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Brașovti, Vineri 17 (29) Augustu 1890.

„Csâszâri osztrâk pâtens.46
(Articulii finalu.)

In timpurile acelea, pe când 
vestita csâszâri osztrâk pâtens dela 
27 Maiu 1852, era aplicată și prac
ticată în Ardealu de omenii împă
rătesei, domnea aici unu absolu- 
tismu cinstitu, care umbla cu 
vizirulă deschisu și suprima pe 
iată ori-ce manifestare prin graiu 
ori prin scrisă a ideiloru politice 
opuse sistemului asupritorii de 
atunci.

P’atunci omulă se putea feri 
celu puțină de loviturile celoră 
dela putere. Patenta împerătescă 
absolutistică, prin care s’a regu- 
lamentată pressa, avea unu înțe- 
lesă pe câtă timpă alături cu ea 
esista și censura din partea autori- 
tățiloră politice și a procuroriloră, 
pe câtă timpă adecă ori-ce nu
mără de <|iaru trebuia se fiă re- 
vecjută și esaminată înainte de 
aparițiunea lui de cătră aceștia.

Der ac|I patenta acesta ce în- 
țelesu mai pote ave când — cum 
4ise d-lu advocată Iosifu Romană 
în procesulu nostru, — ea se re- 
teresce la era aceea, în care tre
buiau să fiă censurate productele 
pressei înainte de aparițiunea loru?

Și astăcji trebue se se prede 
câte unu esemplară de probă au
torității politice, der acesta este 
numai o formalitate, susținută de 
dragulu patentei împărătesei aus- 
triace, căci de faptă aeji nu mai 
esistă censura.

Omenii împărătesei revedeau 
tipăriturile și, decă nu le conve
nea ceva, opreau răspândirea loră, 
și nu mai tăceau nici ună pro
cesă. Omenii guvernului regescu 
„constituțională11 de ac]I însă te 
tragă la răspundere în luna lui 

Augustă pentru ceea ce s’a scrisă 
în Aprilie, întentândă procesă de 
pressă și aplicândă contra redac- 
torilorti disposițiunile stricte ale 
patentei absolutistice împărătesei 
din 1852, cari nu au altă scopă 
decâtă a împedeca de-a se răs
pândi o scriere în publică, fără 
de aprobarea prealabilă a autori
tății politice.

Cu alte cuvinte astăcji nu se 
mai eserciteză controlulă înainte 
de răspândirea scrierei—și acesta 
de dragulă „constituționalismului44 
și a pretinsei libertăți de pressă; 
der pentru aceea redactorii totuși 
suntă trași la răspundere pentru 
că n’au împiedecată răspândirea 
necontrolată a scrieriloră—și acesta 
de dragulă lui csciszâri osztrâk pa
tens, care se ține în vigăre în Ar- 
deală.

Ori-și-cine vede că aici praxa 
absolutistică împerătescă și praxa 
constituțională regescă se lovescă 
în capete.

Treba acesta nu și-o păte es- 
plica nimeni, decă nu cunosce stă
rile din Ardeală.

Pentru cei, cari le cunoscă, e- 
nigma absolutistică-constituțională 
este fbrte ușoră de deslegată.

O făiă guvernamentală din 
Clușiu a mărturisită în naivitatea 
ei, tocmai în ajunulă procesului 
nostru de pressă, că de libertatea 
de pressă se bucură aefi numai foile 
ungurești, că pe procurori nici ca- 
pulă nu-i dore de ce scriu aces
tea, și numai pentru vătămare de 
onore și calumniă mai suntă trase 
la răspundere.

Altfelă stă însă lucrulă în ce 
privesce pressa naționalitățiloră și 
în deosebi pressa română din Ar- 
delă. Acesta nu se bucură de liber
tatea de pressă, dovadă multele con

damnări de cțiariștl români, pe 
când cțiariștiloră unguri, ori câtă 
de aspru ară scrie, nu li-se atinge 
nici ună pără din capă, „kutyabajuk 
sincsen“, nici habară nu au, cum 
ițise dilele aceste o f6iă umoristică 
din Peșta.

Tocmai pentru-că așa stă lu
crulă, și pentru-că în Ardelă suntă 
și foi maghiare și foi române, este 
susținută praxa constituțiunală pe 
lângă praxa absolutistică; cea con
stituțională se eserciteză față cu 
foile maghiare, er cea absolutis
tică cu csâszâri osztrâk patens se a- 
plică, precum vedemă. numai în 
contra toiloră române.

Curtea cu jurați pentru delic
tele de pressă ar fi să fiă o insti- 
tuțiune comună și pentru cei gu
vernați constituționalicesce și pen
tru cei guvernați cu patenta abso
lutistică. Der în realitate ea este 
chiămată a judeca numai asupra 
cjiariștiloră români și de aceea cei 
dela putere, ca să fiă mai siguri 
de verdictele ei eondamnătăre, au 
strămutat’o dela Sibiiu și au sta
bility tocmai în Clușiu, unde ei 
au cei mai mulți partisanl și ade
renți.

Tote aceste s’au făcută și se 
facă însă numai cu scopulă pentru 
ca—cum afirmă organulă guver
nului ,,Nemzet“—să se dovedescă 
că „naționalitatea valahă nu este 
asuprită și că în lumea acesta largă 
nicăiri nu se bucură naționalită
țile de atâta libertate ca pe teri- 
toriulă acestui stată.44

Sărmani Români Ardeleni, ei 
suntă destulă de orbi ca să nu 
vedă, că numai pentru binele loră 
se susține și se aplică și în annlă 
ală 23-lea ală regimului așa cțisă 
constituțională: csâszâri osztrâk 
pâtens!!?

Voci asnjra procesiiloi „Gazetei."
„Neues Pester Journal11 dela 16 

Augustă a. c., organă guvernamen
tală scrisă în limba germană, dice 
următbrele:

„Pertractarea înaintea Curții ou jurați 
din Clușiu s’a terminată erl cu condam
narea celoră doi agitatori români acu- 
ațl. Li-s’au dată pedepse semțitdre de 
închisore din causa agitați uniloră fără 
măsură în contra statului ungară, ai 
căruia representanțl legali au fostă nu
miți usurpatorl în articulii împricinați ai 
„Gazetei Transilvanieiîn contra sta
tului, „ală căruia pămentă nu e maghiară, 
ci e ală aceloră naționalități, cari suntă 
asuprite în modulă celă mai mârșavă și 
nimicite14 etc.1) Deore-ce articulii au cu
prinsă și ațițarea la resistență cu forța"1) 
«ar fi fostă forte regretabilă decă s’ar 
fi adusă ună verdictă de achitare, pen
tru-că agitatorii ară fi triumfată și ară 
fi ațîțată și mai multă poporațiunea prin 
periculosele loră doctrine rătăcite. Con
damnarea domniloră Popă și Mureșiann 
va contribui de sigură a trezi pe ultra- 
iștii români, pe când massa Româniloră 
va vede, că apostolii ei falși voescă să 
o conducă pe o cărare, care ar duce-o 
numai la ruinulă ei.14

^Budapester Tagblatt“, organu ap- 
ponyistu, scrie în numărulă său 
dela 16 Augustă a. c. sub titlulu 
„procesă de pressă contra unei 
foi române44 între altele:

„In numărulă nostru din urmă amă 
raportată asupra interesantului procesă 
de pressă, care s’a pertractată în Clușiu. 
Acestă procesă s’a terminată prin con
damnarea acusațilorii, cari voru ave acuma

*) Foia guvernamentală falsifică articulii 
„Gazetei.“ Nu s’a clisă, că statuii! e numai alt! 
naționalităților!! asuprite, ci că e alu tu tur ort! 
naționalităților!! deopotrivă.

2) De așa ceva nici n’a fostă vorba în totîi 
decursul!! pertractării dela Clușiu. - Red.

FOILETONUL^ „(JAZ. TRANS.“

Fra Giovanni Anplicns Ja Fiesole.
Transformațiunea măreță, la care 

aajunsă arta picturei în Italia în secululă 
ală XIV, este de-a se atribui nu întru 
atâta timpului favorabilă de atunci, câtă 
mai vertosă osteneleloră unoră facultăți 
eminente.

Marele Masaccio în curendă a avută 
urmași demni, și ună Giotto, care purta 
viitorulă artei sale în sînă, cu deplină 
liniște a putută să privescă în viitorulă 
multă promițătoră; chiar și fără putere 
profetică a putută prevede în germenele 
ei era de aură a artei sale.

Intre acei puțini, cari s’au nisuită 
a ridica pictura în Italia la culmea per- 
fecțiunei sale, fără îndoială, că loculă 
primă ’lă ocupă Giovanni da Fiesole.

A spune cine a fostă elă în arta 
picturei, nu-i greu. Decă în istoria artei 
amintimă pe Angelo, Raphael, Tizian, 
ca pe ună Caesar, atunci pe Fiesole mai 
nimerită îlă puteină asemăna cu ună Bo- 
naventura, seu cu ună Augustină.

Decă Fiesole nu se supunea unui 
ideală sublimă, ci și-ar fi cercată rolulă 
în drama lumei sgomotose, atunci nu
mele lui acll ar fi mai cunoscută de
câtă a multoră omeni mari, pe cari cu- 
rentulu timpului i-a răpită cu sine. Der 

Fiesole a fosta locuitorulă închisă a pa
tru păreți, pe care nu l’a interesată lu
mea, care liniștită și fericită și-a închisă 
ochii, când sub piciore călca ultimele 
speranțe ale gloriei^sale nemuritore.

Giovanni Fiesole a fostă monaehă și 
artistă. Acestoră două idei a trăită, pen
tru acestea a murită. Etă ună episodă 
din vieța lui. Judecați, care a fostă mai 
mare:

Intr’o frumosă dimineță de veră, 
la ușa mănăstirei damiane, numită după 
S. Marcă de Florenza. băteau cu nerăb
dare trei bărbați tineri bine îmbrăcațl. 
Așa se vede, că monachii au abusată 
de paciința loră, căci unulă dintre os- 
pețl, care se părea a fi mai de etate în
tre ei, bătea cu nerăbdare în ușa înve
chită a mănăstirei cu mănunchiulă săbiei 
sale.

Nu peste multă veni ună tînără mo
naehă și cu totă promtitudiunea deschise 
ușa ospețiloră neașteptați.

„Am dori să vorbimă cu egumenulă44, 
(fise unulă — „condu-ne la densulă.14

Tînărulă monaehă închise porta și 
pleca prin ambitulă lungă și întunecosu, 
unde fremătulă ospețiloră răsuna într’ună 
modă straniu.

Nu peste multă a ajunsă într’o chi- 
liă spațiosă. Egumenulă, și superiorulă 
de atunci a ordului damiană, se sculă 

dela masă și cu fața surprinsă primi pe 
ospețl.

— „Ce poftiți, domniloră?14 —îi în
treba.

„Noi venimă într’o causă importantă, 
părinte11, — dise unulă dintre ospețl, 
— „aici e ascunsă Giovanni da Fie
sole?14

Fața egumenului tradâ surprinderea.
— „Ascunsă, domniloră?! La noi 

nu i nimenea44, — răspunse cu serio
și tate.

„Ei, nu așa înțelegemă, ci aiclșede 
Giovanni da Fiesole ?“

— „Nu sciu, că 6re este aici cineva cu 
ună atare nume14, —răspunse erășl egu
menulă,— „aici numele vechi din lume 
nu figureză : cine să fiă acela?!11

„Ună artistă și pictoră" !
— „Dâră pe Fra Angelico ’lă cău- 

tați?14
„Nu scimă, că ore aici așa ’lă nu- 

mescă, der în lumea mare se numesce 
Giovanni da Fiesole. Noi amă venită la 
densulă c’o misiune specială, permite-ne 
deră, părinte, — ca să putemă merge 
la elă.14

— „Cu totă plăcerea, domniloră,11 — 
răspunse egumenulă — „der mănăstirea 
nostră îșl are regulele sale. Ași dori să 
sciu scopulă misiunei d-vostră !41

„Nu facemă din elă secretă,41 dise 
celă mai de etate dintre ei, „noi, pe Fra 

Angelico, decă elă anume e Giovanni 
da Fiesole, ’lă vomă duce cu noi.u

Egumenulă făcu ună pasă îndă- 
rătu.

— „Pe Fra Angelico voițl d-vds- 
tră a-lă duce,— a lă duce din Florenza ?“ 
O, domniloră!“ continuă cu ună surîsă 
gingașă egumenulă, „atunci în rău timpă 
ați venită. Fra Angelico e monaehă, 
— și monachulă nu are voință liberă. 
De altcum nici nu este putere, care să-lă 
potă face pe Fra Angelico a se depărta 
de aici.11

„Aceea o vomă proba acuși, părinte44, 
dise antevorbitorulă. „Scii, d-ta, părinte 
că arta lui Fra Angelico e cunoscută în 
întrăga Italiă?u

— „Despre acesta nu dubiteză.14
„Ei și totă nu te poți împăca cu 

acelă cugetă, că Giovanni da Fiesole 
îșl va părăsi mănăstirea? Ună Fiesole, 
ală cărui nume totă Italianulă îlă pro
nunță cu mândriă, aici să veștedescă, să 
piară în acestă mănăstire ?! Ar fi prea 
multă ! In cartea sorții e scrisă pentru 
elă ună viitoră multă mai splendidă, 
decâtă să dispară necunoscută de nime
nea și neprețuită, ca ună simplu mo
naehă. Pe Fiesole îlă așteptă mărire și 
distincțiune!“

— „Der acestea pe elă nu ’lă inte- 
reseză.11

„Acesta o vomă vede noi. Condu-ne, 
părinte, la densulă!14
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timpii și răgazu, de a se cugeta în în- 
chisore asupra păcateloră loră diaristice. 
N’am mai reveni în deosebi asupra acestui 
procesii, decă cu acestă ocasiune nu s’ar 
fi amintită de repezite ori fâia nostră. 
Precum amu anunțată, advocatulă pri
mului acusată a făcută încercarea de a 
scăpa pe clientulă său, afirmândă, că 
articululă „Gazetei Transilvaniei1* n’a 
fostă alta, decâtă o parafrasă a articulului 
politică „Libertate poporului1*, care l’a ; 
publicată baronulă Ivor Kaas în numă- j 
rulă de PascI din anulă acesta ală foiei ■ 
„Budapester Tagblatt**. Doră nu mai 
trebue să o spunemă cetitoriloră noștri, 
că nu pote fi o afirmare mai absurdă și 
mai nedreptă ca acesta. Baronulă Kaas 
a combătută în articululă seu regimulă 
corupții sub care Ungaria a trebuită să 
sufere cincîsprecțece anls). și de atunci 
avemă satisfacțiunea a înregistra, că 
lupta în contra fostului guvernă s’a 
terminată cu căderea cabinetului Tisza. 
Baronulă Kaas a publicată în ar
ticululu său pentru idea adevăratei liber
tăți și a curatei democrații și acelă no
bilă patosă și acea înfocată iubire de 
patriă, care distingă tote lucrările lite
rare ale acestui politică, au pătrunsă și | 
articululă său dela PascI, care a făcută cea 
mai adâncă impresiune asupra cetitoriloră 
noștri. Ori ce alta amu fi așteptată, nu
mai aceea nu, ca uuă agitatoră naționa
listă să aibă cutezarea, de a voi să facă 
capitală din acestă articulă patriotică 
pentru scopurile sale. Procurorulu și 
președintele (? Red. Gaz.) au stigma- 
tisată de altmintrelea acestă cutezare și 
ne putemă mulțumi cu aceea, ca să în- 
tregimă raportulu nostru de erl...."

„Ellenzek11 dela 21 Augustu n. 
c. scrie sub titlulu „Az eliteltek*1 
(Judecății) între altele:

„Nu e primulă casă, că diariștii ro
mâni dela noi au venită în conflictă cu 
legea penală. Nici nu e ună casă sin
guratică, că mâna justiției s’a ridicată 
asupra capeteloră cliariștiloră români pen
tru agitațiune în contra naționalității.

„Unii dintre ei au'și simțită destulă 
de amară pedepsa pentru orba cutezare, 
că fără de nici o causă seridsă și nece
sitate s’au pusă în conflictă cu organis- 
mulă legală ală statului.

însă în mănia împregiurării, că din 
cașuri concrete, domnii diariștl români 
au putută să tragă învățătură, escesele 
dilnice, unele mai blânde, altele mai 
grele, mărturisescă, că acești domni seu

3) Ce alta a iăcutu „Gazeta11?
— Reci.

nu se sciu îndrepta din învățături pipă
ite, seu nu-șl bată capulă cu consecen- 
țele. Casulă celă mai nou ală domni
loră Traiană Popă și Dr. Aurel Mure • 
șianu așa se vede, că dă materială mai 
multă pentru ultima suposițiă. Și toc
mai acesta e partea cea mai tristă a lu
crului — pentru dânșii. Fiind-că după 
câtă amă putută observa raporturile — 
a treoută timpulă, ca elementulu română 
din statulă ungară să facă capitală din 
martiriulă ce și-lă pregătescă scriitorii 
români pe acestă cale, ună capitală, care 
să aducă ceva folosă acestoră scriitori... 
Ei, dâr când cineva numai de aceea se 
angaj sză pentru acestă rolă, ca prin ast- 
felă de devise false și pentru consecențe 
și mai false să țină mereu atârnată sabia 
lui Damocle desupra capului său, — asta 
întru adevără nu o pricepemă...

„Și pentru-că acești domni tracteză 
cu atâta ușurință interesele loră perso
nale — puindu în periculă chiar și li
bertatea loră personală — putemă sus
ține, că și căușele loră obiective le tracteză 
cu aceeași ușurință. . .*)

„Der decă păzitorii ordinei statului 
legală gândescă, că nu se pote face es- 
cepțiune nici față cu astfelă de elemente, 1 
ne învoimă și cu aceea, ca în anumite 
cașuri să se pedepsescă pentru vătămarea 
ordinei de dreptă. Deosebită greutate 
însă nu punemă nici pe acesta...“

T-i-r-ixT .
Iuarmăii serhescl.

De pe vaporulă societății ruse de 
navigațiune pe Dunăre, „Bulgaria**, s’au 
descărcată în Serbia la 19 Augustă 
20,000 pusei Berdan, ce i-le-a fostă dă
ruită regatului sârbescă Rusia. La Si- 
mendria, de-alungulă țărmului dunărenă 
bulgară, vaporulă rusescă a fostă înso
țită de ună vaporă bulgară de pază, ca 
să ’mpedece o eventuală ancorare a va
porului rusă la țărmulă bulgară cu scopă 
d’a se descărca pusei.

0 convorbire cu cx-regele Milan.
Ună corespodeută din Niș ală foiei 

„Kolnische Ztg.“ publică în acestă foiă 
o convorbire, ce a avut’o cu regele Mi
lan, care a declarată, că Serbia nici 
odată nu pote aștepta nici ună bine dela 
Rusia. Serbismulă independentă stă în 
contradicere forte mare cu slavismulă, 
care înghite totă, și afară de ideia pan- 
slavă, a cărei consecență ultimă ar fi

negațiunea ideii sârbismului, Rusia n’ar 
pute da nimică Serbiei. Serbia așa-deră 
a avută o datorință națională de-a se 
alipi cătră Austro-Ungaria, care ca pu
tere vecină domineză eeonomicesce în 
Serbia și decă ar voi ar pute s’o ni- 
micescă pe acesta. Decă însă va veni 
rândulă deslegărei cestiunei orientale, 
pentru Serbia ar fi o nespusă de mare 
binefacere când ar pute să câștige bu
năvoința Austro-Ungariei. Acestea suntă 
principiile fundamentale — 4^se Milan 
— cu care mi-am condusă eu politica; 
tocmai pentru acesta nu voescă să-mi 
crescu copilulu meu ca panslavistă, și 
nici într’o împrejurare nu voiu ierta, ca 
regina Natalia să influințeze în educația 
lui, fiindcă înaintea mea regina este ună 
agentă panslavă, inimiculu meu de morte 
și dușmanulă țărei.

Corespondentulă numitei foi observă, 
că de taptă Serbia înotă în apele ru- 
sescl; atrage atențiunea lumei politice 
asupra împrejurărei, că PasicI se bucură 
de-o mare trecere în Serbia și dice, că 
elă va merge de nou în Rusia în afa
ceri politice, elă, revoluționarulă, pe oare 
Țarulă l’a decorată ca celă dintâiu or
dină rusescă.

Imperatulu germanii în Rusia.

O telegramă din Petersburgă spune, 
că diarele rusescl vorbescă, că întâlnirea 
cordială a împărațiloră a fostă estraor- 
dinară. „Novoje Vremja** dice, că împă
ratul ă Wilhelm s’a putută convinge, că 
Rusia nu nutresce dorințe, cari să nu se 
potă realisa fără de periclitarea păcei și 
că Germania nu mai pote se facă res
ponsabilă pe Rusia în viitoru pentru 
nici ună incidență. Cabinetulă din Berlină 
prin nimică nu’șl pdte arăta iubirea sa 
de pace, decâtă prin aceea, că față cu 
anumite incidente va observa o atitudine 
paclnică.

Privitoră la distincțiunea ce i-s’a 
făcută cancelarului Caprivi, foia rusescă 
dice, că ea probeză,, că cancelarulă ger
mană a făcută o bună impresiune la 
curtea imperială din Rusia. Pe de altă 
parte, dice numitulă organă, Caprivi a 
putută se se convingă despre sinceritatea 
Rusiei. In urma acestora, e lucru. înve
derată, că e pregătită deja tărâmulă 
pentru o înțelegere paclnică între cele 
douâ puternice state vecine. Dintre tote 
diarele rusescl, singură „Moskovskja 
Wjedomosti** consideră ca imposibilă 
soluțiunea pacifică a cestiuniloră pen
dente.

8CIRILE VILEI.
P. S. Sa Episcopul^ Ioană Mețianu 

a plecată Sâmbătă la Pesta, pentru ca 
să participe la ședințele fundațiunei 
„Gojdu.**

* *
„Velica Srbia“. „Temps** primesce 

din Petersburg soirea, că propaganda 
panslavă din Moscva a trimisă nouei so
cietăți sârbescl „Velica Srbia“ 4,000 de 
ruble,

** *
Focii. In Monară au arsă edificiile 

economice la 7 economi și 9 case. Pă- 
găbițl suntă nisce bieți Români săraci.

Sinucidere. Fostulă deputată dietală 
ungură Frânez Bakcsi s’a spândurată 
la proprietatea sa din Anghiolașă, comit. 
Trei-scaune.

** *
10.000 de ouă în Mărești. Comercian- 

tulă Hungerleider Simon din Aradă a 
tocmită 10.000 ouă ; la primire, nu i-s’au 
părută a fi bune și a chemată pe me- 
diculă primară și pe căpitanulă orașului 
ca să le cerceteze. S’a constatată,că tote 
ouăle au fostă stricate și ca nu cumva 
să se înbolnăvescă. cineva de ele, au 
fostă transportate și aruncate în Mureșă.

Cehii ceru restabilirea coronei lui Venceslav.
„Moravske Listif^ ună altă organă 

ală Cehiloră tineri, publică ună articulă 
forte violentă, cerendă restabilirea coro
nei sf-lui Vecenslav. De deci de ani cere 
poporulu cehă să i-se redea dreptulă seu 
publică, der i-se răspunde: „Inaltulă gu
vernă,“ căci Cehii bătrâni au uitată 
dreptulă publică și apărarea lui au pus’o 
în mânile guvernului. Poporulă însă n’a 
uitată dreptulă publică și forte în cu- 
rândă se voră ridica în Boemia, Mora
via și Silesia, în gura mare după acestă 
dreptă, voci, ce se voră reuni într’ună 
torentă puternică, căruia nu i-se va pute 
opune resistență. Pentru restabilirea co
ronei lui Venceslav trebue se se între- 
pună solidară toți Cehii, ea trebue să fiă 
evangeliulă națională alu tuturoră Cehi
loră din cele trei țări, fiă liberali ori 
conservatori. Atunci va răsări dreptulă 
publică cehă ca ună fenice din cenușa 
punctațiuniloiă pactului de hârtiă din 
Viena.

De altă parte se raporteză, că stu
denții moravo-cehl au hotărîtă să țină 
adunări în diferite cercuri cu scopă d’a 
face agitațiune politică-națională. Cea 
dintâiu adunare a fostă convocată pe 
diua de 30 Augustă la Olmutz și între

4) Va se clică numai cei, cari îșl păzesc!! 
pielea, potă fi, după „Elienzek11, serioși apărători 
ai causei ce o representă ? Ce absurditate !

— Red.

Egumenulă pleca. Der de-odată se 
opresce.

— „Domniloră, ce voiți ? Pentru 
ce doriți a turbura singurătatea unui 
bietă monachă, ce a abdisă de lume și 
de tote bucuriile ei. Elă acuma e feri
cită, inima lui e dedată cu pânea grea 
a înfrângere!, inima-i e domolită și tace. 
D-Vostră ’lă veți tredi din somnă, elă e 
tare, der vai! beția gloriei a clătinată 
inimi și mai tari. Lăsați-lă, domniloră! 
Lăsați-i sufletulă să trăiescă.**

„Nu te teme, părinte !“ strigară toți 
trei, „noi ’i voimă binele.**

— „Artistului da, der cu monachulă 
ce va fi?**

,,Pote rămâne același, der Florenza 
și acestă mănăstire e mică pentru elă, 
condu-ne numai la elă.“

— „Domniloră !“ dise egumenulă cu 
voce puternică și stătu în ușe, — „acesta 
nu o voiu face !**

„Noi amă venită din Roma!** 
cjise celă dintâiu.

Egumenulă cu umilință îșl lua ca- 
milavca de pe capu-i rasă, se închina, 
și apoi pleca încetă și tăcută.

Pe păreții ambitului erau aședate icl- 
oolo picturi frumăse. Streinii nu odată 
s’au oprită esaminandu-le cu atențiune 
încordată. Egumenulă coborîndă pe nisce 
trepte a pășită într’ună altă ambită cu 
totulu delăsată. Unulă dintre streini nu

odată suspina mirându-se, cum sufletulă 
acesta măreță și poftitoră de gloriă pote 
să încapă între păreți așa de înguști, în 
aeră atâtă de închisă.

Etă, au ajunsă în eapătulă-ambitu
lui. Egumenulă se opresce înaintea unei 
ușițe.

— „Aici e, pe cine căutațl!“
In minutulă acela se audi prin ușe 

ună plânsă amară și suspinărl. Plânsulă 
unui bărbată, ună tonă neîndatinată și 
cutremurătoră, care pătrunde sufletulă 
omului, — pe care numai odată trebue 
să-lă audimă, ca pururea să nu-lu mai 
uitămă*).

Streinii steteau înmărmuriți. Fețele 
tuturoră au albită ca păretele. Cu uimire 
și mirare priviau la egumenă.

— „Acesta este elă** — dise egu
menulă, — „lucră tabloulă patimeloră lui 
Christosă ! Patru săptămâni suntă de când 
lucră la eoelă opă măreță. De multe-orl 
și în miedă de ndpte, când cu toții dor- 
mimă, se aude plânsulă aoestui omă pe
nitentă prin păreții groși. O ! domniloră, 
elă e mai multă monachă ca artistă.“

Păși apoi la ușe și dete la o parte 
ferăsta de scândură, ce era în mijlo- 
culă ei.

— „Etă, priviți-lă!“

*) Acesta e unu faptu probată de mai mulțl, 
din vieța lui Fiesole.

Toți trei ospeți, mergă cu multă 
curiositate la mica ferestră ca se vadăJ 
pe omulă celă mai mare ală evului său. 
Și omulă celă mai mare ală evului său, re- 
numitulă artistă, ședea acolo în vest- 
minteie-i dure de pâră, înaintea picturei 
sale, tristă rădimându-și capnlu, lipsită 
de ornamente pe stavila sa, — la picidre 
îi zăcea pendulă cădută din mână și 
plângea cu amară.

Ușa se deschise; egumenulă și ds- 
peții intrară în chilia artistului. Era o 
mică cellă, cu o singură ferestră, prin care 
străbateau radele binefăcâtore ale sorelui 
si luminau scena ce urma.!

— „Angelico! scolă-te, — domnii 
aceștia au venită la tine.**

Angelico, surprinsă, der liniștită, se 
scula. Pa fața-i pa'idă se vedeau urmele 
durerei sufletescl, er ochii îi străluceau 
plini de lacrimi.

„Fra Angelico**, dise unulă dintre 
ospețî, „tu ai plânsă, noi ți-am contur
bată durerea; ce a putută să fiă ceea 
ce fu în stare să sgudue întru’atâta su
fletulă tău tare?**

Monachulă îșl ridica ochii și privi 
spre tablou. Acesta numai acuma apăru 
în totă mărimea sa. Străinii se apro- 
piară de elă. Uuulă dintre ei uitându-șl 
turbanulă pe capă, acum spăriată îlă 
luâ josă dinaintea chipului. Acolo era 
figura suferindă a Mântuitorului în mi-

nutulă celă mai pătrundătoră ală sufe- 
rințeloră, — când acum stâudă lângă 
cruce îlu despăiă de ultimulă vestmentă, 
când durerea uceniciloră, iubitiloră săi, 
când bucuria nebună a inimiciloră se 
arăta prin strigătele cele mai înfiorătore. 
Numai dânsulă stă liniștită, ca și cum 
buzele lui tăcute ară vesti lumei: nEu 
sunt adevărul» și vieța.**

Străiniloră nu le-a trebuită altă es- 
plicare. Tabloulă a deslegată totulă. A 
privi la elă și a fi pătrunsă de o așa 
mare iubire a fostă lucru de ună mi- 
nută. Și cea mai tare inimă bărbătescă 
încă se cutremura, vădândă pe Dum
nezeu murindă pentru omenimea pă- 
cătosă.

Tabloulă reoglinda sufletulă înaltă 
ală marelui artistă ; elu nu putea fi pri
vită, fără ca inima spectatorului să nu 
se strîngă, fără ca să nu i-se umple ochii 
de lacrimi. Unulă dintre străini, după- 
ce privi îndelungă tabloulă, se întorse 
spre Angelo și îi clise:

„0 ! câtă de mare, câtă de gloriosă 
ești tu Angelico!"

Monachulu erășl îșl țînti ochii la 
pământă și tăcu.

„Și ești și fericită**, continuă acela. 
„Tu pătrundl ceea ce sufletulă tău crea- 
toră compune. Ești fericită, căol lumea 
îți pronunță numele cu entusiasmă, îți 
ofere mărire și distincțiune. Vino Ange-
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altele, are la ordinea dilei „lucrarea 
națională în mied și studențimea cehă“. 
La acestă adunare suntQ invitați toți stu
denții cehi din circumscripțiile Olmiitz, 
Prossnitz, Prerau, Littau și Hohenstadt.

Fortificațiile României.
Din BucurescI se scrie cătră 

..„Staaten Korrespondenz":
Lucrările de fortificare, pentru care 

camera, a votată deunădile ună credită 
însemnată, se continuă fără’ncetare după 
planurile generalului Brialmont și ale lo
cotenentului colonelă Schumann. După 
acestea, Bucurescii suntii destinați se fiă 
eventuală o viitore basă de operațiune și 
se încunjură în circumferință de 72 chi- 
lometri cu 18 forturi, care suntă legate 
unele de altele printr’o cale ferată.

Ală doilea rendu de fortificații, în 
lungime de 80 chilometri are să se es- 
tinejă dealungulă rîului Șiretă la vechia 
graniță dintre Moldova și Valahia. Punc
tele cele mai estreme ale acelora le for- 
meză orașulu Focșani și portulu Galați, 
cestă din urmă e depărtată 2 milurl de 
orașulă Reui, care dela 1878 aparține 
Rusiei. Aceste fortificații au deci sco- 
pulă să împedece o eventuală înaintare 
de trupe rusescl după trecerea Pru
tului.

Afară de acesta, se plănuesce cons
truirea duoru fortărețe înafară de Ga
lați, preoum și fortificațiuni în Dobrogea. 
în fine șanțuri cu valuri în dosulă Se- 
retului, pentru cari creditele de 136 mi- 
lidne lei votate pănă acum mai că nu 
voră fi de ajunsă.

InformațiunT locale.
Atelierfi surpată. Alaltăseră după 

orele 7 s’a surpată zidulă cela mare dela 
atelierulă de funăriă din strada Căpita
nului, în Prundă, și cu elă și coperișulă. 
Nu s’a întâmplată nici o nenorocire. 
Acestă zidă încă de multă se înclinase 
într’o parte cătră pămentă și amenința cu 
cădere. E datoria autorității comunale, 
ca în astfelă de cașuri s? ia măsurile ne
cesare mai de timpuriu, ca să se înlă
ture nenorocirile.

*
Bătaiă Sângeroșii. Aseră pe la orele 10 

s’a întâmplată o bătaiă sângerosă în 
Strada nouă de susă. Iscându-se o certă 
între ună visitiu și ună soldată, lucrulă 
ajunse la păruială. Intr’aceea veni unu 
altă soldată artileristă, care vrendă să-i 
despartă, le pricinui câteva tăieturi cu 
cuțitulă (tesaculă) și-apoi o luâ la fugă. 
Ună polițistă îlă ajunse, și în locă de

Dare de seină
despre banii incurșt pe sema Associațiunei 
transilvane la adunarea generală a despăr- 
țementului II, ținută in Zernescl la 27 

Iulie n. 1890.
Prin D-lă Dr. "Iancu Mețianu s’au 

colectată dela d-nii din ZârnescI: Dr. 
Iancu Mețianu, proprietară mare 5 fi., 
Gavrilă luhasă 6 fi., Ionița Dană, v.-prot. 
5 fi., Dr. Aurelă Munteană, adv. 5 fi., 
Dr. Eugenă Mețiană 6 fi., Aurelă Cutean, 
farm. 6 fi. ; precum și dela d-nii pro
prietari: Ioană Șona 1 fi., Stană Strevoiu 
1 fl., Ioană Strevoiu 1 fi., Ioană Staicu 
Comșia 1 fl., Nicolae M. Dană 50 cr., 
Iancu Comșa 50 cr., Ștefană Crăciună 
50 cr., Stoica Garoiu 1 fi., Dumitru Ne
gru 1 fi., Ștefană Bâncilă 20 cr.: apoi: 
loa^iă Garnița, măsară 2 fl., Nicodină 
Dană, înv. 1 fl., Ioană Strevoiu, dia- 
conă 2 fl. Din Branu : Ioană Rațiu not. 
cerc. 5 fl., Iuliu Szocs 40 cr., Aldea 
Fluerașă 20 cr., Teodoră Cojană 20 cr. 
Din Tohanulă vechiu: Ioană Vladă, not. I 
1 fl. și din Avrigă (România): George 
Giuvelea 5 fl.

Prin d-lă Nicolau Garoiu, advocată 
și membru pe vjeță ală „Associațiunei 
transilvane", s’au colectată dela d-nii din

a’Iă prinde, îi tăia soldatului mâna pănă 
la osO. Sângele începu să-i curgă șiroie 
și după-ce fu legată la mână de-o ser- 
vitore, fu dusă de trei polițiști. Pe stradă 
suntă urme grose de sânge.

Literatură.
„Călăuza căletoriloru“ (Touren-Weiser) 

de Dr. Edw. Mysz pentru escursiunl în 
munții dio împrejurimea Brașovului, cu 
o chartă în colori pentru orientare și cu 
următârele ilustrațiunl: Coliba de pătră 
de pe muntele Omă, Casa de pe Posto- 
vară, Ună păstoră română. Editura lui 
Adolfă Albrecht în Brașovă, 1890. Pre
țuia 85 cr.

Scopulă acestei călăuze, în limba 
germană, este a da îndrumări celoră cari 
voescă a face escursiunl în munții ținu
tului Bârsei, despre părțile cele mai vred
nice de vădută și lămuririle necesare 
pentru a se pute evita neplăceri, pre
cum și timpulă câtă dureză calea pănă 
la diferitele localități și prețulă trans
portului. Se mâi dau lămuriri pentru 
îngrijire cu de-ale mâncărei și, beu- 
turei, cu îmbrăcăminte, despre încuar- 
tirare, conducători, pentru procurarea 
cailoră de călărită și transportată ba
gaje, a bileteloră de trecerea granițeloră, 
despre planurile și chartele ce suntă de 
folosită și care se găsescă în librăria 
A. Albrecht din Brașovă. Călăuza mai 
cuprinde și nomenclatura localitățiloru, 
apeloră, munțiloră — mai tăte în limba 
română — ou îndrumările necesare.

Călăuza acesta e lucrată cu mare 
îngrijire și o recomandămu călătoriloră. 
La o a doua edițiune sperămă, că se 
voră îndrepta și erorile de țipară stre
curate ici colea în nomenclatură.

Făgărașă: Basiliu Rațiă, vioară 5 fl., Ioană 
Turcu protonot. comit. 5 fl., Dr. Andreiu 
Micu, adv. 5 fl.; din Zernescl: Nicolau Pen- 
ciu, jude reg. cerc. 5 fl., Ioană Gogonea, 
contabilă 5 fl., Nicolae Cintea, med. 
cerc. 5 fl., Constantină lanoviciu conta
bilă 6 fl., Ștefană Mețiană propr. 1 fl., 
Nicolae Guguianu, propr. 1 fl., Andreiu 
Senchea v.-not. 1 fl., Bartolomeiu Bude, 
învăț. dirig. 1 fl. Din Voila : Georgiu 
Dobrină învăț, dirig. 5 fl. Din Poiana 
mărului: Moise Micu, parochă gr. or. 6 
fl. și Simeonă Ianculescu, not. eercuală 
5 fior.

Prin d-lă Aldimiru Badiu, notară, 
s’a colectată dela d-nii din Zernescl: 
Ioană I. Comșa, comerc. 6 fl., Stanciu 
Garoiu, diurnistă 6 fl., Aldimiră Badiu, 
not. 6 fl., Comuna ZârnescI 5 fl., Ioană 
Dima Comșa, propr. 1 fl., Nicolae Pană, 
v.-primară 1 fl., Ioană Comșa Baiu, bir- 
tașă 1 fl., Vladă Vulsană, măcel. 40 cr., 
N. N. 10 cr.

Prin cassarulă despărțământului, d-lă 
Nicolae Cosgarea, căpitană în pens., s’a 
incăsatată dela: Ilustr. Sa Ioană Cav. de 
Pușcăria 2 fl., Mihaelă Dană, economă 
în ZârnescI 1 fl.

Suma totală încassată în ZârnescI 
143 fl-

Prin d-lă advocată Nicolau Garoiu s’au 
predata casarului despărțământului urmă- 
torele sume încassate dela din d-nii Vlă- 
denî: lacobă Zorea, notară eercuală 3fl., 
Biserica gr. orientală din VlădenI 2 fl., 
lacobă Zorea, parocă 1 fl., Comuna Vlă
denI 3 fl., Vasilie Balciu, primară în 
VlădenI 1 fl.

Prin lista deschisă la despărțământă 
în Făgărașă și jură prin cassarulă des
părțământului Nicolae Cosgaria, Căpitană 
în pensiune, au incursă dela d-nii din 
Făgărașă : Dr. Ștefană Popă, proto-me- 
dică comitatensă 5 fl., Ioană Florea ase- 
soru la sedria orf. 5 fl., Dr. Nicolae Mo- 
tocă, advocată 5 fl., Dumitru Chisiereană, 
capelană 5 fl., Ioană Cintea, protocolistă 
la cărțile funduare 5 fl., Ioană Dejenară, 
contabilă la banca „Furnica" 5 fl., Ge
orge Aiseră. comerciantă și proprietară 
5 fl., George Boieră a lui Gavrilă, pro
prietară 5 fl. Apoi d-nii : Alesandru 
Belle, prim-pretore în Șercaia 5 fl., Io- 
sifă Cațaveiu, parochă gr. ort. în Lissa 
5 fl., Ioană Dobrină, parochă gr. cat. în 
Buciumă 5 fl., Vasilie Cernea, sub-jude 
reg. eercuală în Cinculă mare 5 fl., Ha- 
ritonă Prescurea, proprietară în Cinculă 
mare 5 fl., Dr. Sofron Comșa, medică 
eercuală în Arpașulă int. 5 fl., George 
Ganea, propriet. în Lissa 5 fl., Valeriu 
Popa Comșa, parochă gr. cat. în Copă- 
celu 5 fl., Alesandru Pocolă, concipientă 
adv. în Făgărașă 5 fl., și George Pralea 
parochă gr. ort. în Breza 5 fl. Totală 
243 fl.

Făgărașă, 16 Augustă 1890. 
Basiliu Rațiu, Nicolae Cosgaria,

președ. cassară.

NB. Domni membrii, cari încă nu 
șl-au solvită taesele, suntă rugați a le 
trimite câtu mai curândă, ca să nu se 
trecă ca: „Restanțierl."

Cununia. D-lă Diamandi I. Dușow 
și d-ra Fabiola JR. B. Pitișă, îșî voră 
serba cununia Duminecă în 19 (31) Au
gustă la orele 5 d. a. în Biserica sf. Ni
colae din Brașovă.

Telopiă particulara a „Gaz. Trans."
Reghinu, 16 (28) Augustă. Adu

narea generală a „Associațiunei 
transilvane pentru literatura și cul
tura poporului română“ e bine 
cercetată, cu deosebire de Români 
din împrejurime. Testațiunea lui 
Ionu Olteanu a făcută mare im- 
presiune.

1ST ecrologrtL.
George Bozianu, oofetară, a încetată 

din vieță Marți în 14 Augustă a. c., la 
11 ore sera. în vârstă de 66 ani. Despre 
acestă durerosă perdere se însciințâză ' 
tote rudeniile, amicii și cunoscuții de
cedatului. Rămășițele pământescl se voră 
ridica Joi în 16 Augustă la 4 ore d. a. 
din capela cimiterului gr. or. din Gro- 
veră, unde se voră înmormânta.

Brașovă, 15 Augustă 1890.
întristata familia.

«JiarsmaSiui .afirașoviii
din 28 Augustă st. n. 1B90.

Bancnote românoscl Oump. 8 88 Vând. 8.94
Argintă româneecd - „ 8 80 n 8.85
îfopoleoa-d’orl - - - „ 8.J2 „ 8.98
Lire turcescl - - - „ 10 20 „ 10.25
imperiali .... „ 918 „ 9.23
GHlbinl . „ 5.25 „ 5.30
ftsria.fonc. „Albina116% „ 101 —
hm n « 99.50

Ruble rusoscl - - - „ 134.- n 135.7,
Mărci germane • ■ ,, —.— II
Discontulă 6- 8°/0 pe ană.

GaraaJâ ia îrarga ti® ffjsaa
din 27 Augustă st. n. I860.

Runts» de aură <i°/0 ■ - - 101.25
Renta da hârtiă 5°/0 . . . 99.30
Lcaprumutulă căiloră ferata ungara •

aură ....... 112.50
dto argintă - - - 97.80

Bonuri rurala ungare - - 89 40
Bonuri croato-slavone - - 104.25
Llespăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ....
împrumutulu cu preiniulă ungurescă 137.—
Losurile pentru regularea Tisei și 8s-

ghedinului - - 127.—
Santa de hârtiă austriacă - . . . 88.-
Renta de argintă austriacă - . . . 89.55
Renta de aură austriacă - ■ 106.95
LosurI din 1860 .... * . M 138.—
Acțiunile bănceiaustro-ungars 952.—
Acțiunile băneai de credită ungar. - 353.75
Acțiunile băncei do credită auotr. 308.—
idalboni împărătesei- - - • 5.35
Uapoleon-d’orl.................... 8.98'/2
Mărci 100 îinp. gsrmano ’ - • 55.22'l2
Londra 10 Livro s etariinge - * . . 11170

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

lico ! pe tine te așteptă Roma și totă 
gloria ei. Vino cu noi."

— „Aceea nu o facă!" răspunse ar- 
tistulă. „Eu ml-am alesă mănăstirea pen
tru totdeuna. Pe inima mea, nici stră
lucire, nici tesaură, nici distincțiune n’o 
pote îndupleca. Aici voiu se rămână!"

„Acesta’i a treia provocare", con
tinua celalaltă 6spe. „Roma va considera 
de sumețiă, decă ună monachă îi va 
refusa ofertele strălucite."

— „Ce’ml ajunge mie acea mărire," 
— răspunse Angelico — „decă sufle- 
tulu meu nu se bucură de ea. Ce sunt 
eu? Artistă? O! cuvântă amăgitoră, in
ventată de vanitatea lumei. Nu’ml acu- 
sațl sufletulă de sumețiă; străină am 
fostă de ea în totă vieța mea. Eu am 
abdisă de strălucire și de gloriă . 
Decă Roma cercă artistă în Angelico, 
atunci s’a înșelată, căci eu sunt mo
nachă."

„Tredesce-te, Angelico!" striga iri
tată primulă. „Scii ce te așteptă în vii- 
toră ? Decă inima ta desprețuesce mă
rirea, atunci nu ești artistă, pentru-că 
gloria e nutremântulă vivificatoră ală 
artistului!“

— „0 ! nu, vă înșelați" — răspunse 
artistulă. „Arta e conversarea cu Dumne
zeu*-') și răsplata e în sine. Artistulă e

**) Cuvintele proprii ale artistului, despre 
ce a avută firmă, convingere. 

favoritulă Domnului, părtașulă grațiiloră 
lui. Pe adeveratulă artistă nu-lă inte- 
reseză nici o fericire lumescă. Numai 
acela trăiesce artei, care trăiesce lui 
Dumnezeu."

La cuvintele aceste însuflețite se 
făcu o tăcere profundă.

„Și patria, ta Angelico?" întrebă celă 
mai tînără.

Sînulă monachului tremura de sus- 
pinurl grele. Tote, tote i-le-au adusă 
aminte, ca să-i misce sufletulă. O ! pen
tru ce nu a putută să rupă și acestă fîră 
ultimă, care-lă lega de lume.

— „Țera mea, țâra mea", continua 
încetă într’ună tonă sărbătorescă, — 
„nu-i aiol, — e colo, colo susă!"

Și eră i-se aședă pe față acea stră
lucire cerescă, care nu se pote observa, 
decâtă pe fețele aceloră omeni, cari 
pentru Dumnezeu au abdisă de tote bu
curiile !

Artistulă cădu în genunchi, cu mâna 
dreptă îșî acoperi fața, cu cealaltă le 
făcu semnă să se depărteze.

— „Mergeți, mergeți! Eu am fostă 
fericită pănă acuma, și acuma voițl a 
face să guste sufletulă meu beția sedu- 
cătore a mărirei? 0, Dumnedeule! câtă 
sunt de nefericită!... Mergeți! mergeți!... 
eu nu sunt artistă, — voi mă numiți de 
atare... Eu am trăită lui Dumnezeu și 
voi aouma voițl a-ml arăta bucuriile de

șerte ale lumei, ca sufletulă meu amețită 
să cadă în prăpastiă.... Mergeți, eu sunt 
monachă, și claustrulă nu-lă voiu pă
răsi nici pentru orl-care bucuria lu
mescă."

Toți steteau pătrunși. Sublimitatea 
momentului făcu să amuțâscă buzele tu- 
turoră. Renumitulă artistă, omulă celă 
mai mare ală evului său, acolo zăcea în 
pulvere înaintea opului său măreță, și 
acela căruia i-a promisă lumea tote 
bucuriile sale, acela a învinsă cu inima-i 
tare dorințele dmeniloră.

Unulă dintre străini păși acum la 
egumenă. Scose de sub inantauă o scri- 
sore și i-o întinse.

„Din Roma", dise. „dela Sânția Sa 
Părintele."

Egumenulă luâ scrisorea plină de 
uimire, o săruta cu venerațiune și o 
desfăcu. Străinii s’au trasă la oparte. 
Egumenulă ceti scrisorea și dise:

— „Fra Angelico! scolă! Sântulu 
nostru părinte, Nicolau ală V-lea, te nu- 
mesce prin acestea ord uri „pictoră de 
curte."

Monachulă artistă se scula plină 
de mirare...

„Pe mine! părinte! pe mine?!"
„Pe tine, Giovanni da Fiesole!" răs

punse cu solemnitate unulă dintre tri
miși. „Ai fostă pusă la o mare și pericu- 

losă probă, der ai învinsă. Giovanni da 
Fiesole! Roma te ohiamă și tu con- 
tradicl ?"

Artistulă îșî pleca capulă, suspină 
adâncă, apoi șopti încetă:

— „Fiă cum voiesce Dumnedeu! 
Să mergemă !"

Fiesole a mersă la Roma și a ră
masă devotată artei sale pănă la morte. 
Opurile lui nimenea nu le-a putută 
imita. Tote suntă străbătute de căldura 
religiunei adevărate, și suntă atâtă de 
frumose, încâtă după Vasari, „non pos- 
sono essere altrimenti in cielo" (In ceră 
nu potă să fiă mai frumose.)

Giovanni da Fiesole a fostă unămo- 
nachă atâtă de perfectă pe câtă și pictoră. 
Pe Christosă și pe SS. martiri îi depin- 
gea tot-deuna între lacrime și adese-orl 
stândă în genunchi. In vieța lui nu a 
făcută nici o coregere pe opurile sale, 
căci elă credea, că în arta sa se mani
festă grația divină, pe care omulă- n’o 
pote corege.

Fiesole a fostă pictoră biserice scă. 
Elă a dată ună esemplu bună urmașiloră 
lui despre aceea, că singură religiunea 
adevărată, credința firmă, pote să ri dice 
arta la adevărata treptă a nemurirei.

(M. Xaver.) Iuliu Moldovană.
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8 Nouă antreprisă

a

i „Europa 55

■

cunoscința prea onor, publică 
dela 1 Septemvre n. c. voiu 

în arendă Otelulă „EUR0PA“ arangatfi din nou și

Am ondre ă aduce la 
locu și călStoriloru, _cădin

lua 
mărită cu mai multe odăi.

M6 voiu nisui cu cea mai mare sîrguință se satisfacă 
cerințeloru pre onor, publicu punctuosfl și ieftinu.

Atragu în deosebi atențiunea la mâncările ce se voru 
pregăti cu gustu și la vinurile de masă de-o calitate emi
nentă și ieftine.

Brașovu, 28 Augustu 1890.
Cu deosebită stimă

EDUARD WEISS,
arendatoriă..410,3-1

Sosirea șl plecarea irennrilorn în Brașovo.
I. Plecarea trenurilor^:

I. Dela Brașovii la Pesta 
de persone: 10 ore 32 minute sera, 
accelerata; 2 ore 43 minute după ame^I. 
omnibus: 4 ore dimineța.

2. Dela Brașov* la BucurescI: 
de persone : 5 ore 30 minute dimineța. 
accelerata: 2 ore 33 minute după amedi.

Trenuld 
TrenulO 
Trenula

.Trenul ii
Trenultt __ t
Trend de mărfuri cu vagone de persone: 12 ore 23 min. după amecjl.

ABONAMENTE
GAZETA TKAWLVAHIEP

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni
and

I
R

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

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

a

3
6

12

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 ir.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

2
1

fi. -
fi. —

50 cr.

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

♦j 
♦j»-4

anu.
șese luni.
trei luni .

Pentru România și străinătate:
and........................................................ S
șese luni.............................................. 4
trei luni.................................. .2

Abonamentele se făcu mai ușorii și mai 
mandate poștale.

Domnii, cari se vord abona din nou, s6 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.44

binevoiescă

ersulu trenurilor^
pe Hulele orientale ale căii ferate de statâ r. u. valabilă din 1 Iunie 1890

KSudapesla—IFredca Iw î® rcdeaiu—® aidapeata ®J.-3?esta-Aradâ-Teiu& Teiwș-Aradii-EB.-5.Desta ©o^ea-Baiică.—Sibiiu

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny

Oradea-mare

Mezo-Telegd 
Bâv
Bratca
Buci» 
Ciucia
Huiedin 
Stana 
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel

Clușiu

Apahida
Gfairiș 
Cucerdea 
(Jiora 
V’ințul* 
Ăiud

de

Teiuș*

Jrăciunel* 
Slașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediaș* 
Elisabetopob 
Sighișăra 
Hașfalău 
Homorodfi 
Augustin* 
Ap ața 
?eldidra

Brașov*

Pi miști
J’redealti

BucurescI
I

Trend 
accele

rații.

Tronil 
accele

rată
Tren de 

por- 
sdne

Tron de 
per- 
adne

3.25 8.- 10.50
9.25 2.— 7.35 6.10,

11.29 4.05 1107 9.28
1.07 5.46 1.20 11.58

j 2.24 7.01 3.02 1.51
i 2.32 7.11 3.02 2.06

3.02 7.41 3.48 2.46
3.33 8.16 4.31 3.40-

4.54 4.03
5.14 4.251

4.26 9.05 5.40 4.51
4.58 9.35 6.22 5.32

6.38 5.49
6.59 6,11
7.11 6.28

5.49 Irenu 
de pers 7.24 6.44

1 6.02 10.35 7.39 7.04
j 6.12 11.02 7.54 8.30

6.27 11 23 8.11 8.55 ■
7.31 12.42 9.18 10.31
7.55 1.18 9.49 11.19

1.25 9 56 11.27
ușii 1.33 10.02 11.35

8.21 1.55 10.22 12.02 M
1 8.37 2.14 10.39 12.26
1 8.42 2.24 10.57 1.18 -1 2.49 11.20 1.54

9.14 3.02 11.36 2.11
3.33 12.04 2.49

9.49 3.48 12.23 3.23
10.07 12.39 3.46 i
10.30 1.08 4.27
11.06 1.50 5.39
11.22 2.06 6.03
12.37 3.20 7.51

3.56 8.36
1.26 4.19 9.10
1.47 4.44 9.44

1 2.23 5.20 10.31
2.83 5.301 3.15 6.14 11.23
3.47 6.45 12.08
9.30 11 35

BucurescI

Brașovd

ra

mică

Clușiu

Tren* 
accele
rat*

Tronu 
de 

pers.

Tzonu Tron da 
accele
rată. per- 

sdna
Trenă 
accele
rată.

Trenă 
do 

pers.

Trenă 
do 

pers.

Trenu 
accele

rații.

Tronu 
de 

pers.

Trenă 
do 

pers,

!>
I

de sus*

tann 
I. Huiedin

1

r 
i

radea-mare j

LadAny

SBuadapeeta

Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2.43
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.45
6.48

7.22

7.51
7.5*
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

1.10
1.36
2.0 =
2.08
8.31
5 11

8.4-0
1.40

4.10
4.50
5.50

11.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.54
2.16
2.23
2.39
3.15
4.32
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

9.28 7.51
0.04 8.17
0.41 8.42
1.06 8.47
1.19 10.09

11.51
1.55
2.25

d.31
6.35
6.50
3.—

4.45
9’12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11,51
12.27

1.35
1.59
2 3i
2.51
3.13
3.18
3.33
4.03
4.14
4.36
5.06
5.24
5.45
5.51

Viena

Szolnok

Aradd

Glogovaț* 
Gyorok 
Paulișu 
Sadna-Lipova 
Oonop 
Berzava 
Soborșinu 
Zam*
Gurasad-
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibot*
Vințul* de joșii
Alba-Iulia
Teiușu

10.50 3.25 Teiuș*
9.40 Alba-Iulia
1.02 Vințulti de joșii
5.27 Șibot*
5.50 Orăștia
6^02 Simeria (Piski)
6/23 Deva. 
g 34 Branicica
6.52 nia
ț Gurasada 
L33 Sam& .
8 20 9°borșin* 
g 4Q Berzava 
gjg Oonop* 
g 32 Radna-Lipovâ 
g gj Paulișu 
,o’18 Gyorok
0 44 Glogovaț

Aradd

Szolnok
Budapesta

Viena

I

4.51
5.27
5.44
6.06
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
8.48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38
12.10
4.47

7.4.5
6.06

6.u«?^Smerîa (Piskiy]^e&H*®<si©nsi S®etB,0sseEsă-j§8meHa(Piski)
6.42 - ■ _______ ! ____
7.52
8.10
8.30
8.5C
9.05
9.19 
9.43| 

10.02
10.41 
10.56 
11.13 
11.3x 
12.07
12.41

1.09
3.031
5.1O
8.15

10.40
7.^0

r
Copșa-mică 
iȘeica mare 
jLdmneș* 
Ocna 
Sibiiu

Tr. de p. T. d« p. Tr. om

4.05 10.47 7.10
4.35 11.17 7.43
5.16 11.58 8.27
5.47 12.29 8.59
6.10 12.52 9.23

l’r. d. p. T, omn. T. omn. T. omn. T. omn.
Simeria 7.17 11.28 3.50iPfitroșOBl 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23
Hațeg* 8.45 1.08 5.20 Orivadia 7.26 11.57
Pui 9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33Cri vădi a 10.37 2.51 7.03 Hațeg* 8.51 1.19
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09
Petroșenl 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47

A radia—Ti miser sa

T. omn
4.03
4.49!
5.24| 

“6ĂÎ4
6.43
7.28
8.-

4&hirișia—Tur d a

T. omn. T. omnj T- omn. T. omn-
Arad* 6.18 4.18 Timișâra 6.30 1.10
Aradulu nou 6.40 4.40, Merczii’alva 7.23 1.59
Nemeth-Sâgh 7.05 5.05' Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
Orcziîalva 7.56 5.50 N<imeth-Sâgh 8.37 3.03
Merczii'alva 8.14 6.06 Aradul* nou 9.09 3.41
Timișdra 9.04 6.50 Arad* 9.25 3.55

6.05

9Iureșd-Sjiidoșd-]Sistri|a Mstrița-MMrSs^&Mad<»ș&

Mur6ș*-Ludoș*
Țag*-Budatelec*
Bistrița

pi'. omn.|
4. — | Bistrița
0 4y, Țagh-Budateiecft 
g gg Mureș*-Ludoș*Mureș*-Ludoș*

T. omn'
1.16
4.50
7.21

Twi’da—ORdrișu

Ghirișil 7.40 10.50 3.56| ”5.30 Turda 6.05 9.40 2.401
Turda 8— 11.10 4.10| 9.50 Ghirișâ 6.25 10.- 3—1

Sițliișora—KdorBkcS»

Sighișora
Odorheiu

o.nO
8.40

Odorheiu—Sighișora

Sibiiu-Cogjșa-micâ
Tr. omn. Tr. du p. Tr. dc p.

Sibiiu 7.35 4.34 9.50
Ocna 8.02 4.58 10.14
Lâmneș* 8.30 5.25 10.40
Șeica mare 9.05 5.55 11.10
Copșa-mică 9.34 6.20 11.35

©ucerdea -Oșorlaeiu
liegSBEniMliî sftseseu

Tr. da p. Tr. de p. Tr. omn.

Cucerdea 2.55 8.20 2.56
Cheța 3.25 8.50 3.29
Ludoșu 3.46 9.11 4.06
Al.-Bogata 3.56 9.20 4.15
Iernut* 4.33 9.57 4.54
Sânpaul* 4.48 10.12 5.10
Mirașteu 5.11 10.35 5.34

| 5.30 10.54 5.35Oșorhein < 5.50 4.58
Reghinul-săs. | 7.2b 7.-

MegMmafâ săsescBa»

Oșorheira-CtaBcerdeft

Reghinul-săs.
Tr. omn. Tr. de p, Tr. du p.

8.25 8.-
Oșorhelu 10.- 9.49

1 7.24 5.54 10.20
Mirașton 7.44 ti.14 10.39
Sânpaul* 8.07 6.37 11.02
Iernut* 8.29 6.58 11.23
M.. Bogat» 9.02 7.28 11.53
Ludoș* 9.35 7.41 12.06
Oheța- 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

Simeria (Piski)-Ihaied.
Tr. omn.

Simeria (Piski) 4.—
Oerna 4.21
Uuiedăra 4.50

®nied.-®imeria (Piski).

Nota: Numerii îucuadrați cu linii grose însemneză orele de nopte.
11.25 Odorheiu

1.50 Sighișâră

Tipografia A. MUREȘIANU Br&șor.

8.40 2.45
10.52 5.28

Unleddra
<.erna 
Simeria

9.25
9.51

10.10


