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Brașovu, 5 Decemvre st. v. 
„Luminătorulă“ din Timișora 

s’a turburată amarii din cauaa ob- 
servăriloră, ce le-amu făcută în 
modulă ceju mai obiectivă și li
niștită la scrisârea, ce ne-a tri- 
mia’o d-lă P. Rotariu și pe care 
amă publicat’o îu nr- dela 16(28) 
Noemvre alu „Gazetei Transilva
niei “.

Vedem ă cu părere de reu, că 
confratele nostru nu ne-a înțelesă 
de locă și că prin urmare spe
ranța, căreia i-amă dată espresiune 
la încheierea aceloră amicabile și 
colegiale observări, nu s’a îm
plinită.

Decă confratele dela „Lumină- 
torulă“ și-ar fi păstrată sângele 
rece și ar fi urmărită cu mai mare 
băgare de semăjcele scrise de noi, 
ar fi trebuită se se convingă, că 
cestiunea, ce ne-a îndemnată se 
facemă acele observări, n’a fostă 
nicidecum o cestiune de-a lua 
în apărare „ținuta politică a epis
copului din Aradu", seu „starea 
trebiloră în diecesa stăpânită de 
P. Sânția Sa“ — cum 4ice ?Lu- 
minătorulă“ (nr. 89 dela 5 De
cemvre); ci a fostă o simplă ces
iune de dreptate.

S’a tractată adecă numai și nu
mai de aceea, decă cu dreptă cu
vântă a fostă bănuită Episcopulă 
Aradului, că a întrevenită la ale
gerea de deputată în 10 Noemvre 
a. c. în cerculu Beclcherecului- 
mică în fa vâr ea candidatului gu
vernamentală, ori nu ?

Eată ce a scrisă în privința 
acesta „Luminătorulă“ în numS- 
rulă seu (85) dela 5/18 Nov. a. c:

„A.icl este locuia să mai înregis- 
trămă pentru intemeiarea suspițiunii, că 
oandidată a fostă chiar fibirăulă oercu- 
oului; că Pre S. Sa Episcopulă din A- 
radă a trăită cu acestă fibirău în așa re- 

lațiuni amice, încâtă data ocasiune i-a 
făcută și visită speoială în Timișâra bag- 
seaină pentru servioie și acum verosi
milii a trebuită să se dovedescă reci
procitatea".

Aceste suspiționărl au fostă com
bătute într’o corespondență dela 
Timișâra, ce ni s’a adresată noue, 
fiindă rugați sâ-o publicămă cu 
atâtă mai vertosă, cu câtă, pre
cum se plângea autorulă ei, i s’a 
întâmplată altădată ca „Lumină- 
torulă“ sâ-i refuse justificările seu 
rectificările.

Corespondentulă cerea dela 
„Luminătorulă“ se producă date 
concrete despre aceea cum a în- 
trevenită Prea Sânția Sa la ale
gerea amintită.

D-lă P. Rotariu răspunse totă 
în fâia nâstră, der vorbi despre 
t6te, numai despre lucrulă de că- 
peteniă nu, că adecă are seu nu 
date sigure, cumcă Episcopulă a 
întrevenită pentru candidatulă gu
vernului ?

Decă organulă nostru a publi
cată amintita corespondență din 
Timișâra, a făcut’o numai cu scopă 
de a se lămuri adevărulă. De aceea 
amă și trebuită se observămă con
fratelui nostru prietinesce, că n’a 
răspunsă la cestiunea principală. 
„Căcr‘ — 4iceamd — „pentru noi 
nu pâte fi indiferentă, dâcă unu 
Episcopu română se acusă pe ne- 
dreptă de a fi comisă o faptă, 
ce-i micșoreză vefla înaintea po
porului română, der și mai puținu 
ar pute fi indiferenții, decă s’ar do
vedi, că a lucrata chiar în detrimen- 
tuia solidarității naționale^.

Etă ce amă 4igă și amă sus
ținută noi adăugândă, că fără de 
dovedi sigure nu-i este permisă 
unui organă seriosă a veni cu 
astfelă de suspițiunărl.

A fostă vorba der de ună casă 
anumită, de alegerea de deputată 
din 10 Nov. a. c. și de o consta

tare în ce privesce atitudinea epis
copului dela A radă față cu acestă 
alegere.

Cum vine der „Luminătorulă“ 
ca în fața unei cestiuni atâtă de 
simple și clară puse să ne acuse 
că i-amă fi făcută lui „nedreptate“ 
că amu fi „rătăcită “, că ne-amă 
fi „încurcată“ rău, ba chiar că 
ne-amă fi „cam deochiatu?“

Nouă ni se pare din contră, 
că cei dela „Luminătorulu“ suntă 
nedrepți fltță cu noi, și că nu noi 
ci ei s’au încurcată de totă reu 
și s’au deochiată prin preocupa- 
țiunile și neconsecențele loră prea 
bătătâre la uchi.

Căci încă odată le spunemu: 
n’a fostă și nu e vorba aici de 
„ținuta politică a episcopului din 
Aradă de peste ună deceniu în- 
c6ce“ ci e vorba de aceea decă 
acum la alegerea din Becichere- 
culă-mică dela 10 Nov. a. c. a 
întrevenită seu nu în favârea gu
vernului.

Când însă „Luminătorulăa, care 
se plânge, că i-amă făcută nedrep
tate, mai vine și ne 4i°e c’ună 
tonă reproșantă: „N’amă sciută, 
că „Gazeta Transilvaniei“ nici a4l 
să nu cunâscă starea trebiloră în 
diecesa stăpânită de Prea Sânția 
Sa; se nu scie de metoda și ma- 
nierea despotică și neconstituțio
nală a Episcopului “ etc. caută să-i 
spunemă, că nu numai că nu este 
dreptă, der nu este nici sinceră.

Nu este sinceră „Luminătorulă“ 
pentru că trebue să scie, că re- 
dactorulă său, d-lu P. Rotariu, a 
avută înainte c’ună ană cu totulă 
altă părere despre „starea trebi- 
loru din diecesa stăpînită de Prea 
Sânția Sa“. Eată ce cetimă în 
„Protocolulă despre ședințele si
nodului eparchială din diecesa ro
mână gr, or. a Aradului ținute în 
anulă 1890 la pagina 68:

Deputatulă Paulii Rotariu luândă cu- 

vântulă în numele membriloră sinodului 
și ală său propriu dă răsunete urmă- 
târeloră :

. . vorbesoă sinceră Prea Sânției 
Văstre, când în numele meu și ală co- 
legiloră condeputațl declară, că aoum Ia 
despărțire fiă-care dintre noi pleacă cu 
inima liniștită și plină de buouriă, du- 
oâud cu noi convingerea, că și în de- 
cursulă anului trecută atâtă onor, con- 
sistârie și respeoțive organele loră, câtă 
și prea veneratulă Capă ală dieoesei 
și-a împlinită cu multă zelă, abnegațiune 
și ou tdtă oonsciința datorința, în pro- 
vederea și conducerea afaoeriloră die- 
oesei“.

Cum ne vomă pute der noi 
forma o ideiă clară despre cele 
ce se petrecă în diecesa Aradului, 
fiă bisericesce, fiă politicesce, când 
organulă dela Timișâra, care cere 
să-i dămu cre4emântă, vine de 
atâtea ori în cea mai flagrantă 
contra4icere cu sine însuși și cu 
omenii cari îlă conducă?

Politica germano-maghiară.
(Din camera austriacă.) 

Continuare.

Ministrulă-președinte conte Taaffe : 
Deși nu am fostă de față în cameră, ci 
mă aflamă în cabinetulă miniștriloră la 
o conferință, totuși am fostă făcută a- 
tentă la vorbirea acesta, oe s’a ținută 
aoum. De aoeea nu suntă în posițiune, 
să întru în detailele acestei vorbiri, der 
suntă într’o situațiune forte neplăcută, ba 
ași pute 4ioe tristă, oă nu numai în numele 
guvernului, ci și în acela ală Austriei, 
să esprimă adenoulă meu regretă, oă se 
vorbesce astfelă într’ună momenta, când 
s’a creată posibilitatea, ca să întărimă 
alianța politică, care esistă între cele 
trei mari puteri, nu numai îu privința 
politică, der și în privința economică. 
(Viue aplause.) într’ună asemenea mo
menta se atacă nu numai singuraticile 
puteri, persânele loră distinse oficiale, ca 
pe cancelarulă germană, a-’lă descrie 
într’ună asemenea modă, într’ună mo-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Amoralii lui Rubini.
Viu îșl va aduce aminte totă Ita- 

lianulă iubitoră de rnusică și de cântări 
de numele Rubini, Elă a fostă unuia 
dintre acele capacități rari, cari numai 
la 4®ol de ani să ivescă, der să ivescă 
numai pentru ca după apunere, cu atâtă 
mai mare golă să lase în urma loră.

In ascunsă a înflorită elă, ca și vi
oreaua mirositdre. Lumea era necunoscută 
înaintea lui și numai aceia, oarl erau în 
nemijlocită atingere cu elă, ounosoeau te- 
saurulă ascunsă în tr’ensulă. De multe- 
orl îșl 4icea magistrulă lui: „acesta înoă 
și mie îmi va servi spre onâre. “

Rubini nici câtă de puțină nu soia 
ce credea despre elă magistrulă și tova
rășii săi. Trăia simplu, ba de multe-orl 
avea să lupte și ou miseria.

într’o 4i de primăveră, când tomai 
mergea acasă dela școla de cântări, pri
mi o epistolă. O luâ indiferentă și ajunsă 
în odaia sa, o aruncă pe mâsă, voindă 
mai întâiu se vâdă notele, ce și le pro
curase de ourândă. După-ce isprăvi cu 
asta, îșl aduse aminte de epistolă ; o des- 
aoe, o oetesoe și câtă de mare îi fu sur

prinderea oând vădu, că-lă ohiamă ca 
primă tenoristă la teatrulă din Palermo

Cine era mai fericită ca Rubini. Elă, 
care în vieța niol a spera n’a cutezată, 
să ajungă așa de timpuriu la ună ast
felă de resultată. Cuprinsă de o buouriă 
nemărginită, a uitată totă treoutulă; a 
uitată totă ce a suferită, a uitată pre- 
sentulă și era cuprinsă numai de ferioi- 
rea viitore, Beată de buouriă, alerga la 
magistru și îi arătă epistola, oare ce- 
tind’o îi 4ise bătându-lă pe umeri:

„Nu m’am înșelată așa-dâră în ere 
dința, ce aveamă despre d ta de-a te 
vede oândva omă mare și renumită. Etă 
primulă tău pasă în lume, pe oare ori 
cine îlă pote invidia!... Primesce aoâsta 
Invitare și plecă câtă mai îngrabă... Pri
mesce felicitările mele.... Dumne4eu cu 
tine!

Terminându-șl magistrulă vorbirea, 
începu a lăorima; elă l’a iubită pe Ru
bini, ca pe nici unulă dintre disoipulii 
săi. Iubitu-l’a ore pentru talentu-i esce- 
lentă, ori doră pentru manierele-i cu- 
ceritore?...

Rubini nu peste multă se duse la 
Palermo, pentru a-șl începe cariera. La 
sosirea lui, directorulă teatrului îlă luâ 
de brață și-lă conduse înlăîntru, unde 

era de față și însu-șl autorul operetei, ce 
avea să fiă representată; și fiind-că era 
tocmai în timpulă probei, atâtă direoto- 
rulă, câtă și măestrulă îlă rugară să 
cânte aria designată pentru elă.

Rubini, împinsă de-o anumită am
bițiune, cedă rugăriloră și pășindă pe 
bină, luă notele în mână și după intro
ducerea orchestrei, începu să cânte în 
tonă curată și sonoră.

Cântăreții, cari erau de față, parte 
din invidiă, parte din ouriositate, veniră 
să asculte pe noulă tenoristă. Dâr câtă 
de mare le fu uimirea, cândă tînărulă, 
8imțindu-se cu totulă ca acasă și pdte 
simțindă în sine și dreșl-care superiori
tate spirituală, cântă atâtă de melodiosă 
înoâtă directorulă și măestrulă 4i°eau 
unulă cătră altulă:

— „Acesta nu i tonă de tâte 4il®le> 
apoi e și cultivată, într’adevără, vomă 
câștiga prin dobândirea lui.“

Intre aoeBtea sosi și Fabre, prima
dona teatrului și au4indă despre cele 
întâmplate, grăbi pe bină, toomai pe 
cândă Rubini cânta....

La sgomotulă produsă de pașii ei, 
Rubini oântândă mai departe, privi în- 
dărătă, și oândă vă4u pe Fabre, tonulă, 
care pănă aci era atâtă de vigurosă de

odată amuți și se prefăcu într’ună ge- 
metă slabă. Inzădară se înoeroâ să mai 
cânte, căol tote încercările rămaseră za
darnice, — n’a mai putută cânta.

Cântăreții, ascunși după culise, a- 
cum eșiră pe bină și înoepură să rîdă 
cu hohotă ; directorulă merse la Rubini 
și-lă întrebă de causa acestei strămutări 
repentine, der răspunsă nu primi, — 
Rubini rămase uimită la vederea Fabrei 
elă fu încântată.

Ințelegândă de asta, rîsulă erupse 
cu ună sgomotă și mai mare. Insa-șl 
Fabre a isbuonită în hohotă; ba și di
rectorulă din fire seriosă, fu silită să 
rîdă, după ce cunoscu causa aoestei 
sohimbărl.

Rubini, care stetea ca mielulă me
nită spre junghiare, privea tăcută aoușl 
la Fabre, acuși la cei de rîdeau de elă.

Der nici nu-i mirare, că celă ce a 
vă4ută și numai odată frumdsa și sedu- 
cătdrea damă, ce nu avea părechiă în 
Palermo, în veci n’a mai putută uita a- 
cestă chipă, sub ale cărui sprîncene ad
mirabile luoiau nisce ochi albaștri, oa și 
cari numai clima Italiei pdte să nasoă. 
părulă negru buolată și stătura-i înaltă 
presentau ună tablou farmăcătoră.

In fine se reculese tînărulă tenoristă
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menții, în care fiă-oare Austriacă bună 
trebue să simtă, cum elă servesce țâra 
și monarchia, când elă aceea, ce e fă- 
oută în modă politică și oeea, după cum 
credă eu, ce ar asigura pacea Europei și 
ar întări-o și în privința eoonomică 
(Apla use), a proceda în ună asemenea 
momentă astfelă și de a descrie astfelă 
de persone susă puse în asemenea modă, 
este — nu voesoă să întrebuințeză cu- 
ventulă oelă mai aspru și să n’a
fostă patriotioă — de sigură că n’a 
fostă politică. (Aplause viue și pre
lungite.)

Cu acdstă ocasiune s’a amintită și 
acelă guvernă, cu care merg emu mână în 
mână, adecă celă ungurescă, care ser- 
vesoe aceluiași monarchă, ca și celă aus
triacă, cu guvernulă aoela, ou oare sun- 
temă necesitați, și ou deosebire în acestă 
momentă mai multă ca ori și când, să 
mergemă mână în mână. Nu merge nici 
deoum, de a presenta ună asemenea gu
vernă în astfelă de modă, după cum a 
făoută d-lă antevorbitoră. (Viue apro
bări. )

Eu _ după cum am amintită — 
nu voiesoă să întru în detalii, asupra a- 
oelora, oe a vorbită d-lă deputată, nici 
nu o potă faoe acdsta, fiindcă nu am 
fostă de față, der una totă îmi vine în 
minte, și adeoă acesta a fostă toomai 
în acelă momentă, în care am intrată 
în cameră, și în care d-lă deputată 
4ise: „Oe are Austria cu Italia și Ger
mania seu ou Rusia în privința politică 
și economică?14 Domniloră! Suntemă o 
putere mare seu nu ? (Viue aplause). 
Dâcă nu trebue să ne înțelegemă cu ce- 
lelalalte mari puteri în privința politioă 
și economică, atunci nu mai suntemă 
putere mare! (Viue aplause). Și aodsta 
trebue constatată de pe banoa ministe 
rială, slavă Domnului! suntemă încă o 
putere mare și vomă rămâne astfelă și 
în viitoră, prin sprijinulă membriloră 
patriotiol ai aoestei oamere. (Aplause 
viue și prelungite).

Deputatulă Dr. Plener Iuândă ou- 
ventulă, mulțămi ministrului-președinte 
conte Taaffe, pentru ca acesta a com
bătută espunerile deputatului Dr. Lueger. 
Apoi combate partida antisemită oare, 
cjioe elă, se folosesoe de ori oe ocasiune 
pentru de a ataoa Ungaria și dualismulă. 
Apoi încheia așa:

Trebue să mărturisescă, că ori oâtă 
de neplăcută este ună asemenea inci
dență și ori câtă de penibilă este, de a 
lua cuventulă despre aodsta, totuși din 
timpă în timpă este bine, că se faoe 
dară erășl în opiniunea publioă, și di- 
oemă chiară patriotică a țărei, că unde 
ședă aceia, cari sprijinescă statulă aus
triacă în oonstituțiunea sa internă ac

tuală, în raporturile sale actuale inter
naționale, promoveză și întăresoă calea 
acesta și unde ședă toți adversarii aceloră 
lucruri, pe cari se baseză Austria astăcjl în 
interiorulă ei și în afaoerile esteridre. 
Aodsta e pdte pentru multe cercuri, oarl 
stau în afară, o convertire folositdre (Fdrte 
bine! în stânga) și pdte că e bine, că 
aoesta e declarată și constatată în nu
mele partidei nostre în publică în modă 
erășl lămurită și de aceea declară eu în 
numele partidei nostre, oă noi dela în
cepută și pănă la fine amă combătută 
tdte argumentele, pe cari le-a adusă 
Dr. Lueger, declarându-le de păgubitore 
pentru stată, oă noi ne deolarămă în 
contrastă principiară față cu tdte nisuin- 
țele aceste, și din punctulă acesta de 
vedere, preoum în cestiunea tratateloră 
comerciale, câtă și față de raporturile 
esterne, vomă lua ca directivă pentru 
viitorea nostră atitudine principiile, pe 
cari noi le-amă recunoscută ca unice co- 
reote. (Aplause în stânga).

Deputatulă Dr. Lueger: E luoru de 
totă lămurită, că ministrulă-președinte, 
conte Taaffe, a luată posițiune față de 
espunerile mele. Trebue să cJieQ, oă acesta 
nu i-o iau în nume de rău (Rîsete în 
stânga). Elă trebue să ia în apărare pe 
guvernulă ungurescă, oăcl va face o im- 
presiune originală, ddoă și ministrulă- 
președinte austriacă va ridica acele în
vinuiri seu ar aproba acele oe le-amă 
adusă eu înainte. Deaceea suntă aici de- 
putațl, acei bărbați, cari au deplină li
bertate, de a vorbi pe față și fără con- 
siderațiune asupra acestoră luorurl (A- 
plause din partea Antisemițiloră și Ce- 
hiloră tineri). Eu o țină de lucru de 
înțelesu, că ministrulă-președinte a cfisti: 
„Ah, suntă dmenl forte plăcuți acești mi
niștrii maghiari. (Ilaritate la AntisemițI 
și la Cehii tineri), acolo tdte suntă în 
oea mai frumdsă ordine14. Decă n’ar 
clice-o acesta, atunci ar trebui să se tdmă, 
că în curândă ună ministru unguresoă 
ar cjice, că in casa ministrului-președinte, 
conte Taaffe, nu stau luorurile tocmai 
bine etc. și vice versa. (Ilaritate la Anti
semițI și la Cehii tineri). Din aceea însă, 
că ministrulă-presedințe trebue să ia a- 
cestă posițiune, nu urmdză, că aceea oe 
am cjisîi eu aici, este antipatriotică. 
(Forte corectă! la AntisemițI.) Deaiol 
urmâză numai, că eu ca omă liberă, că
ruia — sinceră (j'să — ministeriulă un
gurescă i-e totă atâtă de indiferentă ca 
și ministerulă austriacă, (Viuă ilaritate 
la AntisemițI și la Cehii tineri) potă da 
fără nici o considerațiune espresiune pă- 
rerei mele. Eu n’am vorbită de looă 
despre o influință politică și eoonomică 
a Austriei în Germania, în Elveția, în 
Italia și în Rusia. Eu am vorbită espresă 

numai de o influință politică și oredă, 
oă d-lă ministru-președinte trebue că a 
renunțată la speranța, că vreodată va fi 
Austria conducătdre în Germania, că 
Austria îșl va relua rolulă de odinidra 
în Italia, oă Austria ddră va domni 
erășl în privința politioă peste republica 
Elveției său va domni politicesce ca în 
Rusia. De sigură, că eu nu am acdstă 
ideiă, și am avută în vedere numai in- 
fluința economică. Vorbele mele suntă 
totdduna esactă precumpănite. . (Rîsete 
sgomotdse în stânga.)

CRONICA POLITICĂ.
— 5 (17) Decern.

— Principele Bismarck primindă o 
deputațiune a orașului Liegen, care i-a 
predată diploma de cetățdnă de ondre, 
s’a esprimată în modulă următoră des
pre reparticiparea sa în Reichstag: 
Ddcă ași merge la Berlin ar trebui să 
icombată energică politica împăratului; 
asta însă nu s’ar uni ou posițiunea mea. 
Se pdte însă, că-mi voiu învinge acestă 
simțămentă subiectivă. In convențiile 
oomeroiale e fdrte neliniștitore împreju
rarea, că dieta imperială renunță la 
drepturile ei, dâoă în câteva dile îșl dă 
opinia asupra oonvențiiloră și credză o 
instituțiune durabilă din ele.... Noi su- 
ferimă de boia biurocratismului. Niol o- 
dată eu n’așl fi avută ouragiulă să facă 
ună pasă atâtă de nesigură, oare va ține 
timpă de doispredece ani. Decă dieta 
imperială ia asupra-șl responsabilitatea 
regulării unui pasă atâtă de pripită, a- 
tunol își micșordză fdrte tare autoritatea. 
In fine principele Bismarck 4ise,oâpre- 
sența sa în Berlină în astfelă de timpă 
ar fi fără de niol ună scopă, fiindcă în 
urma decisiunei fracțiuniloră primirea 
oonvențiiloră este asigurată și dânsulă 
ar fi restrînsă a critica fără de resultată 
înzadară numai pe plănuitorii convenți- 
iloră și opiniiloră loră.

— Din Sofia se anunță, că minis- 
trulă președinte Stambulov a făcută, într’o 
ședință intimă a sobraniei, mai multe 
declarațiunl privitdre la situațiuuea ac
tuală a Bulgariei. Elă dice între altele: 
Raporturile ndstre cu Austro-Ungaria, 
Germania, Anglia și Italia suntă esce- 
lente, și ne-am convinsă despre bună
voința ce ne-o arăta aceste state din re
centele vorbiri ale bărbațiloră de stată, 
cari oonduoă destinele stateloră amintite. 
Și Turcia are bunăvoință față de noi și 
acesta a arătat’o acum de curândă prin 
aceea, că a ținută contă de plângerile 
ndstre în afaoerile biserioescl și școlare 
ale frațiloră noștri, cari trăesoă pe teri- 
torulă ei. De Rusia în momentulă acesta 
nu trebue să ne tememă, căci destulă 

are de lucru cu fdmetea de pe teritorulă 
ei; afară de aceea credă însă, că puter
nica alianță triplă ne ocrotesce în de 
ajunsă în contra acestui dușmană. Crede 
și aceea, că România, cu oare trăi mă în 
raporturi fdrte amicale, are să se apere 
mai multă oa noi față de o eventuală 
năvălire din partea Rusiei, și dâoă o va 
face aodsta, atunol ne va ocroti și pe 
noi. Despre Serbia nu potă cjice așa ceva, 
căci ea se pregătesce la ună atacă asu
pra ndstră, der de acesta n’avemă să ne 
tememă, fiindcă armata ndstră e bine 
pregătită. Ministrulă Stambulov 4iae în 
fine, că situațiunea financiară a Bulgariei 
e fdrte favorabilă.

SOIRILE PILEI.
— 5 (17) Decemvre.

Archiducele Sigismund, după cum 
anunță o telegramă din Viena, atăcată 
fiindă în modă violentă de influenza, a 
răposată alaltă-erl.

* 
* *

Preconisarea noului primate. Sein 
sosite din Roma spună, că preconisarea 
noului primate s’a săvârșită acolo în 13 
Decemvre n. — In cercurile clericale se 
crede, că noulă primate, Vaszary, îșl va 
ocupa scaunulă primațială încă în anulă 
acesta.

*
* *

Ședința publică, oe s’a dată din par
tea societății „Andreiu Șaguna44 a tine- 
riloră elevi din seminariulă pedagogică- 
teologioă din Sibiiu în memoria marelui 
arohiepiscopă Andreiu baronă de Șa
guna, după cum raporteză „Tel. Rom.44, 
a avută ună sucoesă fdrte îmbuourătoră. 
Publică alesă din Sibiiu și jură a cer
cetată acestă producțiune, prin care mem
brii sooietății au dată frumose dovecjl 
de progresă.

«* *
Totă celă veohiu. Cetimă în „Egye- 

tdrtes“, că partida „liberală14 din ceroulă 
electorală ală Năsăudului a hotărîtă, 
într’o conferință ținută în cj’lele treoute, 
ca la viitdrele alegeri să candideze de 
deputată drășl pe vechiulă jidano-ma- 
ghiară Artur Jellinek.

* 
* 4

Concertulă violinistului Basiliu G. 
Bapazovicl din Brăila se va da Dumineoa 
viitore în sala otelului „Nr. 1“ din locă. 
Venitulă curată se va împărți îutre să
racii din Brașovă fără deosebire de na
ționalitate. Cu privire la resultatulă oon- 
oerteloră, ce le-a dată d-lă PapazovicI 
în BuourescI, „L’Independence Rou- 
maine“ se esprimă în termini fdrte mă
gulitori. D-sa posede mai multe de
corații.

și îșl oontinuâ cânteoulă întreruptă. To- 
nulă lui după acestă intermezzo era a- 
tâtă de melodiosă și fermeoătoră, pre
cum numai pdte să desvolte ună omă. 
Buzele ascultătoriloră surideau de plă
cere și toți se văcjură siliți a se pleca 
înaintea tînărului.

Cânteoulă se termina. Membrii or- 
ohestei, directorulă și toți ceialalțl aplau
dau, în timpă oe măiestrulă îi strînse 
mâna confidențială în semnă de sinceră 
mulțumită.

Rubini, deși cu astfelă de distioțiunl 
nu era dedată, totuși o primi ou indi
ferență. Cugetele îi rătăciau la femeia, 
ce-o văcjuse la Fabre de care numai de- 
oâtă se apropia și începu a conversa cu 
densa. Femeia, văcjândă talentulălui es- 
traordinară confidența acestuia o con
sidera, oa măgulitdre și primi în modă 
amioabilă pe tînărulă înoă neounosoută.

Mai târcpu, după-oe Rubini fu defi
nitivă angajată, a convenită mai de 
de multe-orl ou Fabre și urmarea aoes- 
toră conveniri a fostă, că s’au deoisă a se 
căsători peste o jumătate de ană.

Tînărulă se simțea la oulmea ferici- 
oirei, când Fabre, în îuțelesulă unui 
sontractă nu de multă încheiată, trebui 
6 cpărăsăsoă Palermo și să mergă în Nea- 

pole. Și Rubini ar fi dorită a se depăr
ta împreună ou ea, der elă era înoă le
gată prin Contractă de Palermo. După 
ună rămasă bună durerosă, în fine 
Fabre se depărta.

Rubini era tristă. Inima lui a sufe
rită chinuri nespuse. Der suferințele i-a 
făcută tonulă încă și mai frumosă. To- 
nulă lui era ca și tonulă filomelei, ce 
și-a pierdută soția și care durerea și-o 
esprima în oântecă. Elă încă, ca să pdtă 
uita de idolulă său, cânta cu totă pu-_ 
terea-i sufletescă. Publiculă nu înceta 
a lă lăuda și a-lă premia. Directorulă 
observândă acesta îlă făcu să jooe în 
tdtă seră, și elă asculta fără murmură.

Fabre era acum cam de trei luni 
în Neapole, Rubini totă de atâtă timpă 
nu și-a văcjută adorata lui. Golulă sim
țită în inima sa era cu multă mai mare 
decâtă ca să-lă mai r. putută umple. Se 
decise der a-șl cere ooncediu pe câteva 
cjile și a merge la Fabre în Neapole.

Cererei ’i s’a satisfăcută. Căpăta 
ună concediu de 8 cjde- Drumurile însă 
erau rele și numai forte încetă putu să 
mergă. Totă minitulă îi părea o vecini- 
ciă și pe drumă neîncetată stăruia să 
grăbesoă cu trăsura.

In fine ajunse în Neapole. Aici co- 

borându-se din trăsură se grăbi de-a 
dreptulă la oasa fidanțatei sale. Acum e 
înaintea casei. Sînulă îi unduldză groz- 
nică. Inima îi bate puternică și brațele 
fără de voiă ’i se deschidă. Ochii și-i 
ridică asupra casei și ce vede ? — Casa 
era îmbrăcată în doliu. In momentulă 
aoela nisce prevestiri îngrozitdre îi tre
cură prin oeerl.

Cum privesce prin portă, vede în 
ourte omeni și preoți săverșiindă cere
moniile înmormântării.

Presimțirile lui triste se pară a de
veni reale. Alergă la sicriulă, oe era în 
mijloculă mulțimei, îlă îmbrățișeză și 
plânge cu amară, ca ună copilă. Dure
rea inimei îi frânse tdte puterile și a- 
mețită îlă duseră dela sicriu.

Când îșl veni în ori, voia să ros- 
tâscă numele Fabrei, der nu putea; din 
peptă îi eșiau nisce gemete durerose, 
cari erau singurulă semnă, că elă mai 
este viu. Acestă durere sufletesoă îlă 
strivi cu totulă și două săptămâni zăcu 
pe pată între morte și vidță.

Mulțumită puterei sale tinerescl și 
ajutorulă medicală, să sculă în fine, în
cepu să umble și pe strade, der tonulă 
părea a fi pierdută, ba medioii constată, 
că tonulă ’i s’a perdută pentru totăddună.

într’o seră, când intristată rătăcea 
pe stradele Neapolei, ună cântecă îi a- 
tinse aucjulă. Să opri se asculte. Cânte- 
culă îi părea cunoscută și merse mai 
aprdpe, ca să pdtă aucji mai bine; acum 
recunoscu în elă cânteoulă favorită ală 
Fabrei și i se părea, că inima și sinulă 
i se nasce din nou.

Ingenunchiâ sub ferdstra de unde 
veneau acele tonuri și întifiendu-șl bra
țele, a rostită numele fidanțatei sale; 
atunci pe neobservate înoepu să oânte 
și elă același cântecă și încă cu o voce 
sohimbată, ce mai târejiu, după-oe cuge
tele ’i se mai alinară, îlă făcu să se mire 
elă însuși de acestă transformare estra- 
ordinară.

Din minutulă acesta își reoăpătâ to
nulă, ce-lă credea a fi perdută pe veoiă. 
Și, ca drășl să-lă asâmănă ou filomela, 
voiu dioe, că precum aceea, ddcă o lip- 
sesol de ochi, cântă mai fermeoătoră 
așa Rubini, lipsită de inimă, cânta mai 
frumosă, și elă a devenită celă mai es- 
oelentă dintre toți tenoriștii de pana aci.

trad, de: I. Moldovanu.
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piară suspendată. O telegramă din 
■Constantinopolă anunță, că seoțiunea 
pressei a oficiului de esterne a intercjisă 
aparițiunea cj-iai-ului „Stambul" pentru 
motivulă, că a publioată nisoe atacuri la 
adresa împăratului Germaniei.

** gt
Atentată in contra Țarului. Din Pe

tersburg se telegrafiâză, oă în cailele tre
cute s’ar fi desooperită ună nou aten
tată la viâța Țarului. Intre conjurați, se 
4ioe, că s’au aflată și oâțlva gardiști.

** *
Seminariulă musulmană din Babadag, 

(Dobrogea) va primi de aici înainte ca 
școlari, după cum cetimă în „Monitorul 
oficială" ală României, și pe copiii Mu- 
sulmaniloră din Dobrogea. Instrucțiunea 
se întinde asupra religiunei arabe și mu
sulmane. Cei doi profesori dela acestă 
seminariu, voră fi numiți, la reoomanda- 
țiunea Muftiului județului, de cătră mi- 
nisteriulă română de culte și instrucțiune 
publică.

* A *
Esposiția din Chicago. Intre rari

tățile surprincjătore la esposiția din 
Chicago, va fi și o piramidă mare oon- 
struită din 400 de pianurl. Naturală, că 
tote instrumentele voră sta în legătură 
cu ună curentă eleotrioă, și după aceea, 
dâoă cineva va cânta pe unulă, omulă 
îșl va pute face o ideiă, oum apare, 
când 400 de pianurl sună deodată într’o 
armoniă.

* * *
Esplosiune pe mare. Aprâpe de Nervi, 

după cum se telegrafâză din Livorno, a 
esplodată tenderulă vaporului „Calabria" 
în mijloculă mărei. Esplosiunea, oe se 
putea audi în depărtare de mai multe 
mile, a fostă atâtă de puternioă, încâtă 
a sdrobită întrâga naiă. După esplo
siune, Calabria imediată s’a cufundată 
duoendă cu sine la fudulă mării 24 de 
călători. Norocire a fostă, oă în apro
piere se aflase toomai bine vaporulă 
„Java", căci la din contră toți pasagerii 
„Calabriei" în numără de 500 de inși, 
se prăpădeau între valurile mării.

* * *
Poporațiunea Olandei, după reoeasă- 

mântulă din urmă, e de 4,511,415 su- 
■flete, dintre cari 2,228,487 bărbați și 
2,282,928 femei. Teritoriulă țării e de 
3,253,826 hectare, deci pentru fiă-care 
hectară se vină 1360 suflete. După reli- 
giune poporațiunea arată următorele ra
porturi: 2,500,000 protestanți; 1,600,000 
catolici și 97,000 jidovi.

Resultatele recensământului po- 
porațiunei.

^Faimosulă consilieră ministerială 
Keleti a ținută cjilele aoestea la acade
mia maghiară din Budapesta o dare de 
sâmă asupra recensământului poporațiu- 
nei din Ungaria și părțile adnexe.

După „savantulă" Keleti, poporațiu
nea Ungariei și a părțiloră adnexe 
(fără de Croația) e de : 15,133,793 su
flete. Adăugândă la numărulă aoesta, 
armata comună, honvecpmea și gendar- 
meria, întregă poporațiunea atinge cifra 
de 15,231,864. suflete. Prin urmare, po
porațiunea s’a sporită față de an. 1880, 
ou 10.23°/0- Dintre loouitorii cetățeni 
'7,450,392 suntă bărbați și 7,683,401 fe
mei. Deol pentru 1000 bărbați se vină 
1031 femei.

Numărulu caseloru e de 3,237.479, 
deci se află ună sporă de9.2°/0. Familii 
cari posedă case 3,370,443, adecă ună 
sporă de 17.36°/0. Din numărulă fami- 
liiloră, capi de familiă bărbați suntă 
2,948,219, âr capi de familiă femei, 
427,932. Membri de familiă bărbătescl 
suntă 9.36 miliâne, âr membri femeninl 
de familiă 6.75 miliâne. Căsătoriți 
.3,072.907 bătbațl și 3,120,665 femei; 
văduvi 216,771 și văduve 723.441. Deci 
-numărulă văduveloră e de trei ori mai 
mare ca ală văduviloră. Legală divor
țați suntă 4464 bărbați (și 7105 femei.

Copii treouțl de 5 ani 1,265,048. 
copile 1,266,152. Obligați la șcâlă dela 

6 — 12 ani 2,402.980, dintre cari aprope 
juibBtate copii, er restulă copile. Obli
gați a frecuenta șodla de repețire, adecă 
cei sub 15 ani 934,567, așa-dâră co
pii obligați a frecuenta șoâla suntă 
3.337,556, adecă 22.05°/0 din întrega 
poporațiune.

Numărulă femeiloră dela 16—30 ani 
întrece pe oelă ală bărbațiloră ou 82,000, 
er dela 21—25 ani cu 100,000; dela 26 
—30 cu 50,000; dela anii 31—40 pre- 
valâză numărulă bărbațiloră pe oelă ală 
femeiloră ou 20,000.
ț Ceti și scrie sciu: rom. oat. 55.58% băr

bați și 43.04% femei; gr. cat. 17.65% 
bărbați și 9.28% femei; gr. orient. 
16.41% bărbați și 11.69% femei; aug. 
evang. 69.38% bărbați și 60.26% femei; 
helv. 63.11% bărbați și 53.58% femei; 
unitari 56.66% bărbați și 39.79% femei; 
mosaicl 70.55% bărbați și 59.71% femei.

Poporațiunea după religiune se pre- 
sentă astfelă: rom. oat. 7,241.547, va să 
(jică 47.85% din întregă numărulă po- 
porațiunei; greco-cat. 1,655,017, adecă 
10.94% ; armeno-cat. 2725, seu 0.02% ; 
gr. orient. 2,065.903, seu 13.65%; ar- 
meno-orient. 33; aug. evang. 1,182.487, 
său 7.81%; helv. ev. 2,209.395 seu 
14.60% ; unitari 61,637, seu 0.41% ; alțl 
creștini 7818 seu 0.05% ; jidani 706.838 
său 4.67%; alțl necreștini 239. Intre 
alțl creștini figureză 6829 nazarenl, 99 
anglicani, 884 baptiști, pe când între 
necreștini suntă 22 MohamedanI și 169 
fără confesiune.

După naționalitate. Maghiari 7,361.207, 
adecă 18.64% ; Germani 1,988.310, a- 
decă 13.13%; Slovaci 1,896.358, a- 
decă 12.53%; Români 2,590.425 său 
17.12a/0; Ruteni 379.713, adecă 2.51%, 
CroațI 183.429, adecă 1-21%; Sârbi 
494.847, adecă 3.27% ; Vendl, Sloveni 
70.658, adecă 0.7% ; Armeni 2.067, adecă 
0.01%; Țigani 90.264, adecă 0.60% ; de 
alte limbi din patriă și străinătate 77.515, 
adecă 1.51%.

La datele iscusitului Keleti nu 
observămă decâtă, că Jidanii suntă 
socotiți toți ca Maghiari, er totă 
la elementulă maghiară suntă socotiți 
cea mai mare parte din aceia, cari vor- 
bescă limba maghiară. Numai astfelă se 
pote esplica crescerea numărului Ma- 
ghiariloră în timpă de 10 ani la 7,361.207 
și numai totă astfelă se pote esplica de 
ce numărulă Româniloră de pildă e totă 
celă din 1880, după statistica ungurâscă.

Decă dâră d-lă Keleti reounosce și 
elă, că elementulă română numără în 
Ungaria și Transilvania 2,590,425, atunci 
fără tema de a grăi neadevără pu- 
temă susține susă și tare, că decă 
nu mai mulțl, atunci 3 miliâne de Ro
mâni totă suntemă.

Conflictu franceso-bulgaru.
„Agenția Balcanică" trimite urmă- 

târea telegramă din Sofia:
In urma espulsărei corespondentu

lui „Agenției Havas", ună schimbă de 
note s’a făcută între agenția diplomatică 
a Franoiei și guvernulă bulgară. „Agen
ția Franciei" protestâză contra acestei 
espulsărl, care ar constitui o violare fla
grantă și premeditată a traotateloră; ea 
cere să se retragă acâstă măsură și guver
nulă bulgară să se angajese în scrisă a 
nu mai supăra pe (jisulă corespondentă 
în casulă cândă acesta s’ar întorce în 
Bulgaria. Nota termină cerândă ună răs
punsă în timpă de 24 âre.

In răspunsulă său, guvernulă prin
ciară crede, că trebue să reamintâscă 
reclamațiunile sale repetate pe lângă „A- 
genția Franciei" contra d-lui Chadourne 
oare dela ună âre-care timpă îșl luase 
ca sarcină de a răspândi în modă siste
matică în presa străină și mai ou sâmă 
în presa francesă soiri false, înjuriâse, 
ostile Bulgariei și guvernului său. D-lă 
gerantă ală „Agenției Franciei" scie, că 
în două ocasiunl deosebite se hotărîse 
să espulseze pe corespondentulă „Agen- 
ței Havas", dâr că nu a esecutată a- 
câstă măsură sperândă, că în urma con-

siliiloră „Agenței Franoiei", — oare era 
informată. — d-lă Chadourne, îșl va 
schimba atitudinea față cu guvernulă 
unei țări care ’i dădea ospitalitate de 
atâția ani. Der <Ș.isultî corespondentă a 
continuată să publice în tjiare scirl min- 
oinâse de natură a arunca discreditulă 
asupra Bulgariei și a provooată difioul- 
tățl guvernului; acesta pentru a pune 
oapetă acestei situațiunl, s’a vădută, spre 
marea sa părere de rău și fără a ave 
nici de cum intențiunea de a atinge trac
tatele, silită să espulseze pe d-lă Oha- 
dourne a cărei ședere în Bulgaria con- 
stitue o primejdie pentru liniștea țării.

De altmintrelea aoâstă măsură nu 
constitue în ochii guvernului o violare 
a traotateloră, pentru motivulă, că aceste 
tractate suntă mute în ceea ce privesce 
tratamentulă reservată străiniloră, cari 
să amestică în afaoerile politioe interne 
și cari ar provooa prin actele seu sorie- 
rile loră dificultăți guvernului. In cesti- 
unile, cari intereseză ordinea publică și 
respeotulă instituțiuniloră țării, Bulgaria 
se crede în dreptă de a urma principiile, 
cari conducă pe tâte celelalte state. Ter- 
minândă nota bulgară regretă, că nu 
pâte să retragă măsura luată și esprimă 
speranța, că guvernulă francesă în drep
tatea și oohitatea sa, va recunâsce mo
tivele de ordine superioră, care dicteză 
în acâstă împrejurare conduita guvernu
lui princiară și oă nu va atribui acestui 
incidență ună oaracteră astfelă înoâtă 
să pâtă să atingă bunele relațiunl dintre 
Franoia și Bulgaria.

îndată după primirea răspunsului 
bulgară, d-lă Lanel, gerantulă „Agenției 
Franciei" s’a dusă la ministrulă afaoeri- 
loră streine unde a deolarată verbală 
d-lui Grecoff, că are ordin să întrerupă 
ori ce reluțiune cu guvernulă, bulgarii.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Din cerculu Hălmagiului, 12 Decemvre 1891.

Cum se facă alegerile la noi? D-le 
Redactoră! Alegerea de notară în Bă- 
nesol, comitatulă Aradului, în urma ab- 
dicerei fostului notară română Ștefană 
Ionesou, s’a săvîrșită în 26 Noemvre n. 
o. ou o nespusă vicleniă din partea fi- 
solgăbirăului acestui cercă.

încă pe la înoeputulă anului 1891 
fisolgăbirăulă unguru a sfătuită pe fos- 
tulă notară română Ștefană lonescu, ca 
să abdică în favorulă lui Georgiu Io- 
nescu, care era ajutoră și tot-odată frate 
cu notarulă, amăgindu-lă ou promisiunea 
oă după abcjicere de locă îlă va sub
stitui prin fratele său.

După oontinue stăruințe în 15 Iuliu 
n. o. îi și succese a seduce pe bietulă 
notară Ștefană lonescu, care-șl dete ab- 
dioerea condiționată în favorulă fratelui 
său Georgiu lonescu, în speranța, că la 
fiitârea alegere acesta va fi alesă în lo
cuia său, după cum îi și promise fisol- 
găbirăulu. După abdicere, fisolgăbirăulă 
și puse de substitută pe Georgiu Ionesou, 
ajutorulă de notară promițându-i toto
dată, oă la fiitârea alegere nu numai îlă 
va candida, ci va și stărui din răsputeri 
ca să fiă alesă. Totă așa a promisă pănă 
în ajunulă cJDei de alegere, dându-șl cu- 
vântulă de onâre atâtă d-lui protopopă 
Ioană Groza, câtă și altoru fruntași de-ai 
noștri, oă nu numai îlă va candida, ci-lă 
va și sprigini ca să fiă alesă.

Dâr s’au adeverită mai târdiu, că 
fisolgăbirăulă a prooedată astfelă numai 
pentru-că se temea, că de nu va duce 
rolulă acesta, nu va putâ isbuti ou fa- 
voritulă său Horvâth Gâza, ună amă- 
rîtă de proprietară deoăcfută, care după 
ce și-a prădată totă averea în preță de 
150 mii de fl., ajungândă la sapă de lemnă, 
fără nici o praxă în 18 Noemvre 1891 
depuse esamenulă de notară la Aradă și 
oetiționâ la postulă de notară ală Bă- 
nesciloră, apoi începu a colinda prin co
munele ținătore de acestă notariată, pro- 
mițândă omeniloră, că le va câștiga ce- 
rulă și pământulă, dâcă va fi elă alesă 
âr unulă dintre oorteșii lui, cu numele 
)raoh, dioea: „Eu damă la voi bani

mulțl, numai să alege voi pe Hor- 
vâth". Ală doilea oorteșă, ou numele 
Laohnitt Mărton, advocată domenială, 
începu a înfrica pe alegătorii din Leasa, 
oă le va lua pășiunea, ou oare aceștia 
suntă în procesă, âr pe oei din comuna 
Bănesol, oă voră perde dreptulă de vân- 
4area peiloră lucrate de ei în Baia de 
Crișă și Bradă. De altă parte fisolgăbi
răulă în tâte (ȚI®!® din. ajunulă alegerei 
chiăma la sine în oancelariă mai alesă 
pe primari, dâr și pe alegătorii din co
munele din notariată și le impuse, oa toți 
să voteze pentru deoăcjutulă proprietară 
Horvâth.

După ce vădură însă, că nici ou 
banii, mol ou spaima, și niol ou impu
neri nu potă amăgi pe alegători, în pre
sără alegerei să sfătuiră oa pe substitu- 
tulă notară George Ionesou nici să nu-lă 
oandideze, oeea ce o și făcu fisolgăbi
răulă, căloându-șl ouvântulă său de 
onâre.

Ințelegândă de cele proiectate, pro- 
topopulă Ioană Groza și învățătorulă 
emerită Nicolae Joldea, în (jiua antepen- 
ultimă a alegerei au eșită afară în 
oomune pentru oetirea preliminareloră 
cultului, cu care ooasiune au încuragiată 
pe alegători, oa să nu se târnă, oi să se 
folosâscă de dreptulă, celă au, și la ale
gere să voteze pentru ună Română, în 
care au încredere.

Răspândinduse vestea între alegă
tori, că omulă loră nu va fi pusă în 
candidațiă, protopopulă Ioană Groza în 
fruntea unei deputațiunl de 20 de mem
bri alegători se duse numai decâtă la 
cancelaria fisolgăbirăului spre a-lă ruga, 
ca la dorința alegătoriloră să candideze 
pe Georgiu lonescu; fisolgăbirăulă însă 
neprimindă deputațiunea, a declarată în 
fața protopopului, că nu-lă va candida. 
După reîntâroere, protopopulă spuse 
alegătoriloră, oă lonescu nu va fi candi
dată, dâr cu tâte astea, ei pentru Hor
vâth să nu voteze.

Așa s’a și întâmplată. Pe la orele 
972 sosi fisolgăbirăulă însoțită de 2 gen- 
darmi, și după oe oeti lista alegători
loră, spuse publicului privitoră, oa să se 
depărteze, apoi pe ună gendarmă îlă 
așecjâ la loculă de întrare, âr pe ală 
doilea la ușa cancelariei și numai după 
aoeea întră în cancelariă, unde publică 
numele celoră trei oandidațl, între oarl 
Română nu era nici unulă. La aoâsta 
mulțimea alegătoriloră aolamâ pe substi- 
tutulă Georgiu lonescu, însă înzadară, 
oăol fisolgăbirăulă nu vru să reounâsoă 
decâtă pe Horvath Gâza.

Intrebămă acum pe d lă fisolgăbirău: 
din ce motive n’a candidată pe demnulă 
Română Georgiu Ionesou, în care totă 
poporulă avea încredere, și dâoă n’a 
meritată a fi candidată, pentru oe l’au 
pusă oa substitută? Noi așa scimă, oă 
după lege, substitutulă vrândă nevrândă 
trebue să fiă candidată și incă în looulă 
primă.

Acestă aotă de volniciă a nenorooită 
pe ună omă, care este capulă unei fa
milii, precum și pe 2 bătrâni noputin- 
oioșl de slăbiciunile bătrânețeloră de a 
oăroră milă oei mai mulțl dintre alegă
tori s’au depărtată oătră oasele loră 
plângândă și compătimindu-i.

Unde ești dreptate și când te vomă 
afla? 1

Mai mulțl dintre alegători.

DIVERSE.
dmenî cu corne. Intr’ună spitală 

vienesă s’a ținută cjilele din urmă o șe
dință a unei societăți de vindecare, în 
care profesorulă Lewin a arătată pe ună 
pacientă ală său, care avea în ambele 
jălml și la talpe câte ună cornă. Cor- 
nulă de pe tălpi a picată deja, dâr oelă 
din palmă numai în urma unei operații 
se va putâ delătura. Aceste cârne ce se 
ivesoă — forte rară — pe corpulă omului, 
suntă speciale morburi de pele, cari 
încă în seclulă ală 14-lea era cunoscută. 
Forma corneloră e forte variată, âr 
mărimea de multe ori trece peste 30— 
40 om.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maioru.
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Cursuln la bursa din Viena
din 16 Decemvre a. c. 1891

Kant* de aura 4°/0 - - - « - 105 25
Banta de hârtiă 5% .... > > 10125 
imprumutuld căiloră ferate ungare ■

■urii 117.—
dto arginta..................... 98.75

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
osta ungare [1-ma emisiune] - - 112,50

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
osta ungare [2-a emisunei] - —.—

Amort isarea datoriei căilora ferate de 
osta ungare (8-a emisiune) • —.—

Losurile pentru regularea Tisei și Se-
ghedinului ■ ■ 129.60

LosurI din 1860 - -.................... 137.25
Acțiunile băncei austro-ungare 1009.-
Acțiunile băncei de credita ungar. 827.75
Acțiunile băncei de credita austr 284.50
Bonuri rurale-ungare .... 90 90
Bonuri croato-slavone.................... 104 50
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă • - - ■ —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 187.25
Renta de hârtiă austriacă ... 92.45
Renta de argintă austriacă .... 92.—
Renta de aură austriacă - ... 109.—
Galbeni împărătesei- - - ... 5.60
Napoleon-d’orI.................................... 9.86
Mărci 1U0 împ. germane ■ ... 57 972/2
Londra 10 Livres sterlinge 117.80

,THE MUTUAL1, 
Societate ie asigurare pe vieță flela New-Yorl 

Curatu reciprocă, fără acționari.
înființată. 1S48.

este cea mai avută și cea mai avantagidsă 
societate de asigurare pe vieță din lume și 
oferă siguranța cea mai mare.
Fondulă totala de garanță la 1 Ianuarie 1891: 

ES* Peste 369 mllione florini.
Dela înființare s’a plătită posesoriloră de 

polise :
E-sf Peste 960 mllione florini, 

dintre cari cade singura asupra câștiguriloră 
aprope

210 mllione florini.
Câtă de mari avantage oferă o asigurare 

la „The Mutual1*, arată resultatulă polisei de 
mai josă deslușite : Cen mai Yeclie polisă 
de asigurare în America, polisa Nr. 3 (nu 
tontină) a lui Herron A. lohnsohn, datată 
din 1843. Premia anuală: Dolari 102. Plă
tită 1891.
Suma asigurată la începută Dolari 5,000.— 
Crescerea in urma dividendelor^ 9,686.—

Dolari 14,686.—
Suma asigurată aprdpe s’a întreita; 

moștenitorii a primită astfelă îuapoi tote 
premiile plătite cu 4°/0 interese la interese 
și afară de acesta „Mutuală1* a încuviințată 
asiguratului în decursă de 48 ani asigurarea 
crescândă pentru casă de mdrte.

£ ursii lu pieței Brașovd
din 17 Decemvre st. n. 1991

Sancnote românescl Cump. 9,30 Vend. 9.35
Arginta romănescă - n 9 24 a 9.21
Mapoleon-d’orI ■ • n 9.31 n 9.36
Lire turcescl - - n 10.58 n 10.63
Imperiali - - . . n 9.56 n 9.61
GalbinI ... n 5.45 n 5.50
Seria, fonc. „Albina11 6°/n 101.- n

n n n '% n 99.50 n
Rable rusescl - - • „ 114. n 115.
Mărci germane - - D 57.40 n 57.90
Diacontulîî 6—8% pe ană.

Polisele dela „The Mutual11 suntă după 
doi ani neatacabile, și după 3 ani nu’șl mai 
perdă valorea. Risiculu pentru casă de răs- 
boiu se primesce cu condițiunl forte favora
bile (mai adeseori gratisă). Asigurări de 
rentă eu deosebire avantagidse. Pentru in- 
formațiunl esacte a se adresa la represen- 

tantulă pentru Brașovă
Strada iiegră Ir. 45.

625,6-6

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

se
de

voră 
Intre-

e căsătorită) și de nascere 
ale copiiloru.
militară.

PUBLICAȚIUUE

a

alu

Direcțiunea generală a Căiloră Ferate Române face 
cunoscută prin acesta, că are

1 posturi
la Serviciulu de întreținere din București, Craiova, Pitești 

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

a presenta cererile D-loru în scrisă la adresa Direcțiunei 
generale a Căiloru Ferate Române, Serviciulu P. la Bucu
rești celu multă pănă la 15 Ianuarie 1892 st. nou cu ară
tarea adresei D-loru exactă și anexându documentele 
următdre:

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

2) Certificată de serviciu.
3) Actă de nascere.
4) Actă de căsătoriă (decă 
soției, precum și eventuală
5) Actele pentru serviciulu
Pentru informațiunl mai detaliate doritorii 

adresa în scrisă seu verbală la Șefillu Serviciului 
ținere C. F. R., Bucuresci, Calea Victoriei Nr. 124.

724-8.

Xfersulu tren.’CLrilor'CL
pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Octomvre 1891.

Budapesta—Predealu Bredealu—Budapesta

gs
8 n
i1 g

3 i ffi

B.-Pesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Pesia £opșa-inică—Sibiiu
Trenă 

de 
persăn.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

peraân.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
aocele- 
ratu

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rată

Trenă 
de 

persân.

Trenă
de

persân. rată persân.

Trenu 
accele-

Trenu 
de

Trenă 
de 

persân.

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

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

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uidra 
Vințul de 
Aiudfi

sus

Teiușiî

Crăciunelîî 
Blașiu 
Mioăsasa

Copșa mică, j 
Mediașfi 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalfiu 
Somorodfi 
Augustinfi 
Apața 
tf'eldiora
Brașovtt
Timișă
Predealfi
Sucuresol

I

I

10.50 8.-
1.50 5.508.30

11.38 3.57 9.22
2.12 5.51 11.53

”3.53 7.06 1.50
4.- 7.13 2.24
4.39 7.43 3.03
5.22 8.18 3.46
5.45 3.57
6.05 8.51 4.29
6.31 9.07 4.55
7.12 9.37 5.34
7.29 5.51
7.49 6.12
8.01 6.25
8.14 6.39.
8.29 10.37 6.56
8.46 11.10 8.20
9.03 11.28 8.45

10.12 12.38 10.21
10.37 1.14 11.09
10.56 1.21 11.17
11.04 1.29 11.26
11.28 1.54 11.54
11.45 2.13 12.18
12.13 12.58
12.44 1.34
12.59 1.51

1.35 2.29
1.51 2.48
2.12 3.03
2.31 3.26
3.04 4.07
3 46 4.49
4.04 5.35
5.26 7.23
6.10 8.09
6.41 8.43
7 17 9.18
8.-

Tren de 
persâne 10.05
11.-
2.41
3.26
9.50

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

Bucuresci 
Predealtt 
Timișfi
Brașovu

Feldiâra 
Apața 
Augustinfi 
Homorodfi 
Hașfalâu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașfi I
Copșa mică

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelu
Teiușfi

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudtt 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișfi 
Apahida
Clușiu

I 
I

sus

Nădășelfi 
Ghîrbău 
Aghireșfi 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratoa 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea inare<J

P. Ladâny 
Szolnok 

3'31 Budapesta
Viena

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

9.30

^Sureșii-JLudoșu—Bistrița

Murâșfi-Ludoșfi . . .
Țagu-Budateliofi . . .
Bistrița........................

4.-
6.48
9.59

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

7.31

8.-
8.07
8.24

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

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

Viena
Budapesta 
Szolnok

6.43
7.12

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

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

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Aradu
Glogovațfi 
Gyorok 
Pauliștt 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșinfi 
Zamfi 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Pistî) 
Orăștia 
Șibotfi
Vinț. de josfi 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

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

10.16
10.36
11.-
11.26
|11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. ci. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25|
9.50 Alba-Iulia
1.05
5.24
546
5.57

Teiușu

6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53

10 19
10.50
11.16]
11.44]
12.06
12.38

Vinț. de josfi 
Șibotfi 
Orăștia 
Simeria (Piști) 
Deva
Branicica 
Ilia
Gurasada 
ZamQ
Soborșinfi 
Berzava
Conopfi 
RadnaLipova
Pauli șfi 
Gyorok 
Glogovațfi

Aradu
Szolnok
Budapesta

Viena

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

10.11
10.34
10.46
[11.18

4.15
7.20
6.05

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Trend Trenu 
accele- __ 

ratu persân.
de Copșa mică 3.— 10.47 7.10

Șeica-mare 3.31 11.27 7.43
Loamneș 4.15 12.08 8.27
Ocna 4.46 12.38 8.59
Sibiiu 5.10 1.- 9.23
Sibiiu— Copșa-inică

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8.02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 905 5.55 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05
Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea
Ludoș
Oșorheiu J 

Regh.-săs.

2.50
3 34
5.20
5.35
7.10

8.20
9.11

11.17

2.41
3.27
5.14
5.36
7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs.
Oșorheiu '
Ludoș
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Siiueria (Piști) Petroșeni! Petroșeni-Sinacria (Piști) Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria
Streiu
Hațegfi
Pui
Crivadia 
Banița 
Petroșeni

Bistrița—JBureșii-lLudoșft

Bistrița . . . .
Țagu-Budctelicfi . 
MurSșfi-Ludoșfi .

Nota:

6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50 6.20
6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
8.47 2.23 7.24 Hațegfi 8.36 1.54 8.25
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

Gliirișu—Turda Turda—Ghirisu

Aradă—Timișora | Timișora—Aradă
Aradîî
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Ara dă

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

!0| Turda I
8.08 10.55 4.— 10.44| Ghirișfi |

Ghirișfi 7.48 10.35 3.40 10.2»
Turda

1.16
4.15
7.21

Simeria (Piști) 
Cerna
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora—Simeria (Piski)

Hunedora 
Cerna 
Simeria

4.46
5.11
5.28

2.32
3-
3.20

7.22
7.50
8.10

Brasov—Kernesci
5.45
7.26

2.58
4.39

Brașov
Zernesci

&ernes ci—Bras o v
4.50 9.30 2.30 8.50
5.10 9.50 2.50 9.10

Zernesci
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

Sigliișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Careii-marI .
Zelău. . .

Sighișora. . .
Odorheiu . . .

4.30 11.25
2.11

Odorheiu. . .
Sighișora. . .

8.15
10.52

3.15
7.21 6.10

Careii-maa’i—Eelău || Zelău—Careii-niarî
5.50 Zelău . . .

11.— Careii-marI .
1.56]
6ĂS1

Nume încuriiadrațl cu linii grose însemnâză drele de ndpte.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă,

'•r

Brașovu 8.30 3.10
Uzonfi 9.43 5.23
S.-Georgiu 10.23 5.03
C -Vașarheiu 12.46 7.201
Cli.-Vașarliein—Brașov.

Cli.Vașarheiu
S.-Georgiu
Uzonfi
Brașovu

4.00
6.32
7.00
8.08


