fiindcă puterea de apărare actuală a mo- 
narohiei constă din 1,200.000 omeni, o 
mulțime, decât care mai mare nu se prea 
pote în împrejurările de față.

In casfi de răsboiu, dise Beothy, să 

stea fiă-oare persdnă capabilă de-a purta 
arma, în apărarea patriei, der e o grașâlă 
a vesti, că totula depinde dela milionele 
baionetelor».

Hollăn Erno luând» cuvântul» d*se> 
că navem» nioi o garunțiă privitor» la 
împrejurarea, câtă timpii va ținti disposi- 
ția padnică pe {ermii Nevei. E sigur», 
că pănă când se iac» mari ooncentrărl 
de trupe la granițele de nord» ale mo- 
narchiei, pănă atunci noi nu suntem» de, 
loc» asigurați în contra isbucnirei mare
lui perioul». Hollân apără ministe
rul» de răsboiu și primesce proiectul» 
de budget».

După ce mai vorbiră delegații Szta- 
ray, Hieronymi, Munich și Bolgar, luâ 
cuvântul» contele

Apponyi, care cjîsej Hollân s’a 
esprimat» fârte corect» susținând», că 
situația politică europână este în genere 
amenințătdre, âr amenințarea acâsta nu 
este numai momentană ci continuă a se 
menținâ pentru lungii timpii. Sforțările ce 
le facem» pentru a ne pută apăra, încă 
au caraoter» permanent». La asta der 
trebue să privim», atunci când stabilim» 
modul» și măsura forței ce avem» să 
aplicăm». Deoi înainte de-a vota ores- 
cământul» budgetului trebue să cunâs- 
cem» scopul», ce avem» să’I» ajungem». 
Dâcă planul» întrece puterile nâstre 
atunci facem» un» pas» greșit». Avem» 
deci datoria a trage atențiunea ministru
lui de răsboiu la aoele jertfe mari, ce 
le pretinde desvoltarea puterei armate.

Pulszlty polemisând» cu Apponyi re- 
ounâsce, că regularea valutei este un» 
factor», care față ou armata pretinde 
cruțare. Der pentru acesta armata totuși 
trebue sporită pănă la margin ele estreme, 
căci așa pretind» interesele păcei. El» 
apoi desvâltă programul» ministeriului 
de răsboiu, în locul» ministrului, laudă 
statuia oficeresc», cualifioația și între
gul» sistem» militar». ț)ioe apoi, că 
sohimbările făcute in budget» sunt con- 
secuențele situațiunei politice și eoo- 
nomioe.

SOIRILE PILEI.
— 22 Noem. (4 Decern.)

Regina. României, după cum anunță 
cjiarul» parisian» „Libertâ*, va sosi la 
finea lunei lui Decemvre în Buourescl.

** *
Adunarea generală a Ligei pentru 

unitatea culturală a Românilor», după 
cum spună foile de dincolo, se va ține 
la 24 Noemvre. v. în sala cea mare 
a Universității. La ordinea dil®i va fi și 
darea de sâmă asupra situațiunei gene
rale a Ligei.

Congresii bisericescil. Mitropolitul» 
primat» al» României a încuviințat» oe- 
rerea mai multor» preoți distinși, de a 
se ține un» oongresa bisericesc» în Bu- 
cureci, pentru ca să se ocupe ou ama- 
liorarea sortei clerului din România.

♦* *
Manevre împărătesc! în Cine! biserici. 

La manevrele din anul» viitor», oe se 
vor» ținâ în jurul» orașului Cinci-Bise- 
rici vor» fi concentrați oam la 50,000 
soldați. Manevrele se vor» întinde în ți
nutul» dela Dolniji-Miholjak, Cincl-Bise- 
rici, Mohaciu, pănă la Eszeg. Se dice, 
că Majestatea Sa va locui la prințul» 
Montenuovo din Nemet-Boly.

** *
Fișpamî dimisionatiî. Foia oficiâsă 

ungurâsoă publică demisionarea fișpanu- 
lui comitatului Târnavei mici. Miohaelfi 
Horvath. In locul» său a fost» numit» 
viceșpanul» din Turda, Sandor. — De
misionarea aoestuia, împreună cu alțl 
câțl-va fișpani din Ardeal», fusese încă 
de mult» prevă4ută din partea unor» 
4iare oposiționale unguresol, cari esplică 
acesta fapt» din neîncrederea guvernu
lui față cu ei în lupta fiitorelor» alegeri. 
De-ocamdată rămâne întrebarea: 6re 
nu-i va fi înfundat» fișpanul» Horvath 
și pe loouitorii români ai acestui comi
tat» în datorii monstre, cum a făout» ou 
cei din comitatul» Făgărașului ? Acâsta 
se va vede mai târ4iu, căci „meritele* 
fișpanilor» unguresol numai oam după 
dimisionare să soota la iveală.

** *
Statistica comerciului României ou 

străinătatea în cursul» anului 1890 a 
fost» publicată in 4>1®1® aceste. Espor- 
tula a fost» de 275,958.415 franol, er 
importul» de 362,791,054 franci.

♦* «
„Unu plană escelentiî "pentru serba

rea mileniului numesoe fâia Kosuthistă 
din Olușiu „Ellenzek“, ideia scornită de 
un» creer» patriotic» de-a se tipări adecă 
catalogul» tuturor» mumelor» acelora, 
carl s'au dată de „Maghiari" cu ocasiu- 
nea ultimei reoensiunl a poporațiunei.

** *
Epidemiă. Se anunță, că de-oparte 

colera bântue în vilajetul» Damasou- 
lui. Vilajeturile din jur» au înființat» 
cordone de carantină. Consiliul» sanitar» 
a adresat» vizirului un» memorand», în 
care se aocentuâză seriositatea situațiu
nei, preoum și râua întocmire a lazare
telor» din Beyrut. Vizirul» a promis», 
oă va studia situațiunea și apoi se va 
înțelege în privința aoâsta cu Sultanul». 
— De altă parte influenza, după cum se 
scrie din Lemberg», acolo înoepe să 
scadă. Din Cracovia însă se anunță, că 

influenza grasâză fârte tare în Neu- 
Sandec, Bochnia, Neumarkt și în alte 
orașe din vestul» Galiției. Și în Varșo
via bântue tare aoestă epidemiă.

** *
înșelătoria de 86,000 fl O telegramă, 

primită de „Magy Hrp.“, din Timișâra 
asigură, că s’ar fi descoperit» o înșelă
toria de 86,000 fl. la banca „Russo Is
rael" săvârșită de agentul» aoesteia din 
Timișâra, Magyar Dăvid.

** *
Sinucidere. Proprietarul» Novâk Ig- 

nâoz în etate de 60 de ani s’a sinucis» 
prin glonț» în Mureș»-Ludoș», dilele 
acestea. Causa sinuoiderei se dice, o’ar 
fi calamități eoonomioe.

♦ * *
Falsificator! de bancnote a desooperit» 

la 28 Noemvre n. gendarmeriaîn O.-Kâr, 
comuna cea mai ou stare din Baolca. 
Intre falsificatori s’au aflat» și câțiva ță
rani avuțl, cari ocupau funoții în co
mună.

** *
EsousiunO la Italia. Din incidentul» 

esposițiunei din Palermo biroul» căilor» 
ferate de stat» ungare a arangiat» o 
escursiune în oomun». Tura călătoriei 
s’a stabilita in următorul» chip»: Buda
pesta, Agram, Fiume, Anoona, Roma, 
Neapole, Palermo, Neapole, Florența, Ve
neția, Budapesta, ou șederea de oâteva 
4ile în tâte orașele. Călătoria aoâsta se 
face sub conducerea personală a șefului 
biroului: Paufft Sohwimmer. Pentru a- 
provisionarea și înouartirarea pasagerilor», 
s’au luat» măsurile neoesare la hotelu
rile cele mai principale. Programele se 
pot» căpăta gratis» la „Fahrkartenbu- 
reau der. k. u. Staatsbahnen, Budapest 
hotel Hungaria".

* * *
Grevele lucrătorilor!! de mine din 

Francia, cari luaseră proporții atât» de 
îngrijitâre, s’au terminat» cu bine. O te
legramă anunță, că lucrul» s’a reluat» 
în tot» basinul» de cărbuni, în care lu
crările înoetase.

** »
Linia ferată vicinală Sepsi-Sâegeor- 

giu-Chezdi-Oșorheiu s’a predat» oomu- 
nicațiunei. Stațiunile sunt»: Rețea, Evesz- 
teveny, 'Boroș-Ineulă mare, Brateșiu, 
Covasna, Imecsfalău, Ohezdi-Oșorheiu.

* * *
Producțiune de scrimă. D-l» Mateiu 

Peâr, căpitan» de gendarmeriă și măes- 
tru de scrimă, va da în 7 Decemvre n., 
în sala hotelului „Nr. 1“ din loc», o pro
ducțiune festivă de scrimă ou elevii din 
cursul» său de sorimă. După producțiune 
va urma dans». începutul» la 7’/2 
âre săra.

ei din când în când tremura, ca si când 
intimitatea de mai înainte, oe o arătase 
amioului bărbatului ei, ar fi dispărut»; 
el» s’ar fi simțit» nevinovat», dâcă nu 
l’ar fi înșelat» în observările sale acea 
ra4ă luminâsă a unui eentiment» înfo
cat», care isvorea din ochii ei.

Deârece baronul» se întorcea 
numai spre seră, er Iosefa după cetirea 
aoâsta să retrase în odaia ei, se hotărî 
Froben, pentru oa să soape cel» puțin» 
câteva âre de aceste idei ohinuitâre, să 
dârmă puțin» înainte de prând». In 
acel» foișor», care-i devenise prețios» 
prin atâtea ore frumose, ce le petrecuse 
aici cu drăgălașa femeă, se puse jos» pe 
banca de mușchi și adormi. Grijile le 
părăsise, ele nu’l» urmară în visurile sale; 
numai amintiri plăcute se topiau și se 
amestecau în tablouri nouă fărmecătore; 
fata din strada St. Severin veni la el» 
cu vocea ei plăcută și-i povesti despre 
mama ei; el» o mustră, că l’a făout» să 
aștepte atâta vreme, căol el» venise la 
prima și 15 a fiă-oărei luni; el» voi să 
o sărute spre pedepsă, ea însă se împo
trivi ; el» ridică velulft ei, ridică de băr- 
biă fața ei frumăsă și uite — era Don 
Pedro, care se stravestise în hainele fetei, 
și Diego, servitorul» său, care se tăvălea 

de rîsfi pentru gluma aoâsta. — Apoi 
el» ârășl în fantasia sa se părea, că este 
în Stuttgart, în acea galeriă de tablouri. 
O arangiaseră altmintrelea, el» cercetă 
tâte șalele, ca să afle soumpul» tablou; 
dâr nu 1» găsea nicăirl; el» plângea, în
cepu să strige și să se vaere; atunci 
veni servitorul» galeriei și-l» rugă să 
tacă și să nu deștepte tablourile, cari 
acum dorm». Deodată vădu el» într’un 
unghiu atârnând» tabloul», dâr nu ca 
bust», ca mai înainte, ci în mărime na
turală ; îl» privea drăgălaș» și resfățat», 
eși viu din oadra sa și înbrățișâ pe ne
fericitul» tînăr»; el» simți o sărutare 
lungă și ferbinte pe buzele sale.

După cum se întâmplă, oă în vis» 
oredi oăte deștepțl, și visând» credl că nu
mai ai visat», așa se părea, acum și 
ou tînărul» Froben. El» credea, că deș
teptat» din oausa sărutărei, își deschide 
oohii și iată, aplecată spre dânsul» era 
o față înfloritâre și trandafiri, și’i se pă
rea, că’i e cunoscută. El» închise ochii, 
de voluptatea dulcei suflări, și a sărută
rei de iubire, ce o simțea; el» au^i un» 
sgomot», ’șl deschise înoă-odată ochii 
și vădu dispărând» o figură cu o manta 
nâgră, cu pălăriă nâgră și cu văl» verde, 
tocmai când voia să ootâscă după un» colț»,

se îndreptară încă odatăspre el» erau trăsu
rile feței iubita fetei și ea și atunci aveape 
fața ei o semi-mască. „Ah, e numai un» 
vis»!" di®0 ®1» în sine zîmbind», voind» 
să-și închidă ârășl ochii ; der sentimen
tul» de a fi deștept», șueratul» vântului 
printre frunzele foișorului, pleșcăitul» 
fântânei săritâre era prea lămurit», în
cât» să t oredut» că nu e deștept». 
Chipul» ciudat» și vioiu din vis» încă 
sta înaintea sufletului său; el» se uita 
spre colțul» unde dispăruse ea; vădu 
locul» unde ea a stat» plecată spre dân
sul», oredea, că simte încă pe buzele 
sale sărutările iubitei fete. „Pănă acolo 
a ajuns» lucrul» cu tine," d^30 0Î» îQ
sine spăriatft, ,,că ohiar fiind» deștept», 
visedh că o vedl lângă tine ! Unde mă 
va duoe și luorul» aoesta? Nu, n’așl fi 
oredut», că poți visa atât» de lămurit». 
Este o bălă a creerilor», nisoe figuri ale 
fantasiei, ba nu lipsesoe mult», ca să 
cred», oă pot» susținâ, oă ohipurile din 
vis» lasă și urme de pioiâre după sine; 
Căol urmele aoeste de pas» din nisip» 
sunt» făcute depiciore."

Privirea sa căduse pe bancă unde 
ședea el»; vădu o hârtiă îndoită fru
mos» și o luâ în mână cu mirare. 
Era fără adresă avea tocmai for

ma unui bilet» doux; el» trăgănâ un» 
moment», de a 1» desfaoe ; dâr curios», 
de a afla oine pâte scrie în așa formă, 
desfăcu hârtia, — un» inel» cădu la pă
mânt», el» îl» luâ în mână, și percur- 
gând» epistola ceti:

„Adese-orI am fost» aprâpe de tine 
nobilul» meu mântuitor» și binefăcător»; 
te încungiur» ou acea iubire fără de 
margini, care mi-o dictâză recunoscința 
mea și oare nu se va stinge nioi-odată.

Sciu, oă inima ta generâsă mai bate 
încă pentru mine, ai cutreerat» țări, 
pentru ca să mă cauți, să 'mă găsesc!; 
totuși înzadar» te trudescl — uită pe o 
ființă nenorooită; ce voiescl să faci cu 
mine? Deși cea mai mare ferioire a mea 
zace în idea, ca să fiu numai a ta, to
tuși acâsta nu va putâ fi nioi-odată! 
Pentru totdâuna! ți-am spus» și atunci 
ca întotdeuna te voiu iubi, dâr — sâr- 
tea voesce, oa să fim» despărțițl unul» 
de altul», oă nu pot» trăi nioi-odată 
lângă tine, pâte dâr numai în amintirile 
tale."

Cerșitorea de la Fonts des Arts.
(Va urma.)
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Tinerimea română din Aradă și pro
vincia va arangia în carnevală unii bălti, 
ală cărui venită se va destina pentru a- 
jutorarea studențiloră români dela șco- 
lele din Aradă. Comitetulă arangiatoră 
ni-se sorie, că s’a constituita Dumineca 
'trecută, alegându-șl de președinte pe 
d-la advocata Dr. Ștefană C. Popă.

** *
Camera grecescă, a hotărîtâ în șe

dința sa din 1 Decremvre, să se pună 
la ordinea cailei acusa în contra fostului 
ministru-președinte Tricupis.

** * _
Musioa regimentului 82 de infanteria 

va da una ooncerta Dumineoă în 6 De- 
cemvre în sala hotelului Centrala Nr. I. 
Programa este următore: 1 Sodermann: 
„Swedischer Hoohzeitsmarsoh44. 2). Ros
sini : Ouvertură la opera Wilhelm Tell.
3) . Fr. Wagner: „Grazer Mad’ln, Vals.
4) . Langer: „Grossmutterchen44 Salonă 
Lăndler pentru 2 violine. 5). Rich. Wag
ner: Introducere la „Parsifal44. 6). Sohrei- 
ner: Din opera lui Gounod „Der Tri
but14 de Zamora. 7). Komzak: „Viener 
Volksmusik14 poutpourrin comentar. 8). 
Ventura „Doi ochi14 cântecă românescă. 
9). Konti: Poutpurin din opereta un- 
gurâscă „Az eleven firddg44. 10). Czi- 
balka. „Waldflustern44 Ilustrațiune. Ince- 
putula la 8 dre sera.

Gestiunea papală.
Intr’una din ședințele trecute ale 

delegațiunei austriace, venindă Ia ordinea 
■cjilei desbaterea asupra bugetului pentru 
esterne, ultramontanulă Zallinger a su- 
levată cestiunea papală, amintindă între 
altele și ataourile, ce s’au săvârșită în 
oontra autorității Papei.

Catolicii, c}iS6 numitulO delegată, 
dorescă din inimă, ca Papa să-și pri- 
mescă posiția cuvenită și suveranitatea 
deplină pe teritoriulă propriu. A combate 
independența teritorială a Papei, însdmnă 
a combate independența biserioei. fdeia 
acestei independențe îșl va face drumulă 
ei în lume chiar și când tunurile s’ar 
încerca s’o împediece.

La disoursulă lui Zallinger, minis- 
trulă de esterne, oontele Kalnoky, răs
punse: Cestiunea Papei este o problemă 
asupra căreia mulțl politici au meditată 
și s’au pronunțată, fără însă de a pute 
fi resolvată în modă practică. Guvenulă, 
4ise contele Kalnoky, sciă apreția legi- 
timile dorințe ale catoliciloră, ba d oresoe 
chiar să ajungă la punctulă dorită, cu- 
viinciosă și necesară. Dorimă însă și 
aceea, să trăimă în prietiniă și în paoe 
ou Italia și să susținemă cu acestă stată 
bune raporturi în tdtă privința, pentru 
că acâsta este basa politică a alianței 
nâstre ou Italia.

Declarațiile aoestea au făcută bună 
impresiă în pressa italiană. „Perseve- 
ranza44 Zioe, oă contele Kalnoky n’a pu
tută spune oeva mai corectă și că enun- 
ciațiunile lui e neîndoiosă, că esprimă 
sentimentele generale ale poporeloră din 
monarchiă. „Opinions14 declară, că suntă 
fdrte simpatice vorbele contelui Kal
noky.

Totă ou privire la deolarațiile con
telui Kalnoky, „Pester. Corr.14 primesce 
din Viena ună comentară în oare se 
dice, oă problema posesiunei Romei e 
deslegată deja de 21 de ani și oă Roma 
nu numai de fado, oi și de jure este a 
statului italiană și nimeni nu are drep- 
tulă, ou atâtă mai puțină are Austro- 
Ungaria intenția, de a șicana acestă po
sesiune, er dâoă altă-felă ar fi, atunol 
tripla alianță n’ar fi deoâtă o nesoco
tință. De altă parte se consideră ca ge
nerală reoundscerea, că Papa are dreptă 
de a pretinde să fiă independentă și li
beră, căci altfelă nici ună stată nu l’ar 
pute “xecunosce de capă sufletesoă și 
de suverană ală supușiloră săi catolici.

Cestiunea papală deci cuprinde în 
sine problema, oum ar fi ou putință a 
apăra libertatea și independența Papei 
față cu aoelă suverană, pe ală cărui te
ritoriu se află. Ori unde ar resida Papa, 

cestiunea aoesta se impune în virtutea 
naturei lucrului. Fiindă însă oă acjl Papa 
resideză în Roma și fiind-oă Roma e pe 
teritoriu italiană, oestiunea papală nu se 
pote resolva decâtă de guvernulă ita
liană în oerculă său internă de influență. 
Decă lucrurile ară ajunge tocmai pănă 
acolo, înoâtă Papa și suveranulă italiană 
să nu pdtă resida in același orașă, atunol 
nu statulă italiană va fi nevoită să re
nunțe la Roma, oi Papa.

Numita fdiă asigură, oă aoeste suntă 
părerile oercuriloră hotărîtdre din mo- 
narohia ndstră.

Din Bucium-Șiesa.
Din Buoium-Șiesa primimă încă o 

întîmpinare la articulii „Starea învăță
mântului în munții apuseni.14 Acesta ni-o 
trimite d-lă învățătoră Ioană Munteanu 
și e oam de același cuprinsă cu întâm
pinarea d-lui parochă Ciura, pe care amă 
publioat’o în Nr. 257. Esamenele la șcăla 
d-sale, cjme d-lă Munteanu, au fostă în 
fiă-care auă lăudate din partea protopo
pului, er în ceea ce privesce pomăritulă, 
d-sa arată, că din tdmna anului 1884, 
de oând a intrată ca învățătoră în acea 
comună, a altoită împreună ou băeții de 
șodlă în fiă-oare ană dela 10 — 60 de pă
dureți; a instruită cu suooesă în oltuire 
câte 4—7 băieți din clasele superidre în 
fiă care ană; fiindă grădina pomologică 
prea mioă și prea îndesată, în totă anulă 
a împărțită poporeniloră parte altoi, 
parte pădureți; —în primăvera an. 1890 
Zice că a împărțită dela 200—300 și de 
aoi provine, oă șcdla de pomărită e mai 
puțină bogată.

— Acestea le luămă ou plăcere la 
ounoscință și sperămă, oă d-lă învăță
toră Munteanu, care de altmintrelea a 
fostă premiată pentru pomărită și din 
partea Despărțământului ală XIII-lea ală 
„Asooiațiunei transilvane44,—va luora în 
viitoră totă ou mai mare zelă în direc
țiunea aoesta. Altmintrelea și autorulă 
artiouliloră „Starea învățământului în 
munții apuseni44 a recunosoută, că în 
Buoium-Șidsa șcdla de pomărită stă mai 
bine ca în orl-oare altă parochiă gr. c. 
din aoeiă protopopiată. Corespondentulă 
nostru însă a vorbită, oredemă, numai 
pe basa celoră ce le-a văcjută în șcdla 
de pomărită, er informațiunl despre oelea 
făoute de d-lă învățătoră prin grădinile 
omeniloră din sată, de sigură nu va fi 
avută.

Tocmai aoâsta e rău. Ar fi fdrte de 
dorită, oredemă, să se caute a da în si- 
nddele protopopesol informațiunl amă
nunțite despre tdtă activitatea și despre 
tote mișoările de interesă publică, ce se 
petreoă în fiă-care comună; să se arete 
meritele și să se descopere scăderile ; oei 
zeloși s’ar simți prin aodsta înouragiațl, 
văcjendă oă se ține sdmă de lucrările 
loră, âr cei mai puțină activi sub presi
unea controlului acestuia, ar fi siliți să 
se pună pe lucru. Pe calea acdsta s’ar 
pute evita necorectățile, ce pdte se stră- 
cdră une-orl în publioă esolusivă numai 
din lipsa de informațiunl.

Adunarea generală
a Reuniunei fenieiloră române din Brașovii.

Brașovă, în 21 Noemvre v. 1891.
M. On. Redacțiune! Vă rugămă, să 

binevoiți a primi în ooldnele prețuitului 
D-vostră cjiară următorea dare de sdmă:

Reuniunea femeiloră române din 
looă șl-a ținută adunarea generală or
dinară în cailele de 7 și 9 ale 1. o. In 
aceste două ședințe s’au pertraotată o- 
bieotele puse la ordinea Zilei, între oari 
oele mai însemnate suntă următorele:

1) Raportulă generală despre aoti- 
vitatea Comitetului în deoursulă anului 
1890-91.

2) Raportulă comisiunei Comitetului 
despre revisiunea socoteleloră pe anulă 
1890-91.

3) Raportulă comisiunei alese de a- 
dunarea generală și însărcinată cu revi
siunea soooteleloră pe anulă 1889—90.

4) Absolutoriulă și demisionarea co
mitetului veohiu și alegerea comitetului 
celui nou pe trieniulă 1891 — 1894.

In comitetulă nou s’a alesă ddmnele: 
Agnes Dușoiu, Areti Nemeșă, Efrosina 
G. Ioană, Maria Prișou, Elena Săbă- 
deanu, Elena Voina, Susana Laslo, Vilma 
Popă, Elena Sotiră, Susana Popovi- 
oiu, Polixena Ilasievioiu, Maria I. Mun
teanu.

5) Constituirea oomitetului nou în 
preqența adunărei generale. De preșe
dintă s’a alesă d-na Agnes Dușoiu.

6) Desbaterea bugetului pe anulă 
1891-92.

In fine se aduoe Ia cunosoință ono
ratului publioă, cumoă oomitetulă în șe
dința sa din 19 1. o. a alesă de casieriță 
pe d-na Elena Săbădeanu, de aotuară 
pe d-lă Lazară Nastasi și de bărbați de 
înoredere pe d-nii: Petru Nemeșă, G. 
B. Popă, Vasile Voina și Andreiu Bâr- 
seanu.
Agnes Dușoiu, Lazaru Nastasi,

presidentă. aciuară.

Convocare.

Sâmbătă, 30 Noemvre a. o. v., $iua 
Sf. Andreiu, Reuniunea femeiloru române 
din Brașovu și Săcele pentru ajutorarea 
văduveloru scăpătate ortod. resăr. din Bra
șovă și Săcele“ îșl va ține adunarea sa 
generală în sala de desemnă a șcdlei 
comerciale rom. din locă la 3 dre p. m., 
la care se învită prin acesta a lua parte 
tote on. membre ale acestei reuniuni, 
precum și alte știm, ddmne, oari se in- 
teresdză de binele și prosperarea ei.

Elena G. loannu, |. Dariu,
vice-președintă.. act. substitutu.

Literatură.
A apărută :
Dobrogea. Reformele economice și 

sooiale, ce ea reclamă, de Z. Z. Nacianu, 
membru ală societății de statistică din 
Paris. Editura revistei „Generația nouă44. 
BucurescI, Tipografia Ioană Wețss. Calea 
Victoriei. Nr. 29 1892. Formată 8° cu 
32 pagine. Prețulă 2 lei. — Autorulă a- 
cestui valorosă studiu pleddză cu price
pere și ou inimă românescă pentru re
generarea Bobrogei, și atrage atențiunea 
statului română asupra avantagieloră și 
foloseloră, ce acestă țeră ar pute aduoe 
României pe terenulă economioă, indus
trială și politică, ddcă ea ar fi obiectulă 
unei interăsărl și ocupațiunl mai seriose 
din partea statului română. Aoestă stu
diu cuprinde următdrele oapitole: Sta
tulă română față ou Dobrogea. — Re
formele economice și sociale, oe se potă 
faoe în Dobrogea. Necesitatea d’a se co- 
lonisa Dobrogea, Neoesitatea d’a se co- 
lonisa Dobrogea ou Români și d’a se 
asimila. — Rolulă statului în Dobrogea. 
— Politioa economică și socială ce gu
vernulă ar trebui se addpte față de Do
brogea. *

Zui’ Geschichte Siehenburgens. Nach 
den Quellen dargestelt von lize Gherghel. 
Wien. Verlag des Verfassers. — Druck 
von Carl Gerold’s Sohn. 1891. Format 
8° în 47 pagini.

Cununia. Din Buouresol ni-se anunță 
cununia d-lui Bomulu Baiulescu cu d-ră 
Elena Effingham Grant. — Dorimă fe
ricire tinerei părechl!

DIVERSE.
Câtii se cetesce în Japonia. Ună tî- 

nără japoneză fdrte învățată d. Tanaka, 
directorulă bibliotecii din Tokio, pu
blică într’ună cjiară din New-York nisce 
amănunte interesante asupra așezămân
tului dirigiată de elă. Biblioteca din 
Tokio, întemeiată în anulă 1872 este si
tuată într’ună cuartieră retrasă ală ora
șului, în mijloculă unui parcă. Sala de 
leotură este împărțită în trei secțiuni: o 
secțiune pentru cei oe au cărți de li
beră intrare, alta pentru domne, a treia 
pentru publioulă ordinară. Două cataldge 
suntă puse la disposiția visitatoriloră. 
De asemenea biblioteoa împrumută căr
țile sale pe afară, întocmai ca și biblio
teca regală din Berlină. Ea conține a- 
prope 100,C00 opuri japonese și Chinese, 

și aprdpe 26,000 opuri europene. Iu ter
meni mijlooii pe ană vină de visitdză 
biblioteca ună numără de 340,000; 21.5 
la sută cetescă opere, tratândă despre 
istoriă și geografia; 21 la sută, literatură 
și philologiă; 17 la sută, sciință și me
dicină; 13 la sută, dreptă și politică. 
Universitatea imperială din Tokio posede 
și ea o bibliotecă, reservată profesoriloră 
și studențiloră. In Japonia mai suntă 
optă mari biblioteci publice, Zece bi
blioteci particulare și ună mare numără 
de oabinete de leotură, cari împrumută 
manuale cu oele mai miol prețuri. Numai 
în orașulă Tokio se găsescă mai bine de 
șese-cjeol oabinete de leotură.

Unii procesu de divorța în casa Bona
parte. pilele acestea s’a presintată la tri- 
bunalulă din Londra cererea de divorță 
a ddmnei Rosalia Bonaparte, născută 
Clovis, în oontra soțului ei Louis Bona
parte, fiulă naturală, der reounoscută ală 
prințului Louis Luoian Bonaparte, care 
a murită deunăzi. Prințulă Louis Bona
parte, este numai de 32 de ani. Căsă
toria cu Rosalia Olois a încheiat-o la 
30 Mai 1888 în Donglas pe însula Man. 
La 14 Ootomvre 1891 Louis Bonaparte 
s’a mai căsătorită odată cu Laura Elisa
beth Soott și s’a făcută astfelă vinovată 
de bigamiă.

îărbații și femeile. Ou puține es- 
oepțiunl, aprdpe în tdte statele europene 
suntă mai multe femei ca bărbați. Nu
mai în statele răsăritene și de meZă-Zi, 
bărbații suntă mai număroșl decâtă fe
meile : astfelă suntă Italia, Turcia, Greoia, 
Bulgaria, România, Serbia, Bosnia și 
Herțegovina. In Italia, la 1000 de băr
bați se vină 995 de femei, în Sârbia 
947, în România 944, în Grecia, 929, âr 
în Bosnia numai 895. Din oontră în 
Portugalia, la 1000 de bărbați se vină 
1084 de femei, în Svedia 1062, în Nor
vegia 1060, în Helveția 1056, în Dauia 
1050, în Anglia 1047, în Austria 1044, 
în Germania 1043, în Spania 1039, în 
Rusia 1009, în Francia 1007, în Belgia 
1006, âr în Croația și Slavonia 1005.

Secoluliî nervosității. Cu fiăcare ană 
care se apropiă de vdculă ală 20-lea să 
înmulțește lista profețiiloră asupra ces- 
tiunei, ce va fi în acest vdc. Ună învățată 
austriacă, Dr. Ludwig Frey a ținută de 
curândă la Viena o conferență „Asupra 
nervosității vecului nostru44 șl-a emisă 
oărerea, că secolulă viitoră de sigură va 
merita numele de seoolulă nervosă 
Bdlele uervdse se sporescă în chipă în-’ 
grozitoră și deja a ocupată loculă ală 
doilea în șirulă cauzeloră de mdrte. Cu 
acestă crescere stă în legătură și înmui
erea boleloră mentale, a sinuoideriloră 
și a unoră crime ; nebunia și alte anomalii 
ale spiritului nu suntă altceva decâtă de
generări ale băleloră de nervi. Marginile 
între nervositate și turburarea faoultă- 
âloră spirituale nu se potă precisa adesea 
nici de cătră medici,leu atâtă mai multă, 
că nervositatea turbură echilibrulă su- 
fletescă așa că adesea suntă de ajunsă 
cause ueînsemnate pentru a da nascere 
a acte cu adevărată lipsite de rațiune 

sdu aprdpe de a fi lipsite. Marile preten- 
siunl ale vieții moderne, mai alesă în 
orașele mari, precum și educațiunea și 
: ?elulă de vidță nepotrivite, suntă căușele 
cele mai de căpeteniă ale nervosității. 
Nervii suferă de prea mare încordare în
tocmai ca și mușchii. Adesea, de esemplu 
a atlețl se observă cu timpulă paralisii 

sdu celă puțină slăbiri ale muschiloră, 
cari au fostă supuși la muncă prea grea. 
Totă așa e și cu sistemulă nervosă. Și 
cum e de prevăZută, că felulă de edu- 
cațiă și felulă de viâță ală dmeniloră 
de aZl nu se va schimba cu una ou 
două, pare a fi fatală, ca generațiile 
care se voră succeda, să fiă din ce în 
oe numai nervdse, căci acestă ter- 
menă cum se întrebuințeză aZl e gre
șită, ci mai enervate.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală ?
Gregoriu Maiorii.
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Cursului pieței brașovu
din 4 Decemvre st. n. 1891.

Bancnote românescl Cump. 9.27 Vând. 9 31
Argintă romănescă ■ „ 9.24 9.25
Napoleon-d’orI • • „ 9.30 fi 9.35
Lire turcescl - - „ 10.48 n 10.53
Imperiali .... n 9.48 n 9.53
ftalbinl .... „ 5.40 n 5.45
Boris, fonc. „Albina" 6% 101.— n —,—

n n „ 5«/0 „ 99.50 n
Ruble rusescl . . ■ „ 112.— n 113.40
Mărci germane - - 57.40 n 57.80
Discontulă 6—8% pe ană.

Cursulâ la bursa din Viena

ămortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostii ungare [1-ma emisiune] • 111.

Amortisarea datoriei căilorii ferate de 
ostii ungare [2-a emisunei] —.

Amortisarea datoriei căilorii ferate de 
ostii ungare (3-a emisiune) • —.•

O

8 43^

din 3 Decemvre a. c. 1891
Banta de aurii 4% . ........................ 103.90
Banta de hârtia 6°/o « • • 100 95
Imprumutulă căiloră ferate ungare •

aurii ---■••••- . 116.80
dto argintii - • ■ • • 97.40

Bonuri rurale ungare ..... 9020
Bonuri croato-slavone .... 104.50
Imprumutulii cu premiulii ungurescă 185.75 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului 129,—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă - - ..... —.—
Renta de hârtiă austriacă .... 91.45
Renta de argintii austriacă .... 91.20
Renta de aurii austriacă • - - • 107.80
Dosuri din 1860 .................... - - 135.75
Acțiunile băncei austro-ungare 1003.—
Acțiunile băncei de credită ungar. • 822.25 
Acțiunile băncei de credită austr 276.25 
GlalbenI împărătesei- • • • • 5.59
Napoleon-d'orI ....... 9.851/,
Mărci 1U0 împ. germane • • 57 87
Londra 10 Divres sterlings • 117.80

ANUNCIU

Dr.
Univ. Med. a

* 4?

dela 1 Decemvre st. n. 1891 s’a mutată cu locuința în

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

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

B
voj0 Subsemnatul!! amu ondre a aduce la cunoș

ti cința onor, publicu, cumcă în Brașovu Strada 
© orfaniloru (Scheilorii) Nr. 5 se află 

I Magazinele mele 
A asortate cu totu felulu de mărfuri de pescărie,
© d. e. morunu, somnu, crap!!, cegă, șalău (prbspătfl 
© și sărată), Heringi mari și mici, icre negrii și roșii, 
© (moi și tescuite), lapardonu (lacherdă), precum și 
© mărfuri de coloniale: d. e. Măsline, roșcove și 
© stafide, asemenea și lână (țigae și țurcană) nelu- 
© erată și mițe, în fine și pielărie brută de oi și vite, 
© fiindu totdeuna gata a vinde en gros et en detail cu 
© prețurile cele mai moderate și voiu eșecuta co- 
© mande în aceste branșe atâta pentru Austro-Un- 
© garia câtă și pentru streinătate, în modulă celu 
© mai promptă.
© N.B. Pentru înlesnirea și la cererea domniloru 
© mușterii am deschisă o prăvălie pentru vînejare în 
© detail în Strada Hirscher Nr. 3 vis ă vis de 
© teatru, unde se află și comptoirulă meu.

Așteptând!! cea mai numerosă cercetare,
© mă recomandă
© Bras o vă, Noembre 1891.

CȘ

p

< J
O

Ordineză, afară de Dumineci și sărbători, în tote dilele dela IP/j pănă 
la 12*/2 din (|î.

698,11-9.
O
©

Cu distinsă stimă s
Vasile N. Bîdu,

comerciantă. 0 s

trenuirilor-cL
pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Octomvre 1891

Budapesta—Predealii

Trenu 
de 

peredn.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persdn.

Trenă 
accele

rată

Bredealft—Budapesta
*

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
de

Trenu 
accele

rată persdn.

B.-l*esta-Aradii-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Pesta €?opșa-mică- Sibiiu

Trenu 
de 

persdn.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rată

Trenu 
de 

persdn.

Viena
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny

I 
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Buci a
Ciuoia 
Huedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel
Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea 
Uiăra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușu

Crăoiunelă
Blașiu 
Mioăsasa
Copșa mică j

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișdra 
HașfalSu
Homorodă
Augustină 
Apața 
Feldidra
Brașovu

Timișă 
Predeală 
Buourescl

10.50
8.30

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

10.12 
10.37 
10.56 
11.04 
11.28 
11.45 
12.13 
12.44 
12.59

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

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38
1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren 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

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

BucurescI 
Predealu 
Timișă
Brașov!!

Feldidra 
Ap ața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică .

Mioăsasa 
Blașiu 
Crăoiunelă

J
1

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

Teiușă

8.22
8.38
8.43

9.14

9.48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Aiudă 
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Buci a 
Bratoa 
Rev 
Mezo-Telegd

I
Oradea mare(

1 i

8.-
8.07
8.24

sus

8.54
9.23

10.45
11.01

12.17
12.47

Mureșii-ljudoșh—Bistrița

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

6.11

6.43
7.12

7.51

Viena
Budapesta 
Szolnok

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

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Aradu
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada 
Ilia 
Branioica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiușfi

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
|U.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 
11.441 
12.06 
12.38

Teiușu
Alba-Iulia
Vinț. de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branioica
Ilia
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
RadnaLipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață

Aradă j
Szolnok 
Budapesta

Viena

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

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

Copșamică 
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

3.-
3.31
4.15
4.46
5.10

10.47
11.27
12.08
12.38
1.-

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23 v

Simeria (Piski) Betroșeni ||Betroșeni-Simeria (Piski)

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

Sibiiu— Copșa-mica

Simeria (Piski)—Hunedora

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
Copșamică 9.34 6.20 12.05
Cucerdea-Oșorheiu - R. -săs.

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

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

Regh.-săs. 8.- 8.15
Oșorheiu 9.35 9.53

5.21 5.54 10.20
Ludoș 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7.47 8.25 12.50

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Simeria (Piski)
Cern a
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58 I

Turda—Gliirișii

Jura du—Timișora || Timișora—Aradu
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

Ghirisii—Turda?

Hunedora—Simoria (Piski)

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

Brasov—Kerne sei
Brașov 5.45 2.58
Zernesci 7.26 4.39

Zernesci—Brașov
Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda
Turda 8.08 10.558.08 10.55 4.

--------- ’ L 4.50I 9 3o| 2.30I 8.50
10.44 Ghirișu 5.10| 9.50 2.50 9.10

Sigliișora—Odorheiu II Odorheiu—Sigliișora

Zernesci
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

Brașov—S*-(Ixeorgiu
3.10
5.23
5.03

8.30
9.43

10.23
3.154.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15

7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

Brașovu
___ Uzonă
6-10|s .Georgiu

Sighișdra. .
Odorheiu . .Bistrița—JWtureșu-JLudoșu

1.16
4.15
7.21

3
6.481
9.59] Murășă-Ludoșă .

Bistrița.............................
Țagu-Budctelioă ....

• •
Vota 1 Nume încuriiadrați cu linii grdse însemnâză 6rele de ndpte.

Murășă-Ludoșă . . . . 
Țagu-Budatelică . . . .
Bistrița.............................

Careii-inari—Zelău || Zelău—Careii-inarî S^-Georg iu—Brasov

Careii-marl 
Zelău. .

5.50| Zelău .. ..
11.— | Careii-marl . .'

STGeorgiu
1.56||Uzonă
6.48|Brașovu

6.32
7.00
8.08

5.17
5.45
6 53

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


