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Nr. 287. Biașovu. Luni, Marți, 31 Decemvre.

Nou abonamente
„GAZETA TRANSILVANIEI".

Cu 1 Ianuarie 1892 st. v.
se deschide buobo abonainentu, 

la care învitămu
pe toți amicii și sprijinitorii foiei ndstre.

Prețulu abonamentului a
Pentru Anstro-Ungaria: pe trei luni 3 fl. 

pe șâse luni G fl., pe unii anii 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe ș6se luni 20 franci, pe ună 
ană 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Anstro-Ungaria: pe ană 2 fl., pe 
ștse luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe ană 8 
franci, pe șâse luni 4 franci.

Abonarea se pâte faoe mai ușoră și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, oarl se voră abona din nou 
să binevoâscă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea
,,Gazetei Transilvaniei**.

Brașovu, 30 Decemvre st. v.
Când s’a publicată programulu 

săsesch dela 17 Iunie 1890, prin 
care se desființă partida națională 
săsescă de pănă atunci, dându-se 
voia fiă-cărui deputată sasă a 
merge cu acea partidă maghiară, 
cu care îi va plăce, amu cjisu, că 
conlocuitorii noștri au pornită pe 
o cărare, care îi va duce din 
„treptă în treptă" la totala des
trămare a organisației loră na
ționale.

Evenimentele, ce s’au petre
cută de atunci și pănă acjl, der 
mai vertosă straniulă spectaculă, 
ce ni-lă oferă pregătirea campa
niei electorale din partea cercuri- 
loră dătătore de tonă în politica 
săsescă, dau afirmațiunei ndstre de 
atunci dreptate.

Din treptă în treptă!
In vera anului 1890 și multă 

vreme după aceea încă foile să
sesc! susțineu, că Sașii n’au capi- 
talată nicidecum dinaintea guver
nului, ci și-au schimbată numai 

tactica, care în limba poporului 
se numesce „clepenegă". Demi- 
siunile pașaleloră unguresc! dela 
Bistriță și Siglișdra păreau a sus
ține părerea ajâsta și dădeau nu- 
trementă faimdoră răspândite, mai 
alesă de cătră oposiția maghiară, 
despre ună psctă ce l’ar fi în
cheiată în seeretu Sașii cu gu- 
vernulă Szapary.

AstăcJI se descopere înse ade
vărata situația în tătă golătatea 
ei printr’o simplă declarațiă ce-o 
făcu comitetulu săsescă ală cer- 
curiloră electorale Sibiiu-Chris- 
tiană și care, se 4i°e» va afla tină 
ecou și în declararea, ce-o va e- 
nunța acjî comitetulă electorală 
săsescă din țera Bârsei. Ea se cu
prinde în următdrele cuvinte: Sa
șii voră sprijini guvernulă la vi- 
itărele alegeri puindă candidați 
numai guvernamentali.

piarulu „Sieb. d. Tageblatt“, 
a căruia pagine de ună lungă șiră 
de ani suntă pline de nenumăra
tele și nesfîrșitele plângeri, din 
causa violăriloră de dreptă și a 
călcăriloră de lege de cătră cei 
dela putere, găsesce acum, că ei 
suntă „mai multă păzitori ai le
ge?" decâtă cei din oposiția ma
ghiară, găsesce că partida guver
namental^,, care se mai c|ice și 
„liberală" nu atacă „legile funda
mentale, cu cari abia a începută 
a se desvolta esistența paclnică a 
patriei", găsesce în fine, că gu
vernulă actuală apără „fundamen
tele statului actuală".

De aceea, 4i°e numita făiă, 
Sașii trebue să mergă cu guver
nulă la viitărele alegeri.

Violarea necurmată a legei de 
naționalitate dela 1868, impunerea 
limbei maghiare în șcăle și pre
tutindeni în vieța publică a sta
tului, planulă de a maghiarisa 
prin KișdedovurI și cu ajutorulă 
reformei administrațiunei: tăte a- 
ceste și multe altele suntă lu
cruri secundare pentru făia din.

Sibiiu, când e vorba să mergă a- 
lăturl cu cabinetulă Szapary.

G-uvernulă Szapary, care, după 
însăși mărturisirea foiloră săsesc!, 
calcă și desconsideră acea lege, 
ce garanteză ărecarî drepturi ma
jorității nemaghiare a poporației 
statului; acestă guvernă care vine 
cu proiectele de lege cele mai 
reacționare de maghiarisare și atacă 
pe față desvoltarea paclnică, cul
tura și esistența națională a aces
tei poporațiunl, trece ac|I înaintea 
celoră dela „Sieb. Tageblatt", ca 
„apărătorulă fundamenteloră sta
tului presentă!"

De aici ar urma logică, că ne- 
respectarea legiloră și maghiari- 
sarea violentă contribue la întă
rirea fundamenteloră statului!

Nu vădă gazetarii sași ridicu- 
lulă, la care se espună vrendu a 
da o astfelă de tălmăcire politicei 
loră de închinăciune față cu gu
vernul u ?

Se înșelă decă credu, că efec- 
tulă ridiculosității se păte delă- 
tura prin afirmarea, „căraporturile 
săsesc! ar fi recunoscute ca ra
porturi deosebite".

Cum și pănă când? și ce fo- 
losă are națiunea săsescă de aici 
când aceste raporturi conducă 
deadreptulă la desființarea și ni
micirea ei?

Și totuși se găsescă și între 
noi 6mem, car! suntă dispuși a ne 
recomanda se urmămă și noi esem- 
plului săsescă, pentru-că, cjich ei, 
cu politica nostră națională tur- 
nămă numai oleiu pe focă și a- 
gravămu posiția bisericeloru și a 
șcdleloră ndstre!

Pregătiri pentru conferență.
Convocare. Alegătorii români din 

orașulu și comitatul^ Brașovului suntă con- 
vooați la adunarea generală, ce se va 
ținâ Vineri în 3 (15) Ianuarie 1892 la 11 
ore înainte de ameadl în sala cea mare 
a hotelului Centralii Nr. I. La ordinea 
cfilei va fi: a) Constituirea clubului elec
torală pentru viitorulă periodă de oincl 

ani; b) Alegerea delegațiloră, cari voră 
ave să representeze pe alegătorii români 
din cele patru oercurl electorale ale aces
tui comitată la conferența generală elec
torală, ce se va ține în Sibiiu.

In numele Comitetului:
Brasovă, 28 Dec. v. 1891.

Dr. A. Mureșianu, 
preș.*

Convocare. Subscrisulă, ca președin- 
ele clubului electorală din ceroulă Șim- 
leului-Silvaniei, am onâre a convoca pe 
toți alegătorii români din ceroulă elec
torală la o oonferință pe 11 Ianuarie 
st. n. 1892 la 2 ore p. m. în Șimleulă- 
Silvaniei în localitatea mea.

Obiectele conferinței acesteia voră 
fi: 1) Alegerea președintelui și notarului 
acestui clubă electorală pe viitoră. 2) 
Alegerea a doi delegați pentru confe
rința ținârfdă în anulă acesta în Sibiiu. 
3) Disoutarea diferiteloră propuneri pen
tru alegerile viitdre; deol toți alegătorii 
din acestă oercă electorală, cari adereză 
la programa națională română, suntă 
invitați a participa la acestă conferință.

Șimleulă-Silvaniei, 6 Ianuarie n. 1892.
Simeonu Orosă, 

advocată, ca președintele clubului 
electorală.

*
Convocare. Alegătorii români din 

ceroulă electorală ală M. Ludoșului 
suntă invitați la adunarea electorală, ce 
se va ține în 15 Ianuarie st. n. 1892 10, 
ore a. m. îu M. Ludoșă la otelulă „Ar
borele verde."

Obiectele: 1) Alegerea a 2 delegați 
la conferința generală electorală română, 
convocată pe 20 Ianuarie st. n. la Sibiiu 
2) Constituirea clubului electorală. 3) 
Propuneri eventuale.

M. Ludoșu, 8 Ianuarie st. n. 1892.
N. Solomonă.'f’

Convocare. Toți alegătorii români 
din oercurile electorale Teca și Ormeni- 
șulu de Câmpia prin acesta suntă invitați 
a lua parte în personă, seu, în modulă 
usitată la noi, și prin plenipotențiațl, la 
conferența electorală, ce se va țină în 
Teca, Joi, adecă în 14 Ianuarie s. n. 1892 
la 11 ore a. m. în localitatea subscrisului 
președinte, Nr. casei 349.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

(6)
Diplomatulu din Gorgonzola.

Novelă, de Antonin Ghislanzoni.
(Fine.)

Comedianți și bărbați serioși.
Tâtă năptea n’am închisă ochii. 

Probabilă că domnii Nebbia și Trigambi 
nu sciau, că odaia destinată mie era 
lângă a loră. Cătră 11 âre din nopte 
audiiu următorulă dialogă :

— „A sosită timpulă seriosei deci- 
siunl."

— „Fără îndoielă."
— „Unulă seu altulă din noi va 

trebui să luămă în căsătoriă pe Ifi- 
genia."

— „Și trebue pusă zestrea la chi- 
miră.“

— „Două sute de mii lire 1 Intru 
adevără frumâsă sumă; amă fi nisce hă
băuci, decă amă lăsa se ne scape din 
mâni astfelă de norocă!"

— „Der unulă din noi va trebui se 
să jertfâscă... Ifigenia nu pote fi soțiă 
la amândoi. Pănă acum n’am întâlnită 
la ea decâtă semnele neîndoiOse ale an
tipatiei. Decă nu urgitămă căsătoria pote 
veni unu ală treilea și ne va răpi fruc- 

tulă osteneleloră. Hăbăuculă ei tată 
acum e înoă pe partea nostră."

— „Și decă lucrulă se va trăgăna 
se pote întâmpla, că hăbăuculă tată va 
fi trasă pe sfâră de cineva mai înțeleptă 
decâtă noi."

— „Mă temă forte multă de șarla- 
tanulă, care s’a vîrîtă astăseră în acâstă 
casă..."

— „N’avemă nici ună minută de 
pierdută."

— „Așa-deră?"
— „Așa-deră....“
Cele două canalii tăcură ună mo

menta, âr după aceea Nebbia dise cu 
glasă dulce:

— „Celă mai iubită ală meu prie
tină ! Ori câtă de puțină cunosoă eu 
acelă labirintă, a cărui nume e „inima 
omenesoă", totuși am fostă nevoită să 
observă, că pentru Ifigenia se mai po- 
trivesce naturelulă meu moderată, de
câtă naturelulă tău hotărîtă și puțină 
grosolană. Deci sunt de părere, că 
pentru ajungerea scopului dorită mai 
sigure prospecte am eu, decâtă tu, ne- 
prețuitulă meu prietină. Decă asta n’ar 
fi așa, ași renunța forte bucurosă în fa- 
vorulă tău dela tote pretensiunile mole 
față ou rușinosa fată, care ni a aprinsă 
amorulă ambiloră, și m’așl simți fericită 
decă ași vede o pe ea legată, cu legături 

nedesfăoute de tine, iubite și vrednică 
de iubire ală meu prietină. Spereză dâră, 
că tu, îndemnată parte prin indulgența 
ta, parte prin convingerile tale înțelepte 
și practice, îmi vei lăsa liberă terenulă, 
oare, pote, pentru tine ar fi plină de 
greutăți, pentru mine însă e netedă și 
roditoră."

— „Stimate amice!" răspunse Tri
gambi „vorbirea ta nu m’a convinsă 
câtuși de puțină. N’am observată pănă 
acum, ca Ifigenia să fi manifestată față 
de tine nici cea mai neînsemnată sim
patia. Naturelulă meu hotărîtă și dură, 
caracterulă meu neafectată a influințată 
mai multă asupra ei, decâtă purtarea ta 
măestrită. Damele tinere iubescă mai 
tare pe omenii fapteloră, deoâtă pe cei 
ai sciinței. Decă Ifigenia va ajunge să 
alegă între noi, nu mă îndoescă câtuși 
de puțină, că mie ml va întinde mâna."

— „Der să presupunemă..."
— „Amice, la ce e bună sporirea 

de vorbă... Vrâu, oa Ifigenia să fiă a 
mea... Despre lucrulă acesta am vorbită 
mai de multe-orl, fără însă de a ajunge 
la înțelegere, să nu cărămă deol apă în 
mare... învingerea va fi a celui mai is- 
teță... Decâtă să ț’o lasă ție, mai bine 
să întindă ea mâna celui dintâiu pierde 
vâră."

Trigambi se depărta din odaiă mor- 

măindă. Nebbia însă, abia dispăru prie- 
tinulă său, <hse cu obiclnuitulă său glas 
dulce: „Mai bine s’o vădă mârtă, decâtă 
în brațele acestui omă de nimioă".

Iu următorea c}i toți loouitorii ca
sei d-lui Lanfranconi se sculară d.esă de 
dimineță, eu însă i-am întrecută pe toți. 
Fiindă hotărîtă a-ml înoheia încă în a- 
ceeașl di misiunea, mai înainte de tăte 
am grăbită la Eugenio în otelă.

— „Ah!" strigă Eugenio „am vă- 
d.ută pe Ifigenia pe galeriă ba am pri
mită și epistolă dela ea!... Oh! amice! 
tu ești ângerulă meu păcjitoră! Lasă-mă 
să te îmbrățișeză!“

Eugenio se pleoâ pe grumazii mei 
și de mișcată ce era, lăcrima.

— „La o parte cu lacrimile!" i-am 
cjisă „acum avemă altceva de lucrată; 
ajută-mi să grăbescă desnodamentulă 
dramei. Fii atentă, ce-țl Bpună, scena 
ultimă e hotărîtâre, care duce pe Ro
meo în brațele Iuliei. care va învinge o- 
posițiunea tiranului tată.... Pentru efeo- 
tulă dramei avemă lipsă de prafă de 
pușcă, de cartușe, de gălăgiă și de fooă 
bengalică. ’Ți spună, oe ai să faci tu. 
Câștigă-țl câte-va rachete și vino de 
seră la 8 ore sub ferestrele casei d-lui 
Lanfranconi cu vre-o 5 — 6 țărani. Când 
vei vedâ desohidându-se ușa galeriei, a- 
prinde rachetele și dă ordină țăraniloră
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Obiectele conferinței suntă: 1) Ati
tudinea nâstră la proximele alegeri die- 
tale. 2) Alegerea a oâte 2 delegați din 
fiă-care cercO, pentru a merge la con
ferința generală, ce se va ține în Sibiiu.

Teaca, 6 Ianuarie n. 1892.
Gregoriu Vitâzu, Ioane Moldovanu,
pre.ș club. elec. v.-preș. club. elec.

Simeonă Au gurii,
notarulu clubului electoralii.

*
Convocare. Alegătorii români din 

oerculă Branului suntă rugați a se în
truni la o oonferență, ce se va ține la 
2 (14) ianuarie 1892 în ZârnescI la 10 
âre a. m.

Obiectele voră fi: 1) Alegerea a
doi delegați pentru conferința generală 
în Sibiiu. 2) Desbaterl și propuneri e- 
ventuale. 3) Constituirea.

ZernescU, 28 Decemvre 1891.
Ioană Danu. Dr. Iancu Mețianu.

*
Convocare. Alegătorii de partidulă 

națională din colegiulă electorală Abrudă 
și cerculă Ighiului cei dincoce de Delulu 
mare suntă convocațl prin acesta la con
ferința ținendă în Abrudă la 16 Ian. v. 
1892 după prânc^ă la 2 ore, în sala cea 
mare dela „Româncuța.44

In acestă conferință se voră alege 
delegații pentru conferența generală a 
tuturoră alegătoriloră români din Tran
silvania și Ungaria.

Abrudă, 8 Ianuarie n. 1892.
A. Filipu,

președintele clubului electorală.

CRONICA POLITICĂ.
— 30 Decemvre.

țliarulă francesă „Pa zic44, cere, cu 
privire la incidentulu Cliadourne, o an
chetă a puteriloră signature ale tracta
tului dela Berlin, asupra procederei gu
vernului bulgară. Numita fâiă cJLe: în
vinuirile din timpulă din urmă îndreptate 
asupra guvernului bulgară suntă atâtă 
de numărdse și ponderose, în câtă Eu
ropa e în mare gradă interesată de a 
afla, că âre corăspundă aceste în faptă 
realității său suntă esagerate și tenden- 
țiose. Guvernulă ce de fapt administreză 
în Sofia, e după dreptulă gințiloră nele
gală, deârece s’a constituită în con
tra presoriseloră tratateloră... Guvernulă 
franoesă negoțiază acum cu Turcia, ca 
cu o putere suzerană asupra principatu
lui Bulgariei, pentru ca să capete satis- 
facțiune pentru espulsarea lui Cliadourne, 
care a fostă făptuită în contra capitula- 
țiiloră. Noi ceremă, înoheiă numita fâiă, 
o anchetă europenă în Bulgaria. Pentru 
acestă scopă se va constitui o oomisiune 
compusă din delegații puteriloră signa- 
tare ale congresului de Berlin, a cărui 

președență de dreptă i se cuvine Tur
ciei suzerane. Acesta comisiune se va 
întruni în Sofia și apoi va porni cerce
tare asoultândă martori din diferite părți 
ale țărei. După aceea va faoe ună ra
portă cătră puteri, cari apoi într’ună 
congresă, voră stabili conolusiunile aces
tuia și voru lua deoisiunl în privința a- 
cesta. piarulă „Pazir44 vede în acâsta 
anchetă uniculă mijlocă, de a resolva 
cestiunea bulgară, ună mijlocă, care de 
sigură va fi mai bună decâtă starea ac
tuală confusă din Bulgaria, față de care 
Europa, de dragulă păcii, stă de ani în
tregi passivă.

— F< a oficiâsă din Mecklenburg 
publică doi articol!, din cari se vede 
lămurită, că Prusia a amenințată, că va 
procede cu puterea armeloră față cu gu- 
vernulă din Mecklenburg. E vorba aici, 
după cum 4i°e numita fâiă, despre o 
certă privitâre la o convențiune militară, 
care odiniâră a fostu încheiată cu Meok- 
lenburg-ulă, când se crease noua ordine 
în Germania. In timpulă din urmă însă 
cerca Prusia oa să reformeze acesta oon- 
vențiune militară, ceea ce dede ansă la 
o cârcă între împăratulă și marele duce. 
Certa aoâsta n’a fostă tranșată prin con- 
siliulă federală, căci împăratulă Wilhelm, 
după cum scrie textuală numita fo ă, „a 
apelată la mijlocele de putere fisică și prin 
acestu apelă a decisă afacerea acesta in fa- 
vorulă seuu. Marele duce a trebuită să 
se supună împăratului. Cu acesta însă 
nu s’a finită certa, căci marele duce 
s’a simțită ofensată în drepturile sale de 
principe federală. Numita foiă ofioiosă 
cjice, că acum e vorba, nu despre o con
vențiune militară, ci despre aceea, că 
âre, în imperiulă germană, diferențele 
isoate între statele federale suntă a se 
aplana de cătră consiliulă federală. Im- 
păratulă Wilhelm a decisă : prin pute
rea armeloră. Foia ofioiosă din Meck
lenburg se plânge despre purtarea Pru
siei, apoi încheiă cu cuvintele: „Pănă 
când principele Bismark era canoelară 
ală imperiului și prim ministru prusiana, 
domnea tot-deuna armoniă între statele 
federale, și principele Bismark și-a fă
cută tot-dâuna datoria sa de a conserva 
pacea internă și de a nu stârni în mod 
artificială neplăcere acolo, unde mai îna
inte a domnită o mare iubire față de 
imperiu.44

SOIRILE QILEL
— 30 Decemvre.

Despărțementulu I (Brașovîi) ala Aso- 
ciațiunei transilvane șl-a ținută erl adu
narea generală în Derstele Brașovului 
sub conducerea venerabilului proto- 
popă Ioană Petrică. Mulțumită stă- 
ruințeloră veteranului parochă locală 

Tonta Bărseanu ș capelanului său Ioană 
Broju, adunarea a fostă cercetată de 
numărosă poporă lin comună și în tâte 
privințele a reușiți bine. S’a hotărîtă 
între altele, oa să se distribue trei pre
mii de câte 10 fi. ii anume unulă pen
tru ună invățătoră care se va distinge 
în grădinărită; altuă pentru ună învă- 
țătoră, care se va distinge în propu
nerea luorului de mâiă în scole, âr ală 
treilea premiu pentn acela învățătoră 
de pe teritorială desjărțămentului, care 
va organisa celă mai bună coră popo
rală. S’a hotărîtă ncai departe, ca în 
viitoră la adunările dîspărțămentului să 
se trimită din fiă-care oomună celă mai 
puțină câte ună reprezentantă. Acestă 
hotărîre e prea binevmită, căci — cu 
regretă trebue s’o spunemă, — chiar și 
la adunarea de erl comunele de pe te- 
ritorulă despărțământului au fostă câtă 
se pâte de rău representate. In fine 
mai amintimă, că pentru a da o mai 
mare viâță activității despărțământului, 
s’a hotărîtă a se face în fiă-care co
mună câte-o colectă de celă puțină a- 
tâția orucerl, câte suflete românescl se 
află în comună, fiindă restrînse însă 
contribuirile la maximulă le 10 cr. pen
tru o persână. Hotărîrea acesta se va 
pune în aplicare încă înainte de adu
narea generală a Asociațiunei, oe se va 
ține vera viitore la Blașiu, er la acea a- 
dunare hotărîrea acesta va fi presentată 
prin delegații despărțământului cu pro
punerea de-a se aplica pentru tâte des- 
părțămintele Asociațiunei. — Amănunte 
vomă aduce în numărulă de Duminecă.

* * *
Petrecerea socialilor!! români din locă, 

arangeată în <jiua de Crăciună, a fostă 
fârte cercetată. Sala spațiâsă dela Nr. 1 
așa era de înțesată, încâtă publiculă nu 
mai ave locă. Cei mai număroși erau 
Românii noștri din Scheiu. Văcjut’amă 
mulțl și din România. Inteligența ro
mână din locă înoă a fostă bine repre- 
sentată. Corulă a eseoutată bine piesele 
din programă, er diletanții din piesa 
teatrală, cu deosebire d. Turâu (Toto- 
lean), Saftu (Mereu Vistavoiulă), Pur- 
cărea (Tufă), d șârele Râșnoveană (Co- 
ralia) și Stinghe (Zoița), dâr și ceilalți 
toți au jucată peste așteptare. Animația 
a fostă perfectă totă sera, respective 
tâtă nâtea, pentru că petrecerea a ținută 
pănă dimineța. La „Horă44 se întinseră 
patru șiruri, câtă ținea sala de largă, âr 
oadrilulă s’a jucată în trei colone. — e. e.

* * *
Baocilulii infiuenzei. Se scrie din Ber

lină, că doctorulă Pfeifer a raflată bac- 
cilulă infiuenzei. Elă l’a descoperită în 
tâte secrețiunile punuiâse ale bolnaviloră 
de influenză și a constatată, că acestă 
baccilă nu se găsesce în catarele, seu în 

pneumoniile ordinare, și nici ohiar în 
ftisie. Influenza se propagă probabilă 
prin secrețiunile punuiâse. Baccilulă pâte 
sâ transmită boia pănă la a 5 a ge
nerați un e. * * *

Invitare la balulă [arangeată de reu
niunea femeilor» române din Sibiiu, care 
va ave locă în 23 Ianuarie st. n. 1892 
în sala dela „Casa societății14 (Gesell- 
schaftshaus). Inceputulă la 8 âre sera. 
Venitulă ourată este destinată în favo- 
rulă reuniunei. Comitetulă reuniunei. — 
Prețulă de intrare: a) de persână 1 fl. 
50 cr. b) de familiă, din 4 sâu mai mulțl 
membri de fiă-care persână câte 1 fl. o) 
Loge pentru 4 persâne 6 fl. Bilete de 
intrare se potă primi pe lângă presen
tarea învitărei în 4iua balului dela 10— 
12 âre a. m. și dela 3—5 âre p. m. la 
hotelulă „Neuriehrer44, camera Nr. 5, âr 
sâra la casă cu 2 fl. de persână.

** *
Genaralulti. Ignatiev, actualulă gu_ 

vernoră ală Chievului și cunosoutulă șefă 
ală panslaviștiloră, după cum se vorbesoe 
prin cercurile politice din Petersburg, va 
fi numită în curândă sâu ministru de in
terne în loculă lui Durnowo, seu guver- 
noră ală Moscvei, în loculă marelui 
duce Sergiu. ** *

Marele vizirii, după cnm se telegra- 
fiâză din Constatinopole, a fostă numită 
adjutantă ală Sultanului, ou acea in
dicare. ca pe viitoră să pârte ambele 
titluri.

* * *
Aniversarea proclamărei republicei 

francese. Deputatulă Cămilele Dreyfus va 
propune în camera francesă, ca 4*ua do 
2 Septemvre sâ fiă declarată ca di de 
sârbătâre națională. In 4i«a aoâsta oade 
centenarulă proclamărei republicei fran
cese. (2 Septemvre 1792).

** *
Sugare. Subscrisulă vină prin acesta 

a ruga pe toți acei domni, cari au pri
mită cole de abonamentă laopulă „Nopți 
de iârnă44, novele pentru poporă, sâ bine- 
voiâscă a le retrimite sâu mie, seu 
d-lui A. Todorană în Gherla (Szamos- 
Ujvâr). — M.-Gheja, 8 Ianuarie n. 1892 
George Simu.

** *
0 esplosiune înfricoșată, s’a întâm

plată, după cum se telegrafiază din New- 
York, în minele din Coaland ; se vorbesce, 
oă ar fi vre-o 200 de morțl.

* * *
Guy de Maupassant. ț)iarele francese 

aducă vești din ce în ce mai rele des
pre starea sănătăței romancierului Guy de 
Maupassant. La Canes, elă a încercată 
să se sinucidă într’ună acoesă de friguri 
nervâse. Din ferioire, revolverulă ou oare

sâ facă larmă câtă se pâte mai mare. 
M’ai înțelesă bine ?“

— „Da... dâr cum?...44
— „Celelalte suntă trâba mea . . . 

Dumnezeu ou tine!... timpulă e scumpă; 
mergă să faoă ordine între ceilalți ac
tori pentru ca să se întâmple catastrofa 
după voința mea.44

M’am despărțită de Eugenio și m’am 
grăbită la oasa d-lui 'Lanfranconi. Gro- 
tesculă președinte ală sooietății demo
cratice italiano-latine tocmai vorbia ou 
Trigambi și Nebbia.

Ifigenia sta într’unulh din unghețele 
odăii, mai palidă și mai deprimată, oade 
obiceiu. Sărmana fată, se părea oă capătă 
ouragiu îndată ce m’a văzută. Ar fi cre- 
4ută omulă, oă a așteptată reîntârcerea 
mea cu nerăbdare.

— „Domnule44 4ise Lanfranconi 
„dta sosescl tocmai la timpă, sâ-ml dai 
sfatulă, în oe chipă să resolvămă o ces- 
tiune estra-ordinară de încurcată... D-ta 
trebue să soi înainte de tâte, că eu suntă 
fârte simplu... și în genere, câtă ce nu 
e vorba de politică, mă simtă oa pes- 
cele scosă din apă. Am primită în casa 
mea pe-aceștl doi âmenl bravi, soiindu-i 
buni patrioțl, âmenl ou inimi calde, cari 
nu 4i°h că tocmai îmi dau sfaturi, dâr 
îmi potă ajuta în lucruri de politioă, de 
eoonomiă națională și în oestiunl demo
cratice. Dâr fiindcă suntă simplu, ori 
celă puțină mă consideră de simplu, în
dată ce e vorba de interesele mele pri

vate, s’a întâmplată, că necumpănindă 
greutățile provenitâre din aoâsta, am 
promisă ambiloră mâna fetei mele. Acum 
în ce chipă să îndreptămă luorurile? 
Democrația încă nu s’a desvoltată pănă 
acolo, ca să permită femeiloră mai mulțl 
bărbați. Eu nu voesoă să favoriseză pe 
unulă în detrimentulă oeluilaltă.... cu
atâtă mai puțină, fiindcă în domnulă ad
vocată Nebbia, redaotorulă 4iarului „Pit
palac44 admiră adânca sciință, pe când 
din potrivă în doctorulă Trigambi ad
miră esemplarulă măreță ală martirului 
politică și stimeză în elă abnegaținnea 
dovedită pentru căușele publice.... Niol 
unulă nu voesoe să renunțe la dreptu
rile lui în favorulă celuilaltă. Eu n’am 
causă de-afavorisa pe unulă față cu al
tuia. Ce să facă ? Mi-ar plăcâ să soiu, 
oum ar îndrepta lucrulă spre mulțumirea 
comună chiar însuși Palmerston ?“

— „Iubite domnule Lanfranooni44 
i-am răspunsă, arunoândă o privire ser- 
manei Ifigenia, oare de spăriată, ce era, 
nici nu cuteza să mă privâscă „luorulă 
e fârte simplu. Trebue întrebată dom- 
nișâra Ifigenia.. Las’ să alegă dânsa 
între cei doi concurențl; ou asta se va 
sfîrși ori ce discuțiă.44

Domnulă Lanfranconi îșl contrase 
sprincenele, apoi 4ise cu graiu lină :

— „Deja a alesă... nefericita44.
— „Ei, și?44
— „Ar voi să respingă pe amândoi 

pețitorii. Ifigenia e cu multă mai tînără 

decâtă să scie deosebi binele de rău și 
astfelă eu, fiindă omă espertă, sum si
lită să i impună voința mea. Odată se 
va simți fericită, că m’a ascultată44.

La vorbele astea Ifigenia nu putu 
să-șl rețină lacrimile și eși din odaiă. 
După scurtă pausă am 4isă:

— „Domnule Lanfranconi, începă a 
crede, că deslegarea acestei oestiunl e 
ou multă mai grea, de oum mi-se părea 
la începută. Totuși, dâcă îmi permițl să 
vorbesoă câteva minute între patru ochi 
cu d-ta, speră, că veți afla ună modă 
norooosă de deslegare. In presența dom- 
niloră acestora nu outeză a-ml desoo- 
peri gândulă44.

Domnii Nebbia și Trigambi s’au re
trasă și când se depărtară din sală, is- 
biră ușa așa de vehementă, că și păreții 
să cutremurară. Eu mi-am prinsă de 
brață gazda și am mersă cu elă îu gră
dină....

— „Cine se mai pâte ocupa ou gră
dina și cu florile44 4ise elâ „când tâtă 
aotivitatea mea o consacru oestiuniloră 
politice? Servitorii mei de dimineța pănă 
săra citescă 4i&re. Din oausa acesta ei 
negligâză unele lucruri; ordinea casnică 
nu funcționâză în obicinuita ei regulă; 
der mai bine așteptă ou dejunulu 2—3 
âre, ba chiar și cu prân4ulă, decâtă să 
împiedecă educația politică a poporului; 
dâr d-ta mi-ai cjâsii, că ai să-mi comu
nici ceva de însemnătate privitoră la că
sătoria fiioei mele.44

— „Așa e! Am aflată o ușiță de 
scăpare, oe e basată pe adevărătate și 
pe care dta sigură o vei aproba. D-ta 
susții, oe ai dori să-ți dai fata unui bar- 
bată, care și-a câștigată merite pentru 
causa comună și care a dovedită abne
gația față cu oausa libertății. Hotărîrea 
aoâsta ’ți servesce spre mare onâre, dom
nule Lanfranconi și eu nu potă decâtă 
să te împinteneză a susțină acestă di- 
recțiă. După cum spui, domnii Nebbia 
și Trigambi suntă martirii patriei. Bine! 
Lasă-i der să șl înșire meritele ambii 
înaintea unui judecător imparțială, și care 
va avă mai multe pretenslunl la recu- 
scința patriei, acela să câștige mâna fru- 
mâsei Ifigenia.44

— „Domnule, ideia aoâsta întru a- 
devără e măreță. Primesol d-ta onârea 
de judeoătoră ?“

— „Suntă gata la acestă servi țiu, 
dâcă ’ți potă face ună bine44,

—„Corectă, așa-dâră astă sără, după 
masă, vomă pune cestiunea pe tapetă, 
ascultămă părțile litigante și dta vei pro
nunța sentența.44

Timpulă pentru masă(sosi; se apro
pia și momentulu sărbătoresoă și deoi- 
4âtoră. La ună semnă, oe i-am dată, 
domnulă Lanfranconi împărtăși hotărîrea 
sa domniloră Nebbia și Trigambi. Cana
liile înoepură să șovăiâscă. Unulă, ca și 
celalaltă manifestau fârte puțină încre
dere față cu judecătorul înaintea căruia tre
buiau să-și apere oausa Mi-am dată si-
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a voită să se sinuoidă fusese descărcată 
de glonțe cu câte-va c^ile mai nainte, 
.de oătră servitorul^ romanoierului. A în
cercată apoi să-șl taiă gâtulă cu ună 
brioiu, der nu și-a făcută decâtă o rană, 
-care nu-i pune vieța în primejdia.

* * *
Dunărea, după cum se anunță din 

•Constanța, începe a se desgheța. Sloiuri 
mari de ghiață plutescă în josă pe 
Dunăre.

** *
0 curiosă descoperire s’a făoută la 

Linz, pe Dunăre, cum spune „Timpulă". 
Dărâmândă o casă veohiă, lucrătorii au 
găsită o pressă pentru făcută bilete de 
bancă. Casa era a lui Peter, oavaleră de 
Boor, care acum optdecl de ani, întor- 
cându-se din răsbâiele din Franța, 
puse tâtă Germania în mirare prin bo
gățiile lui. Marea avere a lui Peter de 
Boor îlă făcu să fiă omulă oelă mai sti
mată în timpă de 20 de ani pănă în 
(jiua când poliția vienesă îlă descoperi, 
că este ună vulgară falsificătoră. Der fu 
cu neputință poliției să descopere ma
terialul^ cu care fabricase mai multe 
miliâne de bilete de bancă falșe. AdI toc
mai după 80 de ani, s’a putută desoo- 
peripressa lui.

** *
Influenza. Raportulă oficiosă ală co- 

misiunei sanitare din Belgia constată, că 
în timpulă acesta influenza răpesce în 
Belgia mai multe victime ca pe timpulă 
epidemiei de coleră. In Anvers se con
stată dilnioă 80, în Gent 70 de cașuri 
de mdrte; în Gheel au murită 265 dintre 
3000 de locuitori. In orașulă Lierre din
tre 20,000 locuitori s’au îmbolnăvită 3400 
de ămenl. Orașulă Mons, cu 26,000 lo
cuitori, numără 25 cașuri de
jndrte.

Politica esternă a României.
„Le Temps“ dela 5 Ianuarie publică 

o telegramă a corespondentului său din 
Bucuresol, în care acesta dă sâmă des
pre o convorbire politică, oe cjm® °’ar 
fi avut’o ou d-lă Alexandru Lahovary, 
cjîlele treoute. După corespondentulă 
cjiarului irancesă, d-lă Al. Lahovary ar 
fi caraoterisată în chipulă următoră po
litica din afară a României, — după ce 
mai întâiu a dată espresiă simpatiiloră 
sale pentru Francia, unde și-a făcută 
.studiile și unde n’are de câtă amici:

„Politioa ndstră exteriâră e esen- 
țialminte națională și nu e decâtă națio
nală. In acestă privință mergemă pe a- 
ceeașl cale, ca și predecesorii noștri, și 
d-lă Brătianu, decă ar mai trăi și decă 
ar mai fi la putere, n’ar faoe altfelă jde- 
câtă noi, oăol aoestă politică corăspunde 
sentimentului poporului română. Sun- 
temă forte hotărîțl să ne apărămă cu 

lință să-i liniștescă cu vorbe blânde și 
surîsurl curtenitore. In fine advooatulă 
Nebbia dise următorele:

— „Dâoă ar trebui să mă justifică 
numai înaintea domnului Lanfranooni și 
a grațiosei sale fiice, ași afla de prisosă, 
ba chiar de neoportună a mă provoca 
la tote acele servicii, oe-am adusă pentru 
patria nostră comună, pentru iubita și 
sfânta Italia, căreia mi-am consacrată 
totă puterea minții mele, ani întregi de-a 
rândulă. Dâr fiind-oă stau înaintea unui 
astfelă de judecătoră, oare nu mă ou- 
nâsce, voiu spune pe sourt meritele mele 
câștigate pentru căușele publice In timp 
oe Italia gemea sub apăsarea tiraniloră, 
când suspinulă, ouvântulă erau conside
rate oa o crimă, eu am sorisă în colă- 
nele d'arului meu „Pitpalac11 25 articole 
de fondă, căroră în mare parte are să 
mulțumescă Italia reînvierea ei de ac}I. 
Aoâsta mi-o țină de oelă mai mare me
rită, pe oare nu l’așl fi amintită, de 
cumva ună adâncă simțementă nu m’ar 
fi silită la aoestă abnegațiune născută o- 
dată cu mine."

— „Bine!" am cJisQ „Și oe ai fă
oută după ce ai sorisă două-cjecl și cinci 
articole de fondă în momentulă când 
Italia s’a înarmată, fiindă îmbărbătată de 
oratoria d tale pătruncjâtbre, oa să alunge 
oelo 200,000 de dușmani, oarl n’uu fu
gită pentru artioolii d-tale?

— „Am însuflețită pe toți amicii și 
ounosouții mei, ”ă prindă arma.* 

cea din urmă energiă împotriva orl-oă- 
rui atacă, din ori ce parte ar veni. Ne
am impusă saorifioii considerabile, mai 
bine de 200 de milidne, ca să creămă 
fortificații și să ne complectămă arma- 
meu rulă. In casă de lipsă am cheltui 
înoă odată atâta, pentru ca teritoriulă 
să ne fiă apărată din tote părțile. Dâr 
vă vorbescă de o eventualitate neproba
bilă. Am convingerea firmă că n’o să 
fiă răsboiu. Răspunderile ar fi prea mari 
de astădată. Țarulă e prea paclnică și 
prea ințeleptă pentru oa să se lase tîrîtă 
pe calea indicată de câteva gazete pan- 
slaviste".

întrebată fiindă de corespondentulă 
diarului francesă asupra politicei Româ
niei din punctă de vedere balcanică, 
d-lă Al. Lahovari ar fi răspunsă :

„Părerea nâstră este, că Bulgarii și 
Sârbii suntă băieți destulă de vîrstnicl, 
ca să se conduoă ei înșiși și n’au nevoe 
de afaoerile și de intervenirea ndstră 
în atacurile loră. Vedemă, oă cei din 
Serbia pară a se orienta aoum de partea 
Rusiei, după ce au suportată atâta timpă 
oscedentulă Austriei. In Bulgaria se caută 
a se câștiga bunele disposițl, dâoă nu 
ale Austriei esclusivă, celă puțină ale 
alianței întreite. Aceste fluotuațiunl se 
esplică prin posiția geografică a aoestoră 
țări. Ele se dau mai bucurosă de partea 
aoeluia de care au a se teme mai pu
țină ; ună studiu atentă ală cărții geo
grafice ar contribui multă pentru a se 
evita greșeli în apreciările politicei

„Le Temps" apoi (jice, că relațiile 
României cu Rusia suntă forte bune și 
oă guvernulă română n’are deoâtă să se 
laude de perfeota oorectitate a noului 
ministru ală Rusiei, d-lă de Fonton.

„Agenția Havas" împărtășesce, că 
„Presa" și „Neue Fr. Presse" publică 
nisce dări de sămă ale convorbiriloră 
identice oe au avută redactorii loră ou 
d-lă Taohe Ionescu, ministrulă instruoțiu- 
nei publice și ală culteloră din Ro
mânia.

D-lă Tache Ionescu a oonstatată 
perfecta înțelegere a noului cabinetă în 
tdte cestiunile interne și esterne ale ță
rii. România, avândă’trebuință de pace 
pentru a se desvolta oaută amiciția pu- 
teriloră, cari urmăresoă o politică paol- 
nioă. Greutățile esterne ar găsi t<5te par
tidele unite.

D-lă Ionescu a vorbită ou entu- 
siasmă de înțelepciunea și patriotismulă 
regelui și de ounoscințele d-lui Catargiu 
oa omă de stată și a esprimată speranța, 
oă stabilitatea lucruriloră în România 
va fi de acum înainte garantată, de- 
orece se prevede ună mare sucoesă e- 
lectorală pentru noulă oabinetă.

— „Și fără îndoială i-ai urmată.... 
pe câmpulă de răsboiu?11

— „A îndemna pe alții la luptă e 
ou multă mai folositoră pentru patriă."

— „Și la totă casulă și mai oomod. 
Domnule Trigambi, aoum e ală d-tale 
rândulă.“

— „Voiu fi sourtă și preoisă, cum 
se cuvine unui fiu ală revoluțiunei. Nu 
am sorisă articule de fondă, n’am pro 
pagată utopii gole, n’am umplută colo
nele cjiareloră cu flecării, ori frase înalte, 
oi am pribegită din țâră în țeră, dela 
națiune la națiune, oa să dașteptă popă- 
rele adormite. Din 1821 și pănă acji am 
conspirată oontra tiraniloră și pentru a- 
câsta m’am învrednicită de onorea a fi 
spândurată în effigie de patru ori."

— „La 1848 de bună semă ai luată 
parte la lupta de cinci dile?"

— „In decursulă revoluțiunei eram 
în Parisă. M’am grăbită apoi în Milană, 
dâr am fostă așa de nenorooosă, îneâtă 
am sosită pre târcjiu".

— „De bună semă, că mai târcjiu 
ai intrată în trupele lui Garibaldi, cari 
au plecată pe câmpulă de luptă?...11

— „Tocmai pe atunci am oălătorită 
la Toscana a organisa gldtele".

— „In 1849 de bună sâmă ai fostă 
în Roma, a apăra ultimulă locă de re- 
iugin ală libortftț.ii italiano!"

—• „In 1849 m’am întorsă la Roma, 
sS sufocă în germine reaoțiunea."

— „Lucru firesoă, oă în săptămâ

Ajunulu Crăciunului în Brașovu.
Precum în anii trecuțl, așa și de as- 

tă-dată, ajunulă Crăciunului s’a serbată 
în Brașovă printr’o frumdsă festivitate, 
ce s’a arangeată în după-amâc|a acelei 
(jile în sala cea mare a gimnasiului ro- 
mânescă.

Festivitatea s’a deschisă printr’o co
lindă frumdsă cântată de corulă dela bi
serica Sf. Nisolae, după care părintele 
V. Voina a roșită o cuvântare ocasio- 
nală forte potrivită. A urmată apoi 
împărțirea ajutâreloră obicinuite pentru 
școlarii și școlărițele sărace dela școlele 
românescl din locă. Spre scopulă acesta 
d-nele Agnes Dușoiu, Elena Săbădeanu, 
Maria Prișcu și Elena Voina, în numele 
Reuniunei temeiloră române din locă, 
au arangiată o coleotă cu ună resultată 
de peste 300 fl., precum și alte ajutâre, 
pe cari le vomă specifica în curendă, 
când vomă publica întrâgă lista oontri- 
buiriloră.

Din suma colectată, au fostă pro- 
văcjute din partea Reuniunei 50 de fe
tițe sărace cu îmbrăcămintea completă, 
er la 2 văduve sărace li-s’au împărțită 
ajutore de câte 5 fl. Pe lângă acâsta, 
fiă-cărei fetițe ’i s’a dată și câte ună 
colacă.

Totă cu asta ocasiune s’au îm
părțită din partea Comitetului paro- 
chială dela biserica Sf. Nicolae din 
locă diferite haine pentru 147 copiii 
săraci.

In decursulă festivității, corulă, sub 
oonduoerea d-lui profesoră de musică 
N. Popovicl, a esecutată mai multe co
linde din cele mai alese. Festivitatea 
în totală a decursă în ordinea cea mai 
frumdsă.

Manifestul^ partidei apponyiste.
Cuprinsulă manifestului electorală 

alii „partidei naționale*, său apponyiste, 
din Ungaria este următorea: Interpreta
rea pactului din 1867 în sensă național, 
adecă apărarea comună și independența 
națională și de stată a Ungariei; păstra
rea independenței eoonomioe a Ungariei 
prin introducerea unui teritoriu vamală 
independentă; organisațiune de credită 
personală. In fine se arată nesucoesele 
guvernului actuală pe terâmulă finan
ciară , în justițiă și administrațiune, er 
politica guvernului e presentată oa o po
litică eminamente de volniciă, „Ce felă 
de Ungariă va fi aceea", înoheiă mani- 
festulă, „oând puterea oficiosă va pro
mova esclusivă scopuri de stată și națio
nale, când oonvingerea curată a fiă-că- 
ruia va fi ținută în onâre și oând ne
garea acesteia nu va fi împreunată ou 
nici o resplătire, când caracterulă, sîr- 
guința și munoa va fi calificată, âr ser- 

nile din urmă ai luată parte în luptele 
dela Magenta și Solferino ?“

— „Looulă meu n’a fostă la Solfe
rino, ci la Londra unde am conlucrată 
cu efectă la căderea lordului Derby. Der 
oe felă de mărturisire vră să fiă acesta? 
La ce-să de lipsă atâtea întrebări unui 
omă, oare îndată Ia începută a declarată, 
că de patru ori i-au spândurată foto
grafia ?"

— „De sigură, că fotografia d-tale 
a suferită fdrte multă pentru patriă și 
nici ași întârdia a resolva oestiunea în 
favorulă aceleia... Dâr oe se atinge de 
d-vostră, domuiloră..."

— „Ce se atinge de mine" între
rupse d-lă Nebbia „eu aflu acum de în
cheiată misiunea mea morală. La celă 
dintâiu sunetă de răsboiu voiu grăbi sub 
stindardulă tricoloră și mă voiu simți 
fericită murindă pentru patriă".

— „Și eu gândescă astfelă" dise 
d lă Trigambi." îndată ce va bubui pri
mula tună, voiu fi în șirurile luptăto- 
riloră."

— „Nimică nu doresoă mai fier
binte, decâtă a oăde pe câmpulă de 
luptă!" strigă Nebbia, soulându-se.

— „Pieptu-ml arde după ună glonță, 
oa călătorulă setosă după isvoră reco- 
ritoră".

— „Mdrto tiraniloră!"
— „Mârte inimiciloră Italiei!"
Cei doi tovarăși gesticulau tare ou 

furculița oî erau ajunși la punctulă în

vilismulă necalificată.... De interesă este
pasagiulă privitoră la politioa de națio
nalitate ; iată oe se cjme despre acesta : 
„Noi voimă deplina egala îndreptățire 
și reciprocitate pentru tdte oonfesiunile 
cu tote consecuențele. Sub unitatea na
țională nu înțelegemă noi maghiarisarea 
violentă, der totuși ținemă de necesară răs
pândirea ounoscinței limbei maghiare14.

Va să 4*oâ contele Apponyi sub 
„unitatea națională11, la care țintesoe elă, 
nu înțelege „maghiarisarea violentă11. 
Der apoi ce feliu de maghiarisare înțe
lege? Pe câtă timpă loouitorii acestui 
stată suntă de diferite naționalități, d’o 
unitate națională nu pbte fi vorba. Prin 
urmare înzădară să’noârcă oontele Ap
ponyi a încuroa lucrurile, oăol destulă 
ne este să soimă, oă devisa lui este „u- 
nitatea națională11, pentru oa să-lă pu- 
temă cunosoe cine e și ce plătesoe.

Telegramele „Gaz. Trans/4
(Serviciulă biuroului de cor. din Pesta.)
Petersburg, 11 Ianuarie. Opri

rea esportului de grâu s’a estinsu 
și asupra Finlandei.

Berlină, 11 Ianuarie. „Nordd. 
Allgm. Ztg.“ declară cu liotărîre, 
că scirea privitbre la negociările 
pentru unu tractată ruso-germanu, 
este neadevărată.

Belgrade, 11 Ianuarie. Scup- 
știna a alesă pe Kacici președinte, 
de Wulcovici și Milanici vicepre
ședinți. Delegații pentru tracta- 
tulu comercială au plecatu erl la 
Viena.

Budapesta, 11 Ianuarie. Alege
rile de aici începu în 28 Ianuarie. 
La Timișora a fostă proclamații 
ca candidata ministrulu președinte 
contele Szapary. La Aradti, par
tida liberală va candida erășl pe 
Max Falk. In Clușiu voru fi erășl 
candidați ca deputațl: Hegedus și 
Zsigmond. In Caransebeșu va can
dida fisolgăbireulu Bosovict. In Chi- 
chinda-mare va candida NicolicL

Londra, 11 Ianuarie. Ford a 
fostu numită ambasadoru ală An
gliei la Constantinopole.

Atragem/u atențiunea onorați- 
loră abonați, că cu num&rulă a- 
cesta se termină abonamentulă pe 
anulă 1891. llugămă der de a 
grăbi cu înoirea abonamentului, 
ca se nu sufere întrerupere tri
miterea foii.

Totodată suntă rugați d-nii a- 
bonați de pănă acuma ca la înoi- 
rea abonamentului se binevoescăa 
ne arăta și num&rulă de pe fășiâ, 
sub care a primită diaruliî pănă 
acuma, ca s& ni-se înlesnescă înre
gistrarea.

Administr. Trans.*, 

care s’ar fi aruncată asupra inimicului 
oreată de închipuirea loră. Sună optă 
fire... M’am ridicată și m’am făcută, oa 
și când și asupra mea ar fi prinsă pu
tere însuflețirea; am desohisă ușa gale
riei și îndată: una., două... trei pușoăturl 
sunară înaintea casei.

— „O miiă de draol!" strigă 
d-lă Lanfranooni „Acâsta e o luptă de 
stradă."

M’am retrasă de pe galeriă. Domnii 
Nebbia și Trigambi și-au pusă furculițele 
pe masă și galbeni oa mârtea se așezară 
pe scaune.

— „De grabă! Să mârgă josă ci
neva !" strigă Lanfranooni. „Ce draou 
pâte să se întâmple ?“

Nime nu se mișca. Ifigenia se pre
făcu amețită, tată-so îi alergă spre aju
toră și într’aoestea repeta cu glasă a- 
gitată.

— „Domnule Nebbia!... domnule 
Trigambi!... pe ei!... Grăbiți-vă josă... 
Nu potă să fiă, decâtă câțiva omeni 
răi... Oh! Vai! Pe sărmana mea Ifigenia 
o ucide spaima."

Am prinsă pe lacheulă domnului 
Lanfranooni de aripa surtucului, ca să mă 
petrâoă cu luminarea pe trepte. Domnii 
Nebbia și Trigambi se păreau pironiți 
de soaunele loră. Eu m’am sooborîtă, 
mu sulnnibiitri uâtovu vorba ou Eugenio, 
apoi m’am reîntorsă ârășl ou față spă- 
riată la d-lă Laniranooni.

(urmâză pe pag. 4).
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— „Ei? Ce noutate? Ce se întâm
plă josă ?“

— „De grabă !“ i-am răspunsă. „A- 
vețl pusol? O oâtă reacționara condusă 
de-ună expolițaiu austriaoă a năvălită 
în Gorgonzola și ameniață cu aceea, că 
va jefui casele liberaliloră.“

— „Cine se va lupta mai bineu dise 
Lanfranconi „acela va câștiga mâna fe
tei mele. Pe ei deră ! De ce întâr- 
tjiațl ?“

— „Ați aurită ? Ifigenia va fi a oe- 
lui mai curagiosfl... Să plecămă14.

Nebbia tăcu câțiva pași, der când 
ajunse la trepte îșl depuse arma și stri
gă „eroicesceu: „Nu, nu, nu suntă ca
pabilă a mă hotărî să luptă contra con- 
cetățeniloră mei... și să-mi murdărescă 
manile cu sânge italiană! Măîngrozescă 
de răsboiulă oivilă!“

— „Bine!... Așa deră Ifigenia va fi 
a d-lui Trigambi!“ strigă Lanfranconi 
„dâr unde e d-lă Trigambi ?“

— „A fugită pe-aiol“ 4ise lacheulă 
arătândă spre treptele, ce conducă în 
pivniță.

— „Ah, mișelulă !“ strigă Lanfran
coni sculându se.

— „Stai, d-nule Lanfranconi, d-tale 
nu-țl este iertată să părăsesol pe Ifi
genia, care are lipsă de ajutorulă d-tale. 
Pusoile destinate lui Nebbia și Trigambi 
le voră folosii alții.“

După aceea am eșită pe galeriă și 
am 4>8,i următorele conjurațiloră: „Copii! 
Domnnlă Lanfranconi are câteva pusei 
înoă. Cine dintre voi vre să se lupte în 
contra inimiciloră patriei, să grăbâscă a 
sui treptele și a prinde arma.“

In curendă se făcu mare sgomotă 
pe trepțl. Lanfranconi grăbi înaintea 
celoră ce sosiau... și în însuflețirea lui 
strînse în brațe pe Eugenio, care a nă
vălită celă dinteiu în sală. — Ifigenia 
se treeji diu amețela ei. Feteloră amețite 
e cea mai bună medioină vocea iubiți-

loră loră. —Eugenio era oonfusă. Se ru
șina, că trebue să jdee rolulă de poetă 
într’o comediă. Ostașulă dela Montebello, 
Palestro și Solferino a roșită, că trebue 
să dovedâscă curagiu la periculă închi
puită.

Voindă să soapă din acestă grea 
situațiă pe amioulă meu, i-am c]isă 1“’ 
Lanfranconi: ....... „Unde sunt în mo-
mentulă acesta Nebbia și Trigambi, că
rora d ta ai voită să dai în căsătoriă pe 
unica-țl fată? O singură esplosiune de 
rachetă a fostă de ajunsă, ca să fugă. 
Nu însă Eugenio, oare s’a luptată la 
1848 ca copilă încă, la 1859 și chiar și 
astă-sâră ar sta față cu nouă pericule, 
când casa d-tale este amenințată..?1

— „Ai făoută o glumă cam grosă 
cu mine“ 4’se Lanfranconi oam zăpăcită, 
„dâr nu-mi pasă, că mi s’au deschisă 
ochii asupra unoră adevăruri .... Der 
spune-mi, că lor4i Palmerston și Russel 
au ceva parte în conjurația ?“

— „Lor4ii Palmerston și Russel, 
prințulă Gorciacoff și contele Walewsky 
aștâptă în momentulă acesta telegrama, 
care îi va avisa, oă „d-lă Lanfranconi 
s’a liberată de doctrinari și închipuiți 
și a pășită la alianță cu adevărații pa- 
trioțl“...

— „Copiii meiw 4'se Lanfranconi, a- 
propiându-se de Eugenio și Ifigenia „ce- 
dândă dorinții puteriloră esterne și în
demnată de motive politice însemnate,, 
vă binecuventeză...u

— „Ah, Eugenio!“ strigă Ifigenia, 
„scumpulă meu Eugenio!... totă-dâuna- 
te-amă iubită, der din 4lua î*1 oare . ai 
fostă rănită pentru patriă am începută 
să te adoreză...u

Horică.

i ursulu pieței .Mrașovio

din 9 Ianuarie a. c. 1892

din 11 Ianuarie st. n. !'• 2.
Stancnote românescl Cump, 9 26 Vând. 9 81
Argintii romănescă - „ 9.20 9.25
Napoleon-d’orI - • „ 9.28 n 9.33
Hire turcescl - « „ 10.58 n 10.63
Imperiali . - « • „ 9.58 n 9.63
iftalbinl .... „ 5.45 n 5.50
Leris, fonc. „Albinau 6% V

n n n n —.= n
Rable rusescl - - • „ 112. n 113.50
Mărci germane • - „ 57.40 H 57.90
DiscontulH 6—8°/0 pe ană.

Cursulu la bursa din Viena

Renta de aură 4°/0 ------ 107 — 
f&sntn de hârtiă, 6°/0 - ■ • • ■ 102.15
Imprumutulă c&iloră ferate ungare

Mirii - 118.—
dto argintă - - . 99—

ostii ungare [1-ma emisiune] - 113 50
Lmortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare [2-a emisunei] - —.
Amorf isarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (3-a emisiune) • —.—
SonurI rurale ungare • ■ 91 65
Bonuri croato-slavone - ■ 105.—
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ...............................— .—
imprumutulă cu premiulă ungurescii 138.60 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

is

g
ir°

Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ghedinului 13175
Acțiunile băncei de credită austr , 2 3.75
Galbeni împărătesc! - - .... 5.58
Napoleon-d'orI 9.35
hfărcl 1U0 împ. germane • - - 57 90
Londra 10 Livres sterlings 117.90
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CANARII
Veritabili de Harz, carii cântă dilia și sera la lumină, precum 

și Papagall-AmazonI, Cacadu albi cu moțA galbenu.
Să potO. vede 4ilQic®. în

„Hotelu Europa
744,3—2. odaia No. 28.

541

pe liniileorientalealecăiiferate de statu r. u. valabilă din 1 Octomvre 1891
lEsidapesta—S*re<fiealu IFredeaiu—Budapesta BS.-IS^esta-Aradu-Teiiaș Teiuș-Aradii-IS.-Pesta Cojpșa-mică—Sibiiu

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele
rate

Trenu 
de 

person.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
aocele- 
ratu

Trenu 
de 

persân.

Trend 
accele
rații

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rații

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny
Oradea-mare j

10.50

Mezo-Telegd
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia 
îuedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel
Clușin

Apahida
Ghiriș
Cuoerdea
Uiăra
Vințul de sus
Aiudă

) 
I

Teiușft
Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa

I 
I

Copșa mică j 
Mediașă 
Elistbatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodă

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 
1037 
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

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

Augustină 6.10
Apața 6.41
Feldidra 7.17
Brașovfi J 8.- peraâne

11.-
Timișă 2.41
Predeală 3.26
BuourescI 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
Timișă
Brașovfi j

Feldidra
Apața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfaleu
Sighișora
Eiisabetopole 
Mediașă
Copșa mică j

Hicăsasa 
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

8.22
8.38
8.43

9.14

9.48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Teiușft

Aiudă 
Vințul de 
Uidra 
Cuoerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 

; B. Huiedin 
. Ciucia 
1 Buci a 
■ Bratca
Rev

’ Mezo-Telegd 
Oradea mare |

8.-
8.07
8.24
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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
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Murășă-Ludoșă . . . .
Țagu-Budatelioă . . . .
Bistrița.............................

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

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

4.-
6.48
9.59

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

i
Viena

Budapesta 
Szolnok

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

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

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47

> 8.40
i 6.05

Aradfi j
Glogovață 
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Paulișă 
RadnaLipova 
Oonop 
Berzava 
Soborșină 
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Orăștia 
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Teiușft

10.50
8.15

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

10.16
10.36
11.-
11.26
11.53
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1.50
3.57
6.52 
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11.44 
12.06 
12.38

I

Tronil 
de 

persân.

I

Trenu 
accele
rații

Trenu 
de 

persan-

Bistrița—IHhireșu-Ijutloșu

Bistrița.............................
Țagu-Budctelioă . . . .
Murâșă-Ludoșă . . . .

Nota:

>[ Teiușft
Alba-Iulia
Vinț. de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
[lia
Gurasada
Zamă
Soborșină
Berzava
Conopă 
RadnaLipova
Paulișă 
Gyorok
Glogovață

Aradfi
Szolnok
Budapesta

Viena

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

10.11
10.34
10.46
11.18

4.15
7.20
6.05

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

Siaaaeria (Piski) Petroșeni ||S?etroșeni-Simeriia (Piski)

Sijneria
Strei u 
'Hațegă 
Pui
Crivadia 
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 iCrivadia 7.19 12.19
8.0.6 12.- 6.36|Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24|Hațegă 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

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș
Ocna
Sibiiu

3.- 10.47 7.10
3.31 11.27 7.43
4.15 12.08 8.27
4.46 12.38 8.59
5.10 1.- 9.23

Sibiiu—Copșa-mic A.

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare 
Copșa mică

7.35
8.02
8.30
905
9.34

4.34
4.58
5.25
5.55
6.20

10.17
10 4-3
11.09
11.40
12.05

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

CaBiirișii—Tm*<Ia

Ai*add—TTiinsîșora | ’ffâmișvra—Aradii

Arar’ft
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Arad fi

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Tiirda-Ghh •iști

Cucerdea-Oșorheiu - R. săs.

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

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

Regli.-săs. 8.- 8.15
Oșorlieiu ,(

9.35 9.53
5.21 5.54 10.20

Ludoș 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7.47 8.25 12.50
Simeria (Piski)--Hunedora

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

Hunedora -Simeria (Piski)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5 11 3- 7.50
Simeria 528 3.20 8.10

EBrasov—ffifii’Mesei
Brașov 5.45 2.58
Zernesci 7.26 4.39

Kei’uesci — Brașov
Gliirișfi 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda
“ ‘ 8.08 10.55 4.— 10.44 Gliirișfi 5.10 9.50 2.50 9.10jBrașoyTurda

4.50 9.30 2.30 8.50 Zernesci 8.-
9.24

5.20
6.44

— 
Sighișora— Odorheiu || Odorheiu—Sigisișora

Sighișora. 
Odorheiu .

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

1.16
4.15
7.21

Careiâ-mari—JEeliiu || Eel&u—Careii-marI

Brașov—('li.-Vatparlieiu.
3.10
5.23
5.03
7.20j

Brașovfi
3-15;|țjzonQ 
6.10|S.-Georgiu 
——|C.-Vașarheiu

8.30
9.43

10.23
12.46

Careii-marI . . .
Zelău.....

5.50| Zelău . .
11.— Careii-marI

Cli.-Vațarlieiu^Bra^nv.

Nume încurnadrațl cu linii grdse însemnezi 6rele de ndpte,

Tiporgafia A. MUREȘIANU, Biațovu.

1.56H
6.48| l

Cli.Vașarlieiu 4.00
S.-Georgiu
Uzonă

I Brașovfi

6.32
7.00
8.08

2.45
5.17
5.45
6 53


