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Brașovu, 27 Noemvre st. v.
Numai unti condeiu ca alu lui 

Molliere ar pute se descrie corup- 
țiunea stărilorfi de astăcji dela noi; 
în vieța publică a patriei ndstre 
progreseză paralelă abusurile de 
pe vremea lui Napoleonii alu 
III-lea și cele din republica nord- 
americană, alu căreia moralu po
litică se marcheză în devisa: alu 
învingetorului este prada!

Ni ci-o dată din sînulu bărba- 
țilorfl politici maghiari nu s’a pu
tută au4i ună adeveră mai mare, 
de cum este adeverulă esprimată 
în cuvintele de mai susă, pe cari 
le-a rostită contele Apponyi (fii0!0 
trecute în adunarea dela Mișcolță.

Fost’a recunoscută acestă în
fricoșată adevără și din partea al
tora bărbați politici ai națiunei 
maghiare, ba în pressă și în par
lamentă amă aucfitu nu numai 
odată voci puternice ridicându-se 
în contra acestoră miserabile stări 
de lucruri și cerendă îndreptarea 
loră; der tdte aceste țipete ni- 
mică nu folosescă. Sistema poli
tică de astăcjl numai o cale cu- 
ndsce — este calea prăpastiei, și 
pentru cei ce au apucată pe acestă 
cale, nu mai e scăpare.

Acestă miserabilă cale, pe care 
progreseză cu ună aventu totă 
mai turbată bărbații politici ma
ghiari, atrăgendu în urma loră 
legidne de indivizi ușuratici — 
este calea maghiarisărei. Aci este 
a se căuta adevărata sorginte a 
fărădelegii oră, de cari geme astăcjl 
țera, aci este isvorulă demoralisa- 
țieloră și de aci provine acea co- 
rupțiune a stărilor’, de astăcjl din 
Ungaria, despre care a cțisri con
tele Apponyi, că numai ună con
deiu ca ală lui Molliâre ar pute 
fi în stare, se o descrie.

In numele maghiarisărei se co
mită astăcfi tdte și se iertă tdte. 
Comitatele suntă date pradă pe 
mâna unoră individ fără simță 
de umanitate și fără consciință, 

cari ocrotiți , sub firma inviolabilă 
a maghiarisărei, comită în soco- 
tela cetățeniloră nemaghiari fără
delegile cele mai criminale, des
chidă porți libere abusuriloru și 
provocă stări anarchice din cele 
mai condamnabile.

Aceste fatale instrumente de 
prigonire și terorisare ale guver
nului au ajunsă așa departe cu 
cutezanța loră, încâtă prin intrigi 
și corupțiunî au începută se se 
ingereze acum și se conturbe chiar 
și funcționarea normală în orga- 
nismulă bisericei ndstre.

Ca o ilustrațiune a celoră (fise 
aci ne pdte servi și casulă dela 
Cenadulu ungurescă, unde după 
cum vedemu din raportulă, ce-lă 
avemă înaintea ndstra, totă or
ganele administrațiunei unguresc! 
au fostă, cari au provocată de- 
moralisația, au vîrîtă în organis- 
mulă bisericei românesc!elemente 
corupte din sînulă loră, au prote- 
giată pe cei defraudanț! și la urmă 
au provocată îngrijitdrele stări 
anarchice, ce domnescă acfi în 
mijloculu acestui bravă poporă 
română.

Ne aducemă aminte, că totă 
organele administrației unguresc! 
au fostă amestecate și în casulă 
înfricoșată ală versărei de sânge 
din Feldru, ce s’a întâmplată anulă 
trecută și căruia au căcjută jertfă 
viețile atâtoră Români, fără ca — 
pe câtă scimă noi — se fi fostă 
trase la răspundere, după cum au 
meritată.

Ursitorii acestoră stări anar- 
chice însă să nu credă, că prote- 
giarea abusuriloră în detrimentulă 
Nemaghiariloră nu se va răsbuna 
amară și asupra poporului loră. 
Deschisă fiindă odată porta fără- 
delegiloră, nu va mai pute rămâne 
scutită de lovitura acestora nici 
însu-ș! poporulă maghiară, a că
ruia esclusivă fericire o urmărescă 
ei. N’a rămasă elă nici până acum 
pe deplină scutită de urmările 

acestoră stări de corupțiune, căci 
dâră la elă se referă lamentările 
contelui Apponyi, a căruia inimă 
scimă, că nu bate pentru noi și 
nu din durere față cu noi a pro
nunțată elă ieremiadele dela Miș- 
colțu.

Ar fi timpulă supremă, ca aces
toră stări de lucruri se li-se pună 
o stavilă. Acestă stavilă însă nu 
se va pute pune, pănă nu se 
va renunța mai întâiu la idea 
maghiarisărei violente, care a adus 
țera la starea de corupțiune de acfi.

Adunarea generală a Ligei.
(Raporții specialii ală „Gaz. Trans.“) 

București, 25 Noemvre v. 1891.

Adunarea generală de tâmnă a seo- 
țiunei centrale a Ligei din Buouresol s’a 
ținută ieri la orele 2 p. m. în Aula Uni
versității. Adunarea era numărâsă și 
presidată de d-lă V. Maniu, președin
tele comitetului esecutivă ală Ligei cen
trale.

Raportulă despre activitatea Ligei 
a fostă cetită de d-lă I. Lupulescu în 
cursă de 3/4 de cesă. Aoestă raportă, 
aplaudată furtunosă în tdte amănuntele 
sale, vorbesoe despre istoriculă mișcărei 
în țâră, despre înființarea și consolida
rea secțiuniloră din țâră, despre activi
tatea Ligei în străinătate și despre re- 
sultatele ei de pănă acuma. Părțile pri- 
vitâre la agitațiunile purtate în Europa 
suntă mai alesă interesante. Raportulă 
espune punctă de punctă tăte succesele 
obținute înafară, relevă greutatea uriașă 
a Ligei de a forma o nouă opiniune pu
blică în Europa în favdrea Românismu
lui, stândă veclnioă față în față cu oon- 
deele plătite și măiestre în perfidiă ale 
birouriloră oficiâse maghiare. Gestiu
nea română a fostă discutată în presă, 
la tribună, la petreceri, la serbări, la 
congrese, în parlamente în Europa. Celă 
mai mare resultată de pănă acum ală 
Ligei, este solidaritatea națională a Ro
mânismului ! Raportulă încheiă cu cuvin
tele : și ună ultimă cuvântă va trebui 
să răsune veclnioă în inimele și gândi
rea întregului poporă românescă. Aoestă 

cuvântă este: stăruință în muncă, credință 
în isbândă.

D-lă Dr. Istrati ia cuventulăși adu- 
oendă elogii devotamentului oeloră, cari 
au lucrată pentru succesele obținute, 
propune ca raportulă să fiă tipărită și 
tradusă și în alte limbi și răspândită în 
tâtă Europa, er d-lui Lupulesou aduna
rea îi esprimă mulțumirile sale în una
nimitate pentru stăruința și însuflețirea 
cu oare a oondusă lucrările.

D-lă cassieră Gr. T. Brătianu în 
mijloculă celei mai mari liniști, espune 
starea financiară a Ligei. Compară alte 
societăți existente în țâră și constată, 
că cele mai multe, ou scopă înaltă și 
ele, n’au putută să adune ună capitală 
în 10 ani, câtă oapitală a adunată sec
țiunea centrală a Ligei în 10 luni numai. 
După o espunere de mai bine de două 
6re, a manipulării baniloră și a cheltue- 
liloră și a scopului, pentru care s’a ohel- 
tuită, D-lă Brătianu cu lacrimile în ochi 
sferșesoe, apelândă mai înteiu la Arde
leni din țâră, cari în majoritatea oasu- 
riloră s’a arătată indiferenți pentru Ligă 
„uitândă cum dușmanulă storoea măduva 
frațiloră și părințiloră loră.“ Mulțl din
tre cei de față emoționați, varsă lacrimi 
în fața aoestei odrasle mândre a familiei 
mari Brătianu și tunetele de aplause a- 
coperă cele din urmă accente de iubire 
nestinsă pentru neamulă românescă ale 
d-lui Brătianu.

D-lă I. R. Goga mulțumesce pro- 
vedinței, că Liga a avută fericirea de a 
găsi ună caracteră atâtă de mare și o 
inimă atâtă de patriotică în condu
cerea celei mai delicate sarcini a Ligei. 
D-lă oensoră S. Perieți&iu — Buzău, și 
d-lă oensoră 2. Bianu îșl depună rapor
tulă despre corecta administrare a fon- 
duriloră Ligei. El ceră, ca adunarea să 
aprâbe raportulă oasarului, ceea ce adu
narea faoe în unanimitate, votândă și o 
moțiune de înoredere și de recunoștință 
d-lui Brătianu.

La ordinea dilei urmară propune
rile. D-lă I. Mihalcea propune, ca 
adunarea să alâgă o comisiune, care 
să facă o listă de toți Ardelenii din Bu
curești, să-i inscrie în Ligă, âr dâcă voră

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Cerșitorea dela Ponts des Arts.
Novelă deVilhelm Hauff; trad.de Cornel Scurtu.

Omulă cu o cultură mai înaltă are 
în astfelă de momente o superioritate 
față de omul brutală, care, răpită de 
furiă și neprecugetare, nu e sigură, oe 
să începă. O privire asupra Iosefei, care 
palidă, tremurândă și fără a <fice o sin
gură vorbă, ședea pe banca de muschiu, 
îlă convinse pe Froben, că ce e de fă- 
oută aici. Elă îi oferi brațulă și o duse 
afară din foișoră spre castelă. Baronulă 
îi privi cu furiă; tocmai avea de gândă 
să ohieme pe servitorii săi, pentru ca să 
împlinâscă amenințarea, dâr târna, de 
a-’șl mări mai multă rușinea sa, îlă re
ținu. Elă alergă în salonulă, unde zăcea 
losefa pe o sofă, asouncjendu-șl fața ei 
în perinl și unde ședea Froben la ferâstră 
perdută în gândiri. Baronulă se pre
umbla prin sală înjurândă și blăstămândă; 
elă se blăstăma pe sine însuși, ca și-a 
legată viâța sa de o astfelă de femeiă. 
„Nu va mai fi dreptate în țâră, dâcă 
nu mă voiu pute scăpa de ea!“ striga 

elă. „Ea a arătată ună atestată de bo
teză falsă și a mințită ; s’a dată de e- 
gală în naBoere ou mine, cerșitârea, că
sătoria acâsta e nulă și nevalabilă !"

— „De sigură, că aoesta ar fi lu- 
orulă celă mai cuminte“, îlă întrerupse 
Frăben; „acum vine vorba, după cum o 
vei lua afacerea, oa să nu te blamezi 
mai tare."

— „Ha, d-le!“ striga baronulă în 
măniă sălbatică. „Iți bați jooă încă de 
mine, după ce prin obrăznicia d-tale 
mi-ai adusă asupra oapului acâstă rușine? 
Urmeză-ml, pentru despărțirea nâstră nu 
avemă de lipsă de assise; acesta sâ pâte 
face îndată. Urmeză-mă!“

losefa, oare înțelese vorbele aceste, 
sări în susă; se aruncă în genunchi 
înaintea furiosului baronă, îlă oonjurâ ca 
să-și îndrepte mânia lui numai asupra 
ei, căci amioulă său e cu totulă nevino
vată; ea-’i arăta biletulă din mâna sa, 
pe care îlă recunoscu, ea se jură, că 
Froben numai astăfi a aflată cine este 
ea. Der tînărulă întrerupse rugarea ei, 
o ridică în susă, și o conduse îndărătă 
la sofă. „Sunt obicinuită", fise elă cu 
sânge rece cătră baronulă, „la astfelă 

de afaceri să-mi facă arangiamentele, și 
tu vei face bine, să mă lași să le facă. 
Mai înainte de tote femeia ta va eși din 
castelă, căol nu vrâu să o mai lasă să 
ședă aici, când nu voiu mai fi eu aici, 
ca să o apără de maltratările tale."

— „Tu traotezl aici ca în casa ta", 
răspunse baronulă recjendă de măniă; 
„totuși madama a fostă mai înainte pro
prietatea ta, pe aci eram să uită; unde 
să fiă dusă dulcele ângeră? Intr’ună 
asilă de săraci, într’ună spitală, sâu în 
prima casă publică, pentru ca să-și con
tinue meseria?"

Froben nu-lă ascultă; elă se întârse 
spre losefa: „Locuesoe înoă contesa în 
vecinătate?" întrebă elă, „orefi oă vei 
afla pentru câteva cjU® găzduirea acolo?"

— „Voiu merge la ea", șopti ea.
— „Bine; Faldner va ave bunătatea 

de a te duce pănă acolo ou trăsura, 
acolo așteptă să vefi cum se voră des- 
volta lucrurile; vei vede că 6re elă va 
reounâsce, oă a avută nedreptate, sâu 
că va stărui să se despartă de d-ta.“ 

34.
losefa plecase la oontesa, amiculă o 

sfătuise, că ajungendă la densa, să-i 

spună că îi va face o visită de câte-va 
file și în timpulă acesta îi va da veste 
despre posițiunea amicului său, și de va 
fi cu putință, să-lă înduplece să se îm
pace cu ea. „Nu", strigă ea cu pasiune, 
coborându-se de pe terasă spre trăsură, 
„în casa acâsta nu mă voiu mai întârce 
niolodată, pentru veclnioiă întoroă spatele 
acestoră ziduri. Crede-mă, o femeiă pâte 
suporta multe, am trebuită să suferă 
multă timpă, și inima mea de multe-orl 
credeamă că mi-se rupe, dâr astăcjl m’a 
ofensată prea tare, încâtă să-lă mai potă 
erta. Și de-ar trebui să mă întorcă ârășl 
la Pont des Arts, să oerșescă dela âmenl 
oâteva centime, mai bine o voiu faoe a- 
cesta, decâtă să mai suferă tractarea u- 
militore din partea acestui bărbată bru
tală. Tatălă meu a fostă ună ofioeră 
stimată ală Frantiei, fiica sa nu pâte a se 
dejosi a fi servitârea unui Faldner."

Tînărulă după plecarea ei, scrise 
câteva epistole și era tocmai ocupată 
cu arangiarea neînsemnatului său baga- 
giu, când Faldner întră în odaiă. Froben 
îlă privi cu mirare și aștepta nouă a- 
tacurl și isbuonirl ale mâniei sale. Aoela 
însă fise: „Credă, că cu câtă cetescă 
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refusa, să fiă proscriși. Acâstă propu
nere, primită cu aplause unanime, fu 
oombătută de d-lă profesorii univ. Dr. 
Istrati. Regretă, că Ardelenii au uitată 
suferințele amare ale frațiloră și părinți- 
loră lord, dâr crede, că e destulă a a- 
pela la dânșii și fără presiune, căci 
în sfârșită a-i face mai buni, decâtă 
suntă, nu e cu putință nici prin forță.

Se propune apoi scdterea unui or- 
gană ală Ligei, er adunarea însăreineză 
pe comitetă ou studiarea cestiunei. In 
sfîrșită d-Iă Mehedinți propune o tele
gramă de mulțumire și reounoscință d-loră 
Bonghi, Imbriani și Menotti Garibaldi 
pentru sprijinulă mare ce l’au dată la 
congresulă de pace în votarea moțiunei 
d-lui Fleva, privitâre la principiul de na
ționalitate. Propunerea e primită cu în
suflețite aplause.

Ordinea 4^®* fiind eshauriată, d-lă 
Maniu mulțumesce membriloră adunați 
pentru patriotismulă loră luminată și 
pentru ordinea și seriositatea împună- 
tdre, cu care s’au ținută desbaterile. In 
aplausele oăldurâse ale mulțimei, ridică 
ședința.

Acâsta e una dintre cele mai fru- 
mdse adunări ale Ligei. Spiritele înălțate 
ale celoră ce au luată parte la densa 
au pecetluită lucrarea începută prin se
riositatea, demnitatea și patriotismulă 
loră caldă.

Eerendescianulă.

CRONICA POLITICĂ.
— 27 Noemvre (9 Dec.)

— După cum este informată „Bu- 
dapester Tagblatt", oâțlva dintre mem
bri partidei guvernului voru aduce în 
discusiune, cu ocasia desbaterei în ca
meră a legei reoruțiloră, ^YOtulu sensa- 
ționalti alii delegațiunei ungare. Se ve
de der, continuă numita fâiă, că guver- 
nulă maghiară a făoută în timpulă din 
urmă astfelă de esperiențe în Viena, cari 
i-lă constrîngâ, să aducă de nou în dis- 
cusiune cestiunea limbei și apoi să vo
teze înoredere ministrului de răsboiu în 
dieta ungară,|fiindcămajoritateadelegațiu
nei ungare n’a arătată o atitudine amicală 
față de baronulă Bauer. E caracteristică 
pentru situațiune,încheiă fâia apponyistă, 
că organele guvernamentale presentă lu- 
crulă, ca și când deputății liberali, cari 
au votată în delegațiunl pe lângă pro- 
iectulă de resoluțiune ală lui * Abrâyi, 
nu au sciută ce votâză.

— ț)iarulă din Londra „St. James 
Gazette", publică următdrea întrevedere, 
ce a avut’o ună senatorii francesu, pe la 
finea lunei lui Augustă, ou Țarulu Ru
siei. „In Rusia", 4’8e Țarulă „se află 
încă despotismulă. Elă formâză quint- 
esența domniei mele. Elă este însă în ar- 
moniă cu spiritulă națiunei. Eu înțelegă 

o republică, care are ună guvernă sin
ceră. înțelegă o monarchiă absolută. 
Der nu înțelegă o monarchiă representa- 
tivă. Acesta e ună sistemă de guvernare 
plină de înșelăciune, minciună și corupțiune. 
Mai bine mi-ași însuși sistemulă ohineză 
de guvernare, decâtă ună astfelă de sis
temă. Moșulă meu, Țarulă Nicolae, a 
fostă ună suverană representativă în 
Polonia, și lumea soie, câtă l’a costată 
de multă, ca să se acomodeze cu cerin
țele aoelui sistemă rușinosă de guver
nare, să cumpere voturi, să oorupă oon- 
soiințele, pe unulă să-lă amăgâsoă, er pe 
altulă să-lă înșele. Eu desprețuescă ase
menea mijloce, mulțămescă însă lui 
Dumne4eu, că sistemul aoesta detestabil 
a fostă desființată. Eu nu voiu fi nici
odată unii domnii constituțională. Nu mă 
potă învoi, ca să domnescă ou intrigă 
și înșelăciune."— Numita foiă garanteză 
autenticitatea acestei întrevederi.

— Despre atrocitățile din China 
sosescă nouă soiri. „Pol. Oorr" spune, 
oă au ajunsă deja gradulă supremă și 
e neapărată de lipsă, oa puterile euro
pene să se hotărescă la o acțiune cu- 
mună. Opinia publioă englesă spriginesoe 
acâstă ideiă, dâr cercurile guvernamen
tale se pare oănu-să apleoate a sprigini pe 
Franoia în intențiunile ei și e de temută, 
că esemplulă Angliei î-lă va urma și 
alianța triplă. Intre astfelă de împreju
rări, Franoia va fi nevoită să îndrumeze 
pe comandanții floteloră sale de-a apăra 
pe oreștinii aflători în China. Deja dele
gații Franoiei și Rusiei au sosită în Pe
king și voră cere audiențe la împăratulă 
ou oondiția, să-i primâscă ou oinstea cu
venită, âr nu ca pe nesce vasali

— piarulă „Kblnische Ztg" află din 
Sofia, oă sobrania bulgara, va vota în 
una din ședințele sale o rentă anuală 
fostului principe ală Bulgariei, Alexandru 
de Battenberg (conte Hartenau). Depu
tății, cari voră sprigini aoâsta propu
nere speră, oă prinoipele Alexandru 
de Battenberg va primi aoăsta donațiune, 
oa o dovadă de reounosoință din partea 
poporului bulgară. Suma acestei rente 
anuale încă nu e stabilită.

— In ședința din 7 Decemvre a ca
merei italiene, depuse ministrulă di Ru- 
dini proiectulă pentru înoheiarea traota- 
teloră oomeroiale cu Austro-Ungaria și 
Germania. După aoeea se începu desba- 
terea asupra următârei moțiuni subscrisa 
de deputatulă Curioni și de alțl 10 de- 
putațl: „Camera luândă la cunoscință 
declarațiunile guvernului și aprobândă 
politica internă și bisericăsoă a acestuia, 
trece la ordinea cjilei<“ Desbaterea asu
pra acestei moțiuni a fostă furtunosă. 
La ea au luată parte deputății Cavalotti, 
Marinuzzi, Imbriani, Zanardelli etc. In 

fine moțiunea fii primită cu 248 contra 
92 voturi. Ședința se închise la 8 6re sără.

— piarulă din Petersburg „Kraj" 
anunță, că s’a făoută o deplină înțele
gere cu curia romană privitoră la nu
mirea metropolitului romano-oatolică 
pentru tâte bisericele rom.-oath, din im- 
imperiulă rusescă. Ca metropolită a 
fostă alesă apisoopulă de Zytomis, Ko
zlowski.

SOIRILE PILEI.
— 27 Noem. (9 Decern.)

Parastasii. Duminecă, în 6 Decem
vre n. o. s’a împlinită ună ană de când 
a răposată ferioitulă Antoniu de Mocsonyi. 
In amintirea acestei dile s’a săvârșită 
ună parastasă în capela cetățeniloră ro
mâni, fiindă de față și domnulă Zeno de 
Mocsonyi ală căruia fiu — nepotă ală de
cedatului — frecuentâză șcâlelele româue 
de-aicl. La servițiulă divină au luată parte 
parochienii și membri inteligenței române 
locale. S’a ținută ună necrologă și s’a 
împărțită milosteniă la săraol.

*

„Magyar Egyesulet“ reuniunea de 
maghiarisare din Budapesta a fostă apro
bată de ministrulă de interne, și în șe
dința constituantă dela 5 Decemvre șl-a 
alesă comitetulă esecutivă, care a dată 
ună apelă cătră toți membrii reuniunei. 
In apelulă aoesta se cuprindă și cele cțece 
porunci ale acestui nou „Kulturegylet". 
Etă ce dică „patrioții" reunioniștl în 
aoeste dece porunci: 1) Să ne sprijinimă 
unii pe alții în servirea causei sfinte. 
2) Unde numai se pâte să vorbimă un- 
guresce și să ne nisuimă, oa fiăcare ce- 
tățână ounoscătoră ală limbei maghiare 
să facă asemenea. 3) Să ținemă deșteptă 
spiritulă publioă patriotică și consciența 
națională. 4) Să sprijinimă pressa ma
ghiară, literatura și arta. 5) Incâtă se 
pdte să încungiurămă cetirea foiloră 
străine. Să nu le abonămă. Cu trupă și 
sufletă să influințămă într’acolo, ca în 
localuri publioe, să nu se prenumere de
câtă foile locale maghiare. 6) Să nu too- 
mimă lucruri decâtă la acei industriași 
și numai în astfelă de ateliere, unde 
firma, serviciulă, corespondența și con- 
tulă se facă esclusivă unguresoe. 7) In 
ospiții germane să nu umblămă. 8) Să 
nu primimă liste de bucate nemțescl. 
Să pretindemă în oțele și cafenele ser
viciu ungurescă. 9) Fiăcare dintre noi 
să se facă apostolulu maghiarisărei. Decă 
vomă surprinde ori și unde apariții anti- 
maghiare, să facemă cunoscută acesta 
neamânată președintelui reuniunei. 10) 
Fiăcare dintre noi să câștige celă pu
țină câte ună nou membru. — Așa glă- 
suescă „patrioții" dela „Magyar Egye- 
sulet". Față ou acestă atidudine outezată 
și provocătore, noi nu putemă dice altă 

ceva, decâtă ce-amă mai 4isfi alte-ori, 
adecă: programulă, ce și l’a luată so
cietatea de maghiarisare din Budapesta, 
să fiă programulă nostru ală tuturora, 
dâr în sensă românescă; adecă, limba 
maghiară să n’o vorbimă, 4iare ungu- 
rescl în casele nâstre să nu suferimă, 
în prăvălii și în localuri publice ou 
firme ungurescl să nu intrămă, în socie
tăți ungurescl să nu ne amestecămă etc.

♦
* 4:

Corone eterne pentru iubiții răposați. 
D-na Susana Andreiu Mureșianu trimite 
ou ooasiunea parastasului celebrată, drept 
corână pe mormentulă fiicei sale Eleo
nora preoteasă D. Blaga, cinci florini la 
fondulă iubițiloră răposați, menită pen
tru ajutorarea școlariloră români săraci; 
primirea acestora bani prin acâsta se 
chiteză ou mulțămită. — Comitetulă pa- 
rochialu.

** *
In institutul^ bacteorologicîi ală d-lui 

Dr. Babeș, au fostă în tratamentă în luna 
lui Septemvre 43 persâne și cu 24 re- 
mase din luna lui Augustă facă 67, din
tre oarl 50 din România, 10 din Bulga
ria și Rumelia, 4 din Austria, 2 din 
America și 1 din Francia. Toți au fostă 
vindecați.

*
* *

Cu privire la mortea și înmormânta
rea ex-impăratului Braziliei, Don Pedro, 
se telegrafâză din Parisă următârele: 
Oolonelulă Chainoin a fostă să presinte 
oontesei d’Eu, fiica împăratului, condo- 
lențele d-lui Carnot. Ministrulă Brasiliei 
a telegrafată la Rio de Janeiro, pentru 
a întreba, dâcă trebue să asiste la în
mormântarea lui Don Pedro. Corpulă 
lui Don Pedro a fostă îmbălsămată și 
expusă; multe persone s’au dusă să-lă 
vâdă. înmormântarea se va face la bi
serica Madelenei. Onorurile militare jse 
voră faoe conformă obiceiului urmată în 
casă de mârte pe teritoriulă francesă a 
orl-cărui suverană amică.

* * «
Ună sculptorii și auritoră română in 

Bucovina. Cetimă în „Gaz. Buc.": Din 
inoidentulă sfințirii bisericei gr. or. din 
Ouciurulă mare am amintită și de lu
crarea solidă a sculptorului și auritorului 
Ioană Eișlea. Deorece acesta e uniculă 
română în Bucovina, care se ocupă cu 
acestă meseriă, ne ținemă de datorință, 
de a întră mai deaprope în descrierea 
personei acestui artistă tînără și de bune 
speranțe. Ioană Pîșlea s’a născută în 
Bozoviol în Bănată la 8 Ootomvre 1869. 
După absolvarea claseloră inferiore ale 
școlai medii, prima instrucțiune în acestă 
artă a primit’o în Timișdra la sculpto- 
rulă, strugarulă și auritorulă Francisoă 
Weigl. In decursulă instrucțiunii sale, 
elă a primită pentru lucrările sale es- 
puse la anulă 1886 în Timișâra medalia

mai multă aoele nefericite rânduri, pe 
cari le aflaiu acll la prâncjă în odaia ta, 
ou atâtă mai multă vădă, că tu ești ne
vinovată în istoria acesta miserabilă, 
adeoă, că tu mai înainte n’ai sciută ni- 
mică, și n’ai ounosoută persone; că am 
aflată pe femeia mea în brațele tale, a- 
cesta ți-o iertă, căci aoea persână a în- 
oetată de a mai fi a mea, oând ți-a scrisă 
aoea epistolă nebună."

— „Față cu raporturile nâstre de 
mai nainte, e după dorința mea", răs- 
puse Froben, „decă tu privescl astfelă 
afacerea, oa să potă vorbi cu tine liniș
tită asupra Iosefei. Mai întâiu de tâte, 
pe cuventulă meu de onâre; oă între ea 
și mine pănă acpt la prântjă, nici mai 
înainte, nu s’a întâmplată ceva, ce să 
fiă defavorabilă pentru onorea ei, că ea 
a fostă săracă, că a fostă silită să ceră 
ajutorulă dmeniloră —"

— „Nu, spune mai bine, oă a cer
șită", striga Faldner, iritată, „și că um
bla nâptea pe strade și pe podurile ca
pitalei pentru oa să oapete bani, încă de 
atunci ași fi putută să-i facă cunoscință 
mai de aprâpe, eram în oursulă scenei 
mișcătore, pe Pont des Arts. Ba, ohiar 

decă îți credă tâte, totuși suntă insul
tată, familia Faldner și o cerși tdre!"

„Tatălă și mama ei erau din fami- 
liă bună".

— „Fabule, povești! Am lăsată să 
mă princjă ; totă așa de bine puteam să 
mă căsătorescă cu o chelneriță din birtă, 
dâcă ar ave în insigniile ei familiare 
ună pahară de bere și ar aduce ună a- 
testată falsă despre nascerca ei!"

— „Acdsta e în ochii mei ună lucru 
neînsemuată în cestiunea acesta; lucrulă 
principală este, oă tu dela începută ai 
traotat’o pe Iosefa ca pe o servitâre, nu 
ca pe soția ta; ea nu te putea iubi; nu 
vă potriviți unulă cu altulă".

— „Aoesta e o vorbă adevărată",
răspunse baronulă, „noi nu nepotrivimă 
unulă ou altulă, baronulă de Faldner și 
o cerșitore nu se voră pute potrivi unulă 
cu altulă nicl-odată. Și acum mă bucură 
fârte tare, că am urmată de oapulă meu 
și am tractat’o astfelă, n’a meritată mai 
multă. îndată am și Gă are îQ sine
ceva ordinară."

Acâstă mojiciă îlă revolta pe tînă- 
rulă Frdben, elă voi să-i răspundă cu 
cuvinte rele, der se stăpâni, pentru ca 

să-i potă fi de folosă Iosefei. Elă dis
cută cu baronulă, că ce e de făoută și 
în fine se înțelese cu elă, ca întrega a- 
afcere să o aducă înaintea tribunalului 
oivilă și se dea oa motivă de divorța 
antipatiă reciprocă. Firesce, oă față de 
raporturile loră confesionale, nu puteau 
spera ambele părți, ca să afle mângăere 
într’o nouă căsătoria; der Iosefei, deși 
privia cu spaimă în viitoră, nu-i părea 
nici o sorte prea grea față de purtarea 
brutală, oe o îndurase din partea lui 
Faldner,șibaronulă, deși în unele momente 
se căia, căuta distractiune în afacerile 
sale și mângăere în ideia, oă nimenea 
nu a aflată rușinea sa, de a fi luată în 
căsătoria o cerșitore de ună oaraoteră 
atâtă de dubiu.

35.
Câteva săptămâni după întâmplarea 

acesta, se preumbla Froben în susă și în 
josă pe podulă Rinului unde se retrase 
elă, pentru ca să fiă în apropierea Iose
fei. Elă se gândia la lanțulă ciudată ală 
sorței, gândia la modulă, cum ar pute 
să fiă fericită elă și cu iubita femeă; 
de odată trecu o trăsură de călătoria 
peste podă, a cărei construcțiune minu

nată atrase încă de departe atențiunea 
tînărului. In curândă ochii aoestuia se 
pironiră asupra servitorului de pe capră; 
acâstă față brunetă și veselă, care pri
vea ou curiositate împrejură, îi părea 
atâtă de cunoscută ca și colorile deschise 
ale livrelei sale. Când trăsura, care pe 
podă se mișca numai în pasultt cailoră, 
se apropia, observa și servitorulă pe tî- 
nârulă Froben și esolamâ! „San Iago di 
Compostella! Aici este!" Elă smânci fe- 
râstra, care îlă despărția de interiorulă 
trăsurei, și vorbi ceva încetă. îndată se 
deschise o ferâstră din laturea trăsurei 
și în ea apăru fața binecunoscută a lui 
Don Pedro de Montanjo Ligez. Trăsura 
se opri, âr tînârulă alergă îndată lângă ea 
cu bucuriă, pentru ca să deschidă ușa, 
și bătrânulă se arunca în brațele sale. 
„Unde e ea, unde ai pus’o pe fiica Lau- 
rei mele ? Pe sfânta feciâră, e aici ? Spu- 
ne-ml tinere ! Unde e ea ?

Tînărulă tăcu consternată; elă con
duse mai departe pe bătrânulă pe podă 
și-i spuse, că ea se află nu departe de 
acestă cetate, și că mâne îlă va conduce 
la ea.

Spaniolului îi curgeau lacrăml de 
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de aură împreună cu o diplomă. In urma 
prestațiuniloră sale, tînărulă artistă a 
fostă apoi trimisă în aoelașă ană pe 
cheltuielile fonduriloră grănițerescl ro
mâne din Oaransebeșă la Viena spre a 
se perfeoționa în arta sculpturii. Aci a 
absolvată în patru ani șoola euperidră 
pentru industria de artă ou celă mai 
bună suocesă. După absolvarea studiiloră 
în Viena, la recomandarea Eminenției 
Sale d-lui metropolită și archiepiscopă 
Dr. Silvestru ALorariu Andrievid i-s’au 
predată lucrările de soulptură și ourito- 
riă pentru bisericile gr. or. din Buco
vina. Și astfelă tînărulă sculptoră plină 
de speranțe lucrâză în tâtă liniștea în 
atelierulă său din reședință. In instere- 
sulă tuturora Bucovineniloră și în spe 
cială ală preoțimei e de dorită, ca a- 
cestă artistă să fiă susținută pe sema 
Bucovinei prin comande câtă de multe.

* 
4c *

Societatea de lectură „ Andrei Șagunau 
învită la ședința publică, ce să va țină 
Vineri în 29 Noembvre st. v., în memo
ria Marelui Archipăstoră Andretu, în sala 
cea mare a“ Seminarului Andreiană44. In- 
ceputulă la 7 ore sera.

Programă: 1. „Cuvântă ocasională44, 
rostită de Nicolau Vătășană, clerică din 
cursulă ală III-lea. 2. „Rugăciune14, coră 
de bărbați de Milgrove. 3. „Scena II., 
actulă III., din Iuliu Cesară44, tragediă 
de Shakespeare, tradusă de A. Stern, 
predată de Petru luga, clerică din cur- 
-sulă ală III-lea, (Brut); Ioană Georgia, 
clerioă din cursulă ală II-lea, (Antoniu); 
și Romulă Verzea, Aureliu Giura, Can- 
dină Suciu, Ioană Iosofă, oetățenl. 4. 
„Curcanii44, anecdotă din răsboiu de Th. 
D. Speranță, declamată de Aronă Fluoușă, 
clerică din cursulă ală III-lea. 5. „Nâp- 
tea44, cântecă poporală franțuzesoă, coră 
de bărbați.

*
* *

Din Deșii suntemă rugați a aduce la 
cunoscința interesațiloră, oă firma insti
tutului de credită și economii nSomeșianau 
din Deșă s’a publioată în Nr. 100 ală 
fâiei ofioiose „Kozponti Ertesito44 din a. o.

*
* ♦

Difterită. Pe câmpia Ungariei gra- 
seză în modă înfricoșată difterită. Nu
mai într’ună singură orașă, în Mezotur, 
ăstă timpă i-au căzută peste 500 de copii 
jertfă. Totă așa graseză și în alte orașe. 
Guvernulă n’are de gândă să iee vre-o 
disposițiune pentru stârpirea acestei bdle 
oontagiose ?

** *
Conferința internațională de căi ferate, 

se va deschide Sâmbăta viitore în Dus
seldorf. La acăstă conferință se va sta
bili intinerariulă celă nou ală anului 
viitoră. ** *

Nou archiepiscopă la Agram. ț)iarulă 

buouriă : „O, câtă îți mulțămescă pentru 
soirile, ce mi-le-ai dată!44 <jise elă- „In- 
dată, ce am căpătată concediu, m’am 
pusă cu Diego în trăsură și am călăto
rită din W. în fiă-oare 4' Ș®s® milurl, 
căci mai multă nu puteamă suporta. Și 
trăesoe ea fericită? Semănă ou mama 
ei și ce povestesce ea despre Laura 
Tortosi ?“

Froben promise, că-i va răspunde la 
tâte întrebările aceste, îndată ce voră 
ajunge în odaia sa. După ce Spaniolulă 
.se odihnise puțină și-și luase alte haine, 
porunci să aducă vină de Xeres, Diego, 
turnă în pahare, ca și odinioră, le oferi 
țigări, și pe când Don Pedro ședea fârte 
oomodă, îșl înoepu tînărulă istorisirea sa. 
•Spaniolulă îlă asculta ou ună interesă 
progressivă; în năoazulă celă mare ală 
lui Diego, nu atinse țigările de looă, 
ceea ce nu se întâmplase în 20 de ani 
de cjil® și oând tînărulă ajunse la scena 
revoltătâre între Faldner și nenorocita 
femeiă, nu se mai putu reține; sângele 
său sudică se înferbântâ, îșl apăsă pălă 
ria pe ochi, înfășură brațulă său stângă 
în manta și strigă cu oohl fulgerători: 
„Adu-mi sabia mea cea lungă, Diego; 

oficiosă ală guvernului croată „Drau44, 
află din isvoră autorisată, că archiepis- 
copulă de Seraievo, Stadler, va fi numită 
în curândă archiepiscopă la Agramă. 
Pănă aoum se vorbise, că va fi numită 
ca archiepiscopă la Agram, canonioulă 
Ștefană Vucetid.

* *

Camera francesă validitâ în ședința 
din 7 Decemvre alegerea deputatului so
cialistă Lafargue, căruia i-s’a reounoscută 
calitatea de Francesă.

*
4c *

Ună atentată remarcabilă. Din San- 
Sebastian din Spania, se telegrafâză: 
Cancelistulă dela consulatulă franoesă a 
descărcată ună revolveră asupra consulu
lui său, rănindu-lă de mârte, apoi s’a 
împușcată și elă.

Unii discursu curiosu.
țJiarele străine aducă vestea, că la 

depunerea jurământului de cătră reoruții 
din garnisâna din Postdam, împăratulă 
germană Wilhelm ală II-lea ar fi disă 
tineriloră soldați, că pe viitoră „voră 
avă să-și încerce bravura mai vîrtosă 
înăuntru, decâtă în afară.44 Textulă aces
tui curiosă discursă i-lă publică aoum 
fâia germană „Neisser Zeitung44. Elă 
este următorulă :

„ReoruțI! Ml-ațI jurată credință 
înaintea șerbului lui Dumnecjeu și îna
intea acestui altară. Voi sunteți înoă pre 
tineri, pentru ca să înțelegeți adevărata 
însemnătate a celoră ce ați jurată ; sili- 
ți-vă dâr de-ooamdată să urmați prescrie- 
riloră și învățăturiloră, ce vi se voră 
propune. Ml-ați jurată credință; acesta, 
— bravi oopii ai gardei mele — însem- 
nâză: că sunteți aoum soldații mei, că 
v’ațl supusă mie ou trupă și sufletă. Voi 
nu mai aveți de ac|I înainte decâtă ună 
singură dușmană — dușmanulă meu! 
Din pricina agităriloră socialiste de acum 
se pâte întâmpla să ve poruncescă — 
Domne feresce — se pușcați pe propriele 
vostre rudenii, pe frați, pe părinți chiar. 
Der chiar și atunci voi trebue să urmați 
fără murmură porunoile mele.44

Disoursulă aoesta a făcută mare 
sensațiă pretutindeni, mai alesă între so- 
oialiștl. E însă forte greu de crezută, că 
împăratulă Wilhelm II să fi rostită vor
bele de mai susă, tocmai așa cum le co- 
munioă „Neisser Zeitung.44

Dela Cenadulu-unguresctf.
(Urmare.)

La restaurarea corparațiuniloră bi- 
serioescl școlari și fondaționall, întâm
plată în a. o. cu partida sa compusă din 
âmenl săraci alegători și nealegătorl, în- 
suflândă în ei ouragiu să nu se lase la 
gazde avândă de ajutoră pe judele și 
jurații pomeniți și pe servitorii comunei, 

îlă voiu ucide îndată, pe ondrea mea de 
creștină adevărată și gentilonă spaniolă; 
îlă voiu străpunge, chiar deoă va ave pe 
peptă ună oruoifixă, îlă voiu ucide fără 
absoluțiune și fără nici ună saoramentă 
îlă voiu trimite în iadă ; așa voiu face. 
Adu-mi sabia, Diego!44

Der Froben ’lă atrase lângă sine 
pe bătrânulă, ce tremura de măniă și de 
prea mare încordare; elă cercă să-lă 
faoă să înțelegă, că aceste tote nu suntă 
de lipsă, căci Iosefa e deja eliberată de 
sub puterea brutalului bărbată și că tră
esoe despărțită de aoesta. Și pentru ca 
să’lă îmblân4esoă, aduse tabloulă acela 
și’lă desfășură înaintea priviriloră uimite 
ale lui Don Pedro. Inoântată îlă privea 
Don Pedro. „Da, ea este44, esolamâ elă, 
uitândă pe celelalte, „sărmana și neferi
cita mea Laura!44 Și plângândă îmbră
țișa pe tînărulă, îlă numi iubitulă său 
fiu și i mulțămi cu vocea înecată de la- 
crăml, pentru tote câte făouse pentru ne
fericita mamă și pentru sărmana ei 
fiică.

(Finea va urma.) 

—^sărăcimea era și volnioosă, oă tocmai 
în aoelă timpă să începeau tulburările 
agrarie în comunele vecine Nadlaoă și 
Bătania, pe când classa avută toomai din 
causa turburăriloră agrarie nu a prea 
luat parte la răstaurare, așa T. Luțai îșl 
forma în comitetă o partidă bună, de 
epitropă primară alegândă pe oelă mai 
bețivă omă din comună cu numele Ște
fană Pantea, așa dânsulă deveni alesă 
de notară în comitetulă parochială.

Aotivitatea dânsului ca notară, cu 
partida sa din comitetă de 7 luni a stat 
în aceea, ca să destitue pe subscitutulă 
învățătoră din postă, deși purtarea și 
activitatea i-a fostă esemplară, calumni- 
ândulă în totă chipul, ca așa dânsulă să 
fiă substituită. A ațîțată sărăcimea în 
contra gazdeloră și a fruntașiloră, a să- 
mănată ură în sărăcime și în contra în
vățătorului Ambrosiu Coste calumniân- 
du-lă în comitetă și în alte adunări, oă a 
mâncată și lotrită banii biserioei, și nu
mai să țină toți cu dânsulă să devină 
alesă și de învățătoră, că le va arăta 
mișeliile dânsului și ale mai multoră frun
tași. Pentru aceste calumnii, județulă 
din Nadlaoă la 10 Noemvre a. o. sub 
Nr. 1520 l’a pedepsită pe Terențiu Lu
țai la două d 'e arestă și 20 fi. amendă 
în bani.

Terentie Luțiai a atrasă la sine clas
sa săraoă și prin promisiuni, deoă dân
sul va fi ales de învățător, pusta de 100 
jugăre a biserioei o va împărți între să 
răcime.

După aceste premerse, vomă des- 
orie însu-șl actulă de alegere și aduce
rea verdictului o vomă lăsa judecății 
onoratului publică oetitoră.

Fiindă sinodulă convooată conform 
legei pe 15 (27) August, pentru alegerea de 
învățătoră, însărcinatulă cu conducerea 
alegerei, d-lă inspectoră cercuală de șoole 
Teodoră Popoviciu, presentându-se la noi 
în cjiua de alegere la 8 6re și aflândă 
în oomună pe părintele asesoră consis
torială d-lă Ioană Oiora, carele s’a pre- 
sentată la noi în unele afaoerl oficiale, 
l’a rugată pe acesta să conducă și ale
gerea de învățătoră, fiindcă pe dânsulă 
l’au amenințată partisanii lui Terentie 
Luțai și scie, că spiritele suntă agitate, 
deci nu voesce a se espune la neplăoerl; 
astfelă tâte acestea le-a predată pe lân
gă aotă oficiosă numitului asesoră, și cu 
acestea s’a depărtată.

Părintele asesoră, primindă tote ac
tele, a pusă la cale tâte cele oe arau de 
făcută. La acestă postă învățătoresoă au 
reoursă oincl inși, dintre cari numai doi, 
și anume: Mihailă Olteanu și substitu- 
tulă înv. Ioană Lugoșianu au oorespuns 
condițiuniloră din concursă, și numai a- 
ceștia au putută fi după lege și dreptă 
oandidațl la numitulă postă; direoțiunea 
școlară numai pe acești doi i-a primită 
în candidațiune; er pe ceialalțl reourențl 
anume: Dimitriu Boziană, Paulă Boțico 
și Terențiu Luțai, despre cari și însu-șl 
comitetulă peroohială a constatată în 
unanimitate, oă nu corespundă condiți
uniloră din ooncursă, nici au cualifica- 
țiunea recerută — comitetulă parochială 
nu i’a admisă la candidare.

După candidare s’a înoepută sânta 
Liturgiă, sub a cărei durată preotulă Ie- 
rosimă Luțai de mai multe-orl a eșită 
din sânta biserică, merse la birtă, unde 
adăpâ cu spirtuose pe partisanii fiiului 
său, și instruindu-i, ce ținută să aibă în 
sinodă, Terențiu Luțai îi învăța: ori 
oe va cfi®® representantele inspectorului 
să nu se lase de instrucțiunile, oe le-a 
dată, îndemnându-i, că după alegere cu 
forța să silesoă pe d-lă asesoră a lă in
troduce în șcâlă. Partisanii lui Terențiu 
Luțai înouragiațl prin duhulă spirtului 
protegiațl de antistia comunală, la finea 
chiămărei Duhului Sântă intrară cu gră
mada în biserică, să postară cu toții 
în frontală unde avea a se așecja bi- 
roulă.

In sinodulă eleotorală, representan- 
tulă d-lui inspeotoră oercuală, părin
tele asesoră consistorială Ioană Ciora, a 
espusă starea lucrului și a presentată 

spre alegere pe cei doi oandidațl, nees- 
cepționațl din nici o parte, ceea oe a 
fostă spre îndestulirea părții celei mai 
sănătâse a comunei întregi: acesta însă 
nu i-a convenită părintelui Ierosimă Lu
țai, carele era și este inderesată de fî- 
iulă său Terențiu Luțai, de aceea pro
puse, oa sinodulă să-lă candideze. Par
tisanii săi, postați în fața biroului, a- 
probară propunerea cu sbierăturl nesfâr
șite, între cei oe au sbierată mai tare 
a escelată preotulă Ierosimă Luțai, dândă 
din piciâre și gestioulândă cu mânile, 
pretincjândă candidarea fiului său și vo
tarea nominală. Neconvenindă ou siro- 
țulă religiosă ală multoră credincioși de 
bine purtarea desnumitului preotă și 
a partisaniloră săi, inspirați de pu
terea spirtului, — se depărtară din 
biserică înainte de constituirea bi
roului și nu mai luară parte la actulă 
alegerei.

Constituindu-se biroulă, președin
tele electorală a anunțată votarea no
minală pentru cei doi candidați neesoep- 
ționațl, declarândă: că voturile, ce se 
voră da pentru Terențiu Luțai, carele 
nefiindă candidatulă oomitetului, la fi
nea actului de alegere le va deohiara 
de nule.

Resultatulă votărei nominale a fostă 
aoesta: pentru Ioană Lugoșianu au vo
tată 52, pentru Mihailă Olteană au vo
tată 2 și Pentru Terențiu Luțai 98.

Resultatulă 'alegerei s’a publioată 
înăintea biserioei: s’a deolarată de învăță
toră alesă Ioană Lugoșianu cu maiori- 
tate de 50 voturi față de Mihailă Ol
teană, carele a întrunită numai 2 vo
turi date lui Terențiu Luțai le-a deola
rată de nule.

(Va urma.)

Dare de semă,
despre banii incurșl la petreoerea ou 
produoțiune de cântări și declamărl, a 
ccrpului didactioă și a eleveloră și ele- 
viloră dela școla grănițerescă din Voila, 
apoi produoțiune teatrală și jooă a So
cietății de diletanțl „Progresulă44 dată 
în 1 Noemvre a. o. în comuna Voila, ou 
ooasia adunărei generale a despărțămân
tului III ală Asooiațiuuei transilvane 
pentru literatura și cultura poporului ro
mână.

Venite 40 fi. 90 or.; spese 29 fi. 
80 or. Rămâne venită curată 11 fl. 10 
cr., destinați în favorulă despărțămân
tului.

SuprasolvirI dela: Basiliu Rață, vi
oară 50 or., Herman Kraus 80 cr. Ermen 
Frigyes 10 or., Basiliu Stanoiu, o. și r. 
căpitană în pens. 50 cr., Ioană Cotuna, 
sergentă 10 cr., Kosbaoher 30 cr., d-na 
Aneta de Stoica 50 cr. și Ioană Aronă 
10 cr.

Făgărașu, 6 Deoemvre 1891.
Basiliu Rațiu, Nicolae Cosgaria, 

președ. cassară.

DIVERSE.
Populația Parisului. Resultatulă nu- 

merotărei făcute în anulă acesta se cu- 
nâsce însfîrșită compleotă pentru Paris 
și departamentală Seinei. După acestă 
numerotare, populația Parisului a ores- 
oută în 5 ani dela 2,344 mii 550 la 
2,447,967 er a întregului departamentă 
ală Seinei dela 2,961,088 la 3,141,565 
suflete. De însemnată este, că cartierulă 
celă mai desă populată din Paris, acela 
ală Haleloră oeloră mari, dela 1881 a 
dată mereu îndărătă. Esplicația acestui 
faptă este, că o mulțime de strade vechi 
strâmbe și cu loouințe ieftine au fostă 
desființate și înlocuite ou clădiri mari, 
der mai scumpe. De altelă ună felă de 
reslățire spre margini se simte peste 
totă în Parisă. Sporulă dela 1872 încoce 
este pentru oele 4®o® arondismente in
terne numai de 12 la sută, pentru cele 
4eoe esteriâre 51 la sută în arondismen- 
tulă sceoantă 79 la sută, er în arondis- 
mentulă Saint-Denis 95 la sută.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Oursulu pieței
din 8 Decemvre st. n. 1891.

Bancnote românesc! Cump. 9.26 Vând. 9.30
Argintii romănescă • n 9 20 9.31
Napoleon-d’orI - - n 9.29 M 9.34
Lire turcescl - - M 10.60 n 10.65
imperiali .... n 9.58 M 9.63
SalbinI .... n 5.45 n 5.50
Scris, fonc. „Albina” 6°/n 101.— —.—

n n r n 99.50 n —.—
Bnble rusescl - ■ ■ 111.1/, n 112 ’/,
Mărci germane - - M 57.50 n 57.90
Discontulh 6—80/0 pe anii.

ostii ungare [1-ma emisiune] - • 111 75 
Imortisarea datoriei căilorii ferate de

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

ostii ungare (3-a emisiune) » - —.—
Bonuri rurale ungare..............................90.20
Bonuri croato-slavone ..... 104.50
Imprumutulii cu premiulii ungurescă 136.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului 129.—
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescd ........................... - - —.—

Cnrsulu la bursa din Viena
din 7 Decemvre a. c. 1891

Renta de aurii 4o/0 .... • 104 05
Banta de hârtiă 5u/0 - ■ ■ 101 —
Imprumutulii căilorii ferate ungare

aurii.......................................................116.—
dto argintii - - - • - 97.80

Renta de hârtiă austriacă • ■
Renta de argintii austriacă - - . 
Renta de aurii austriacă - - - -
LosurI din 1860

91.85
91.50

108.30
136.25

Acțiunile băncei austro-ungare
Acțiunile băncei de credită ungar. 
Acțiunile băncei de credită austr . 
Salbenl împărătesei- - • • •
Napoleon-d’orI ...... 
Mărci 100 împ. germane - ■ -
Londra 10 Livres sterlings • •

• 1003.—
- 317.50
- 275.10
. 5.61

9.35‘/2
57.97’/,

118.-Amortisarea datoriei căilorii ferate de

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

binevoiască a scrie pe cuponulfi mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarultî nostru până acuma.

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

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

Administraț. „Gaz. Trans.“

PUBLICAȚIUNE

te

si
Direcțiunea generală a Căiloru Ferate Române face 

cunoscută prin acesta, că are

alu

Ferate Bomâne, Serviciulu

i
CE/j

a

P. la Bucu-
nou cu ară-

31 postari,
la Serviciulu de întreținere din București, Craiova, Pitești, 

Buzeu, Galați și Iași.
Doritorii de a ocupa asemenea posturi suntft rugați 

a presenta cererile D-loru în scrisu la adresa Direcțiunei 
generale a Căilorii
resci celu multu până la 15 Ianuarie 1892 st. 
tarea adresei D-loru exactă și anexându documentele 
următăre:

1) Diploma seu Certificată de terminarea studieloră 
unei șcăle speciale de Ingineri.

2) Certificată de serviciu.
3) Actă de nascere.
4) Actă de căsătoriă (decă e căsătorită) și de nascere 
soției, precum și eventuală ale copiiloră.
5) Actele pentru serviciulă militară.
Pentru intormațiunl mai detaliate doritorii se 

adresa în scrisă seu verbală la Șefulu Serviciului de 
ținere C. F. R., BucurescT, Calea Victoriei Nr. 124.

724—2.

voru
Intre-

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

Budapesta—Bredealti Predealii—Budapesta ®--Besta-Aradîi-Teiuș Teiuș-Aradiî-B.-Pesta Copșa-iuică—Sibiiu
Trenă 

de 
persdn.

Trenu 
accele

rații

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

persdn.
Trenă 

de 
persdn.

Trenu 
accele
rată

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
de 

peradn.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

persdn.

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
Rev 
Bratca
Buci a 
Ciucia 
Huedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nădășel
Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uiftra 
Vințul de 
Aiudft

sus

Teiușft

Crăci unelă 
Blașiu 
Micăsasa

I
1Copșa mică

Mediașii 
Elisabatopole 
Sighișdra 
HașfalSu 
Homorodă 
Augustinii 
Apața 
Feldiora
Brașovfi
Timișii 
Predealii 
BuourescI

) 
I

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 
peraâne

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 
Predealft 
Timișii 
Brașovu j 

Feldidra 
Ap ața 
Augustinîi 
Homoroda 
HașfalSu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașii 
Copșa mică j 

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă

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

.1 
I

8.22
8.38
8.43

9.14

9.481
9.50.

10.06 I
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Teiușft

Aiudti 
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirișii 
Apahida
Clușiu
NădășelQ 
Ghîrbău 
Aghireșh 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Buci a 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd I
Oradea mare<

8.-
8.07
8.24

sus

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

Mureșu-JLudoșu—Bistrița

Murășîi-Ludoșu . . . .
Țagu-Budatelicii . . . .
Bistrița.............................

8.54
9.23

10.45
11.01

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

12.17
12.47

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

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

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Viena
Budapesta 
Szolnok

7.23
8.03,
8.37,
9.04:
9.46:

11.03 i
11.29
12.06 I
12.37]
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

> “8.40
i 6.05

Aradu j 
Glogovații 
Gyorok 
Paulișii 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșinii 
Zamii 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Pîski) 
Or ăștia 
Șibotii 
Vinț. de joșii 
Alba-Iulia 
Teiușft

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 
jll.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 

“649]
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

Teiușft
Alba-Iulia
Vinț. de josG 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Pîski) 
Deva 
Branicica 
Ilia
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
RadnaLipo 
Paulișb 
Gyorok 
Grlogovațb

Aradft
Szolnok
Budapesta

Viena

va 5.14
6.01
6.20
6.49

7.20
6.05

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

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș
Ocna
Sibiiu

3.—
3.31
4.15
4.46
5.10

10.47
11.27
12.08
12.38
1.-

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sibiiu— Copșa-mica
Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare 
Copșa mică

7.35
8.02
8.30
9 05
9.34

4.34
4.58
5.25
5.55
6.20

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

Cucerdea-Oșorheiu-R. săs.

Cucerdea
Ludoș
Oșorheiu ' 

Regh.-săs.

2.50 8.20 2.41
3.34 9.11 3.27
5.20 11.17 5.14
5.35 5.36
7.10 7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs.

6.6o!O5OrMn ( 
ȚTolLudoș

I Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Siino*ia^lski)Peteoșeni||Petroșeni-Siineria(Pîski) simeria (Pisko-Hunedora

Simeria
Streiu
Hațegti
Pui
Orivadia 
Banița
PetroșenI

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

Ghirișii—Turda Turda-Ghirișft

Aradu—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
Aradft

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Bistrița—Mureșii-Tudoșu

Bistrița.............................
Țagu-Budctelicti . . . .
Murășii-Ludoșii . . . .

Cerna
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora—Simeria (Pîski)

Hunedora 
Cern a 
Simeria

4.46
5.11
5.28

2.32
3 -
3.20

7.22
7.50
8.10

Brasov—Zernesci
5.45
7.26

2.58
4.39

Brașov
Zernesci

SEernescă—Brașov
Ghirișii 7.48|10.35| 3.4o|lO.2o| Turda IZbol 9.3o| 2.3o| 8.50
Turda ’ " ‘~................ ...............................8.08 10.55 4. 10.44 Ghirișft 5.10| 9.50 2.50 9.10

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora
Sighișora. .
Odorheiu . .

3.
6.

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

Zernesci
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

1.16
4.15
7.21

Bfntai Nume încuriiadrați cu linii gr6se însemnâză 6rele de ndpte.

Careii-iuari—SKelău || ®elău—Careii-uiark
Careii-marI. . . .
Zelău........................

5.50| Zelău . .
11.—1| Careii-marI

l.i

6.

Brașov—S*-Greorgiu
Brașovft 8.30 3.10
Uzonft 9.43 5.23
S .Georgiu 10.23 5.03

|| S.-Georgiu—Bi’asov.
= S.-Georgiu 6.32 5.17
>||Uzonil 7.00 5.45
jlBrașovft 8.08 6 53

Tipografia A. MUriEȘIANU, Brașovu.


