
minwa uatftwwâiiwus 
îlwials:

MAȘOVU, piața mare Mr. 22 
Jariaorl nofrancat» nn se pri- 
siesaft. Macugaripte nu ga re

trimită 1 
Birourile de inutilii:

8ra;ov0, pfața maro Nr. 22 
Inserate mai primeaou in Vlona 
SnJalfu SIoeeeHacuenstem A Yolgtv 
,'iWs Jtacu), Zenrie Schaltk, Hoit 
«oradi M.J)tikei,Ă,OppeUk,J.D<yx- 
nieri; in Buiapggtc: 1. F. Sold- 
igr/jar Ân'on Meee< Sckttein Bemai: 
|) Frankfurt: 9.L.DaM6<;tn Ham

burg: 1. Steiner.
fretulă inaerțiuniloru; o ueriA 
garmondă pe o oolână 8 or. 
gi 80 or. flmbru pentru o pu
blicare. PubU-.ărl mai deie 

după tarif! gi învoială.
Soalame pe paffina HI-a o 
sareă 10 or. v. a. gin BO bani.

.Z^alîTTj J—LIV.

(iaiseja*  eao in ttă-oar» tți- 
itoaameaîe penii Autio-Ungo 
Pe ună ană 12 fi., pe »6r.- Iun! 

6 fl., Pe trei luni 3 8.

*) Pentru ca și cetitorii noștri s6 cunoscă. 
întregii cuprinsulu acestei părți din scrisorea 
memorată a d-lui Babeșă, o publicămu mai josu 
din cuvântă în cuventă. Red.

Beam România ti străinătate: 
Pe ună ană 40 franol, pe ș6se 
luni 20 franol, pe trei Iun) 

10 franol.
8e prenumără la tdte oflciele 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. ooleotorl.
Abonamentolu jeiiri Brașovul 

la adminiatrațiune, piața mare 
Nr. 23, otagiulu I.: pe unu ană 
10 fl., pe șeae luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 or. Ou duanlă in 
aasă: Pe unu ană 12 fl. pe 
lise luni 6 fl., pe trei luni 3 fl, 
Ună egemplară 5 or, v. a. său 

15 bani.
Atătă abonamentele ofttfi și 
inserțiunile «unti a se plăti 

Înainte

Nr. 200. Brașovti, Luni, Marți 10 (22) Septemvre. 1891

A doua fașă a campaniei Ziaristice.
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BrașovO, 9 Septemvre v.
Vomu continua a(|I, cum am& 

promisO, cu analisa scrisorii d-lui 
Eugen Brote.

In articululfi trecută amu ară
tată, că prima considerare a d-lui 
Eugen Brote „cumcă președintele 
comitetului nu șl-a lămurită în co- 
mitetu posițiunea sa politică față 
cu învinuirile redicate în pressă 
contra d-sale44, n’are nici unu în
țeleșii, după ce d-lu Eugen Brote 
însuși, votându punctulu I, alinea 1, 
a conclusului comitetului, a recu
noscută, că acele învinuiri redicate 
în pressă, fiindă basate pe nisce 
„informațiuni neesacte“, n’au fostă 
întemeiate.

Se trecemă acum la a doua 
considerare. D-lu Eugen Brote 4ice 
mai departe:

„D sa (Babeșă^ nu s’a încercata a 
risipi nedumeririle ivite asupra ideei nouă 
politice despre ună dualism# maghiaro- 
romănu, ideă pusă chiar prin d-sa în cir- 
culațiune.44

Aici nu mai e vorba de „învi
nuiri 44 ci numai de „nedumeriri14. 
D-lu Eugen Brote ne spune, că 
s’au „ivită44 nedumeriri, der nu ne 
spune anume că unde și când s’au 
ivită ? Trebue der se luminămu 
acestă parte întunecbsă a scrisorii 
d-sale.

Tocmai cu o 4*  înaintea întru
nirii comitetului, „Tribuna44 a pu
blicată o scrisdre a d-lui V. Ba- 
beșă cu data Capîlnașă 15 (27) 
Augustă, în care acesta între al
tele dă unele lămuriri asupra unei 
conversărl, ce a avut’o cu doi pu
bliciști maghiari și despre care ra
portase „Budapesti Hirlap44.

D-lă Babeșă 4ice, ca »a amin
tită și a esplicatu aceloiă domni 
publiciști maghiari nu atâtu ale 
sale vederi speciale, ci peste totă 
cele ce se manifestă la noi prin 

diverse părți44. Le-a amintită și 
esplicată că „atâtu la noi, câtă și 
printre Maghiarii cugetători44 cei 
mai mulți recunoscă, că națiunea 
maghiară și națiunea română suntu 
avisate una la alta pentru apăra
rea esistenței loră—o frasă pe care 
de pildă „Tribuna44 de optu ani, 
de când esistă, o varieză în t6te 
tonurile—și a atinsă apoi înaintea 
aceloră publiciști, că o legătură 
strînsă de amicițiă între aceste 
două popbre nu prin confederați- 
unea dunărenă, și mai puțină prin 
dualismulă dela 1866, „ci numai 
printr’unu adeveratu dualismu bine 
stabilită între ambele națiuni44 s’ar 
pute face cu putință*).

Acesta este idea, ce 4i°e d-l& 
Eugen Brote, că a pus’o în circu- 
lațiune d-lu Babeșu, și față cu care 
ne spune, că s’ar fi „ivită nedu
meriri44.

Când și unde s’au ivită?
S’au ivită în presera intrunirei 

comitetului și în colonele „Tribu
nei44 unde s’a publicată scrisbrea 
d lui Babeșu.

La călcâiulă acestei scrisori 
„Tribuna44 a dată espresiune „ne- 
dumeririloru4> sale în același modă 
tendențiosă, în care se esprimase 
și mai înainte asupra „invinuiri- 
loră ridicate în pressă.44 Precum 
4icea înainte cu șese 4ile sub tit- 
lulă „Nedumeriri44 și pe temeiulu 
articuliloră foiloră cu „informa- 
țiunile neesacte44, că politica d-lui 
Babeșă și a d-loră Mocsonyi se 
,,presentă“ în lumina unei politice 
kossuthiste și rusofile („Tribuna44 
nr. 178 dela 11 (23) Augustă a. 
c.) așa a susținută acuma, că d-lă 
Babeșă face aceeași politică de 
frățietate ca și d. Iosifă Gali și 
Metropolitulă Miron la 1884. („Tri

buna44 nr. 182 dela 17 (29) Au
gustă a. c.)

Eată der, că în timpă de șese 
4ile nedumeririle „Tribunei44 fă
cură salto mortale dela kossuthismă 
la rusofilismă și la Viitorismă. 
Din kossuthistă și centrifugală 
deodată slugă plecată a d-lui Sza- 
pary!

Cum p6te esplica d-lă Eugen 
Brote, care este a4l ună factotum 
la numita fbia, aceste eserciții de 
Clovni politici?

Der se nu ne depărtămu dela 
obiectă.

D-lă Babeșu, precum amu mai 
spusă deja nu de multă, a fostă 
puțină norocosă în enunciațiunile 
din scrisorile sale ultime și a dată 
astfelă nutrementă nedumeririloră 
de totă felulă. Trebue se-o recu- 
noscemă acesta cu părere de reu 
și mai trebue să recunbscemă, că și 
conversația d-sale cu publiciștii 
maghiari a rămasă, cu totă scri- 
sărea d-sale cătră „Tribuna44, pu
țină clarificată, vederile, despre 
cari 4ice, că nu suntă atât ale d-sale 
speciale, câtă ale altora din sî- 
nulu nostru, suntă fărte vage și 
puțină precisate.

Cu dreptă cuventă putea și 
păte der fiă-care membru ală par
tidei nbstre și mai alesă ală co
mitetului, să interpeleze pe d-lu 
președinte, că cum înțelege d-sa 
acelă dualismă, despre care a vor
bită cu publiciștii unguri?

Der, amă 4isa> ca scrisbrea 
d-lui Babeșă a fostă publicată nu
mai în presera întrunirei comite
tului, când membrii acestuia erau 
pe drumă spre Sibiiu. Cei mai 
mulți dintre ei nici c’au sciută 
ceva de acesta scrisăre.

D-lă Eugen Brote a sciută însă 
despre tbte și încă mai multă de- 
câtă a trebuită. De ce nu a in
terpelată der pe președintele în 
ședința comitetului asupra „ideei 
pusă prin d-sa în circulațiune44 ? 

De ce nu șl-a desfășurată nedu
meririle sale acolo unde trebuia, 
unde era datoră se-o facă? De ce 
și le-a desfășurată și și le desfășura 
numai înaintea publicului atâtă de 
nedumerită asupra „nedumeririlor44 
ce le sodte la ivelă 4^nicu „Tri
buna44 ?

Der se trecemă la considera
rea din urmă a d-lui Eugen Brote.

D-sa susține, că d-lă Babeșă 
„n’a aflată de cuviință a lămuri si
tuațiunea prin o delarațiune a sa 
precisă și hotărîtă44.

In fața acestei afirmări între- 
bămă pe d-lă Eugen Brote: Cine 
face situațiunea politică în sînulă 
nostru, o face președintele Babeșă, 
ori o face comitetulă și întregă 
partidulă națională ?

Nu d-lă Babeșă are se lămu- 
rescă situațiunea, ci cu toții tre
bue se contribuimă la lămurirea 
ei, fiecare la postulă seu, împli- 
nindu’șl datoria sa națională cu 
modestiă și consciențiositate!

Der, se vede, că d-lă Eugen 
Brote are cu totulu alte idei des
pre acesta. D-sa stă în comitetă 
și totuși nu vrea se scie de acestă 
comitetă, ci se lovesce numai de 
d. Babeșă și mereu de d. Babeșă 
și apoi totuși se jăluesce cu „Tri
buna44, că d-lă Babeșă ar vrea să 
fia ună „președinte dictatorul44

(Ună. articulă. finală, urmezi.)

CRONICA POLITICĂ.
— 9 (21) Septemvrie.

— In Viena suntă în curgere con- 
ferențele ministeriale asupra bugetului 
armatei comune. Ședințele suntă presi- 
date de ministru comună de esterne, 
contele Kalnoky, luândă parte la ele 
minlstrulă comună de răsboiu Bauer, mi- 
nistru-președinte austriacă Taafîa, minis- 
trulă de finanțe austriacă Steinbach, 
ministrulă de agricultură austriacă Tal- 
kenheyn, ministru-președinte unguresoă 
Szapary, ministru ung, de finanțe We- 
kerle, ministrulă ad latere Szogyeny și

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

(15),
PILLONE.

Novelă, de G. Bergsoe, tradusă de Ucu Paolo.

„Elă purta stră'uoita pălăriă a Ber- 
saglieriloră, cu pene de cocoșă, tunica 
sa vânătă închisă era brodată cu aură, 
er în eșarpa sa roșiă închisă scânteia 
ună pumnală și câteva pistole. In cos- 
tumulă acesta jumătate de marinară, ju
mătate de soldată, îmi păru și mai fru- 
mosă, se părea, că oostumulă e anume 
făoută, ca să întrunescă în sine și pe 
contrabandită și pe bandită.

„Elă se opri ună momentă, privindu-o 
tăcută și uimită, ca și când l’ar fi fer
mecată frumsețea ei.

„Apoi făcu câțiva pași grabnici cătră 
densa și voi să o cuprindă în brațe, ea 
însă se retrase aprope spăriată, și elă îi 
Zise într’ună tonă aspru.

„„Filomelo, pentru oe nu mă saluți? 
Lasă certa la o parte! Tu scii la ce de- 
ricolă m’am espusă în noptea acesta 
pentru tine! 44 44

— „„Pillone, 44 44 dise ea ou voce so
noră, „„cum te-ai încumătată, să mă lași 

să te așteptă atâta vreme în loculă a- 
cesta înfiorătoră! Eu am fixată întâlni
rea la două bre după miedulă nopții, și 
deja e o 6ră, de când te așteptă în frică 
și în neliniște/444

„„Nu m’ai așteptată și în nopțile 
trecute? 44 44 întrebă elă ou o privire pă- 
truncjătdre. „„N’ai fostă în săptămâna 
treoută de multe-orl pe aiol, fără ca să 
mă încunosciințezl pe mine despre acesta? 
Nu nega, spionii mei sciu totulă. 44 44

„Ea pâră surprinsă, răspunse însă 
iute:

— „„VoescI dâră să mă mustri, că 
am cutezată totulă, am delăturată totulă 
— numai din amoră cătră tine ?! Da, în 
câte nopți nu m’am strecurată în vila 
aoâsta ruinată, pe oare tu mi-ai fâcut’o 
cunoscută, și care mă umple de spaimă 
și de groză. Câte nopți nu te-am aștep
tată, pănă la cântatulă cocoșiloră, numai 
și numai în speranța, că te voiu putea 
întâlni în loculă acesta, pe oare adese
ori îlă cercetezi. Ah, nu sciu potecile 
tale, nu sciam unde să-ți trimită vre-o 
veste

— „„Dela cine ai aflată, unde e ta
băra mea?44 44 întreba elă cu ună tonă 
pătruncjătoră.

— „„Dela bătrânulă Rafaello de 
lângă țărmure, 14 44 cjis0 ea repede „„elă 
încă și mai înainte îți aducea epistole și 
totă elă îmi promise, oă-țl va duce ție 
vestea. 44 44

„„Atunci servioiulă său a fostă prostă 
răsplătită, 44 44 Z’80 elă cu privire întune- 
oată. „„Nu te mai puteai încrede în- 
tr’ânsulă, fiindcă îlă denunțase pe Mateo. 
Unulă dintre sentinelele mele, care-lă re- 
ounoscu și-lă ținu de spionă, îlă îm
pușca, când voi să trecă liniile nâstre. 
Mi-se aduse epistola ta, care era la dân- 
sulă, der era prea târcjiu, nu o mai pu- 
teamă ceti, fiindcă era plină de sânge. 44 44

— „Tinăra fată scose ună strigătă 
și-și acoperi fața ou amândouă mânile.44

— „„Sânge! 44 44 strigă ea, „„sânge., 
totdeuna sânge din oausa mea! Iți aduci 
aminte de sîrmanulă Leone din înohiso- 
rea San-Elmo ? Elă a fostă celă d’intâiu 
— și tu erai atunci numai ună oopilă!.. 
Rafaelo asasinată, sârmanulă bătrână! 
Oh, Dumnezeule, decă ar fi acesta celă 
din urmă! 44 44

— „„Nu a fostă asasinată, ci a fostă 
împușcată, 44 44 dise Pillone cu ună tonă 
aspru. „„Oe căuta bătrânulă nebună, decă 
nu scia parola nostră. Prostulă ! Nu cu

noștea elă legile nâstre, cari suntă în 
vigâre încă din timpurile cele mai vechi! 
Nu-șl mai aducea aminte, că a trădată 
pentru bani pe celă mai bună omă ală 
meu... și acela, care tradeză pe PilloDe, 
e pedepsită cu morte! 4 444

— „„Elă spera, oă pentru mine îlă 
vei ierta, când îți va aduce scrisorea,4*44 
răspunse Filomela ou o voce blândă. 
„,,L’ai fi iertată ?““

„Pillone tăcu ună momentă, apoi 
Zise:

— „„Nu, acesta nu ași fi făcut’o 
nici atunol, când tu te-ai fi întrepusă 
pentru dânsulă! Trebue să țină disoi- 
plină între omenii mei, decă voiesoă să 
fiu domnă peste ei, și pentru trădători 
ounâsoemă numai o singură pedâpsă — 
mortea!“ “

— „„Tu nu mă iubescl, Pillone? Nici 
odată nu mai iubită! 44 44 strigătînăra fată 
cu ochii fulgerători, „„căci altmintrelea 
ai fi cruțată pe slabulă bătrână, pe oare 
de sigură că lipsa l’a împinsă la fapta a- 
ceea!“

— „„Elă îșl primi răsplata fapte- 
loră sale: der n’am poruncită acâsta, 44 44 
Zise Pillone cu blândețe. „„Tu nu soii 
Filomelo, oe greu este să-țl păstrezi auc- 
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încă, câțl-va membrii specialiști din ar
mata oomună și din marină.

In privința deourgerei conferințe- 
loră ministeriele să raportâză din Viena 
că de astă-dată conferențele au o im
portanță și însemnătate extrâ-ordinară. 
Ministru comună de răsboiu cere spori
rea bugetului cu 19 milione fl. și fiindcă 
acestă sporire a bugetului are sS fiă per
manentă, pentru fiă-care ană, atâtă mi
niștrii ungari, oâtă și cei austriaol au 
cerută, o? creditele militare să se soăresoă 
în modă considerebilă. Bugetulă arma
tei de altmintrelea în mare parte s’a și 
desbătută deja și cu asta ooasiune, mi- 
nistrulă de răsboiu, fiindcă ’i s’a făcută 
dificultăți la sporirea bugetului, a fostă 
silită să facă concesiuni la mai mul
te posiții. In privința posițiiloră încă 
neresolvate, avu să se hotărască în con
ferința de astăcjl.

— Ună corespondentă din Praga 
ală clarului „Izeran“ a avută o între or 
bire cu Dr. Herold asupra situațiunei 
politice. La întrebarea corespondentului 
că 6re ce atitudine voră avă deputății 
Cehiloră tineri față de desbaterile asupra 
punctuațiuniloru dela Viena în sesiunea 
viitdre a dietei boeme răspunse Dr. He
rold : Decă deputății Cehitorii bătrâni nu 
îșl voră depune mandatele lorii, se va nasce 
o furtună, care va întrece totă ce s’a 
vădută pănă aoum în aoestă privință, 
fiind-că se voră desbate propuneri, cari 
voră strica multă națiunei nostre, adecă 
legea curiiloră și legea asupra limitărei* . .cercuriloră judecătorescl după naționa
litate. Decă Cehii bătrâni îșl voră de
pune mandatele loră, voră deveni ne- 
decișl și mai mulțî membri ai mariloră 
proprietari feudali, și va fi necesară, ca 
să se disolve dieta boemă. La nouăle ale
geri n’avemă să ne tememă de o înfrân
gere, pentru că poporulă nostru, care, 
după cum dovedesoe istoria, este înde 
lungă răbdătoră și aprope cu totulă con
servativă, face minuni, când se înflăcă- 
râză, și atunci e lucru zadarnică, de a 
voi cineva să-lă oprescă. La întrebarea 
că ore partida Cehiloră tineri va trece 
în oposițiune pasivă, răspunse deputatulă 
Herold : A păși actualmente în oposițiune 
passivă, ar fi ună non sens. Cestiunea 
oposiției passive se va pută pote odată 
proieota din motive ponderdse și în îm
prejurări favorabile esterne, și atunci ea 
va fi, pentru oa să se reotifice așteptă
rile puse în ea, ultimulă pasă ală na- 
turei în împrejurări disperate și în cflua 
în care deputății Cehi voră părăsi par 
lamentulă, atunci națiunea va trebui să 
refuse plătirea dăriloru și să pășescă la 
estremu. La întrebarea, că ăre este spe
ranță pentru resolvarea norocăsă a ces- 
tiunei de drepții publică, răspunse Dr. He
rold, că cestiunea aoăsta acum încă nu 
e oportună.

— piarulă „Postu, constată într’ună 
articolă de fonda, că alianța de cinci, 
Anglia și Turcia ou alianța triplă nu mai 
esistă. Alianța triplă ar face o greșelă, 
decă s’ar întinde scopurile ei definitive 
și asupra Turciei, a.cărei posițiune e 
pusă Ia disposițiunea Sultanului. Schim
barea cea mare ’șl are și părțile ei bu
ne. A fostă bine, că s’a contată și pe 
armata turcâscă, acum e totă atâtă de 
de bine, că s’a scăpată de datorința fa
ță de ună stată atâtă de amenințată și 
gata să se discompună. In casulă unei 
ocupări a Constantinopolului de Rusia, în 
nici ună casă nu va fi Austro-Ungaria 
puterea cea mai tare amenințată. Pose
darea Constantinopolului încă nu decide 
asupra posedărei peninsulei baloanice, e 
vorba, câtă de care e posesorulă Con- 
stantinopolui, și prin ce probleme e an
gajată airea. Numai de o năvălire ne
așteptată e aici vorba și nu de o trecere 
a trupeloru rusesci prin România și Bul
garia. Numai casulă din urmă ar fi ună 
casus belli pentru Austro-Ungaria, și a- 
tuncl Anglia va fi amenințată, pe când 
puterile din tripla alianță nu voră fi ame
nințate mai de aprăpe și încă se mai 
pote apăra prin mii de mijloce în con
tra unoră urmări nefavorabile.

ț)iarulă „Berliner Tageblatt“ publică 
următorulă articulă privitorii la situațiu- 
nea politică: Nu se pdte tăgădui, că 
lumea politică se simte cuprinsă de o 
uelinisoe dre-care, oă amioii păoei în 
tdte țările au pierdută multă siguranța 
loră. Cu tote astea pănă în acestă mo
menta nu esista' nici o așa numită ces- 
tiune, care să fiă în stare a înfierbânta 
astfelă spiritele, încâtă o explosiă să 
pară inevitabilă. Totuși nu se p6te con
testa, că în aoâstă periodă de răsboiu 
în timpă de paoe, în care pretutindeni 
oștirile îșl depună esamenele, ne cuprinde 
presimțirea unoră evenimente răsboinice 
viitdre. Este adevărată, oă și cei din 
urmă 20 de ani, în cari ne-am bucurată 
de o pace armată, am avută pe acestă 
timpă simțăminte analdge de neliniște 
fără ca să se fi realisată temerile nds- 
tre și de aceea să sperămă, că de astă 
dată presimțirile și temerile se voră arăta 
a fi nejustificate.

— Sițuațiunea Europenilorii în China 
se face pe (fl 00 merge totă mai critică. 
Oircularulă împărătescă emisă pentru 
ocrotirea străiniloră său e nesocotită de 
cătră guvernă seu e îndeplinită ou mare 
negligență, așa înoâtă aoum de curândă 
ambasadorulă Angliei a protestată ener
gică pe lângă guvernulă din Peking, în 
contra aoestei împliniri a ediotului îm
părătescă. Acum de curândă s’au întâm
plată nouă escese, din care causă repre- 
sentanții puteriloră străine s’au vătflită 
siliți să facă urgente remonstrațiunl pe 

lângă guvernulă chineză. Ba într’o te
legramă a cflarului „Figaro“ se cfl06> că 
puterile eropene voescă să facă demons- 
trațiune colectivă cu flotele loră. O de
peșă a ambasadorului englesă din Pe
king cflce că representanții puteriloră au 
făoută responsabilă pe guvernulă chineză 
pentru escesele, ce se voră întâmpla. O es- 
punere a situațiunei iscălită de totă cor- 
pulă diplomatică din Peking, va fi tri
misă în dilele aoeste în Europa. Se crede 
oă puterile europene, câtă de curândă 
voră trebui să intervină cu puterea în 
Shanghai, fiind-oă esistă temerea unoră 
nouă isbucnirl a ostilitățiloră.

SOIRILE QILEI.
— 9 (21) Septemvre.

0 nouă fundațiune. Ni se scrie: 
Loootenentulă Demetriu Bardoși dela 
regimentulă de infanteriă 37 dinOradia- 
mare a depusă la oapitolulă metropolitană 
de Alba-Iulia și Făgărașă din Blașă o 
poliță de asigurare de 1000 fl., ou aoeea 
condițiune, ca din suma acâsta să se 
oreeze o fundațiune permanentă sub in- 
specțiunea oapitolului numită. Capitalulă 
să se depună spre fructificare la institu
tele românescl de economii și credită 
din patriă. Din venitulă anuală 50°/0 să 
se întrebuințeze ca stipendii și ajutdre, 
4O°/0 să se adaugă în totă anulă la ca 
pitală, 5°/0 să se dee pentru spesele ad 
ministrațiunei, 2°/0 să se întrebuințeze 
pentru susținerea și înfrumsețarea mor
mântului tatălui fundatorului și în urmă 
30°/0 să se dee ca ajutoră școlei de fe
tițe române din Blașiu. La dobândirea 
stipendiiloră au prioritate descendenții 
eventuali ai fundatorului, er în lipsa a- 
oestora, descendeții unchiloră fundatore- 
lui luliu și George Bardoși de ambe 
sexele. Condiționându-să însă, ca se fiă 
de naționalitate română. In lipsă de 
consângeni potă căpăta stipendiile alțl 
tineri români, preferinduse însă cei din 
școlele militari. — Dupăce în totă anulă 
se oapitaliseză 4O°/o din interesele fun- 
dațiunei, acesta are se ajungă cu tim- 
pulă la o sumă considerabilă. Fundato- 
rele este descendentele unei familii vechi 
românescl, ală cărui strămoșă Teodoră 
Bardoși a zidită la începutulă soclului 
presente în Reghinulă săsăsoă din pro
priile sale puteri-, o biserică frumosă de 
piâtră, la care a servită întrealții ca pre- 
otă și istoriculă nostru Petru Maioră. — 
Câtă mai mul’I fundatori de aceștia să 
avemă! Vivant sequentes.

* *
Starea sănătății reginei României. „Mo- 

nitorulă Oficialău de acfl publică urmă
torulă buletină asupra sănătății M. S. 
Reginei: Bdla M. S. Reginei este sta 
ționară; călătoria dela Veneția până la 
laoulă Magiore a fostă forte ostănitdre 

pentru Majestatea Sa, fără însă a pro
duce veri-o agravare a simptomeloră 
bdlei.

* * *
M.- S. regșle Carolil cu aoasiunea șe- 

derei sale în Veneția, a decorată după 
cum oetimă în „Constituționalulă“ pe 
A. S. R. duoele de Genua cu marele 
ordină ală Stelei României, âr pe pre- 
fectulă, primarulă, maestrulă de polițiă 
oontra-amiralulă oomandaniă ală flote 
adriatice, direotorulă otelului Danieli, și 
pe părintele Antonio, confesorulă M. S, 
Regelui, ou Corona României de diferite 
grade. Asemenea a mai acordată și Ser- 
vioiulă Credinoiosă la mai multe per
sons.

* * *
Călători străini în România. Consiliuiă 

de miniștri aiă României, disoutândă cfl- 
lele aoestea cestiunea călătoriloră străini, 
cari mergă pentru scurtă timpă în Ro
mânia, precum și acea privitore la străinii 
stabiliți acolo, și cari posedândă acte în 
regulă, ară voi pentru trebuințe și afa
ceri urgente să trâoă în regiunile ime
diată vecine ou fruntariele române, a 
luată următorele măsuri inlesnitdre: Pen
tru cei dintâiu s’a admisă, oă potă întră 
în țeră, cu biletă pe termină de 3 cflle, 
în care se voră însorie, la fruntariele 
române, semnalmentele și (flua intrărei 
în țeră. Aceste bilete suntă dispensate 
de visa consulateloră și legațiuniloră ro
mâne. Pentru cei d’ală doilea, s’a ad
misă, că dânșii înainte de a pleoa din 
România, să șl vizeze pașportulă la pre
fecture județului, unde domioilieză, așa 
că la înapoiarea loră de peste granițe, 
să p6tă intra fără a li-se mai cere viza 
consulatului română. De notată este, că 
acestă viză este obligătore pentru toți 
străinii provăcjuțl cu pașapdrte străine 
și cari mergă în România pentru o du
rată mai mare oa 3 cflle.

* * *
Sinoduliî protopresviteralfl electoralii 

ală tractului Timișorei — aflămă din „Bis. 
și Școla“, — e oonvooată în ședință estra- 
ordinară pentru alegerea de protopres- 
viteră, pe diua de 25 Septemvre st. v. 
(7 Oot. st. n.) a. o. la 9 ore înainte de 
amăcjl, în biserica română gr. or. dinFabri- 
cul Timișorei. Actul alegerii va fi condus 
de Cuvioșia s’a părintele protosincelă 
Iosifă Goldișiu, în oalitate de comisară 
oonsistorială.

*
# *

Congresii statisticii internaționalii. La 
16 ale lunei curente va ave locă la 
Viena adunarea generală a instituțiunei 
statistice internaționale. România deși 
nu face parte din acea instituțiune, gu
vernulă română în urma invitațiunii gu
vernului Austro-Ungară, a delegată pe 
d-nii Tr. Djuvara, agentulă diplomatică 
la Sofia și Gr. Olănescu, seoretarulă ge-

toritatea între omenii aoeștia sălbatici 
oarl privescă vieța loră ca ună jocă de 
hazard, tu cfloi, nu te iubesoă. N’ai 
dovadă oea mai sigură în încrederea ce 
o amă în tine? Nu scii, că s’au luată 
tote măsurile, ca să mă prindă și ca să- 
’ml ucidă dmenii? Mi-am băgată capulă 
în gura leului, căol pe când veneamă, 
în ndptea asta ca să te întâlnesoă, tre
cui pe lângă focurile de pază ale bersa- 
glieriloră, oarl ardeau pe piața dela So- 
rent. ’Ml făcură onorurile militare; decă 
însă m’ar fi recunosoută în stravestirea 
mea vre-ună agentă de polițiă — ime
diată, m’ar fi împușcată ca pe ună câne 
turbată!.. ț>icl tu, că nu te iubesoă! Nu 
ți-am împlinită ori ce dorință, și nu 
mi-am pusă pentru tine vieța în jooă? 
Nu te-am iubită !.... Ai uitată ndptea a- 
oea de nuntă lângă țărmurele dela Po- 
silippo ? Cine a fostu acela, care-i spuse 
tioălosului de oerșitoră, spionului de po 
lițiă, că mă aflu aoolo? Tu m’ai trădată 
Filomelă, și pe tine ar fi trebuită să te 
ajungă sdrtea bietului nebună Rafaelo ! 
Tu ai vîrită neînțelegere între omenii 
mei. Tu te-ai lăsată să fi prinsă și a- 
dusă înaintea poliției din Neapole, er a- | 

cum, când plină de încredere vină la 
tine, unde ună semnă dela tine m’ar pu
tea perde — cfloi tu înoă, că nu te iu- 
bescă!““

— „„Nu mă mustra, Pillone, pănă 
când tu singură escl vinovată!‘“ răs
punse Filomelă, ridicândă capulă cu 
mândriă. „„Ai uitată, ce se întâmplase 
in sera aceea între noi! Iți aduci aminte 
că tu m’ai silită să mă împodobescă și 
să te însoțescă la nunta aceea, care nu 
o puteamă suferi. Te uramă, Pillone în 
săra aoeea, când plutirămă pe sînulă de 
mare, mă desprețuiamă pe mine însă-mi 
și m’așl fi aruncată în mare, dâcă nu 
m’ar fi reținută dorulă de răsbunare! 
Când începușl să joci Tarantella cu Gio- 
vannina; când luase, cetera și preamăreai 
prin improvisațiunl înfocate nunta ei, a- 
tuncl m’ai rănită în adânculă inimei 
mele! In momentulă aoela nu mai eram 
între omeni alesa ta, ci o rivală, pe oare 
o tractai după caprițiile tale. Te văcjușl 
oă îngălbinii și văcjușl laorimele mele, 
văcjușl că eu, mirâsa lui Pillone, mă as
cundă într’ună oolță — și nici o mișcare 
de compătimire nu era în inima ta! Am 
trebuită să deșertă pănă în fundă păha- 

rulă batjoourei, și colierulă acela de 
mărgăritară, pe oare mi-l’ai dată oa pri- 
mulă cadou ală legăturei ndstre — tu 
îusu-țl mi-l’ai smulsă și l’ai dată ei! In 
momentulă aoela ași fi putută să te u- 
cidă. O femeiă însă nu p6te purta arme 
oa bărbații. M’am folosită de oelă mai 
apropiată mijlocă, și fiindcă sciamă totă 
atât de bine, ca și tine, meseria acelui 
oerșitoră, te am denunțată într’ună mo
menta de desperare și de furiă. Eramă 
nebună deînvidiă și ură, căci atunci sciamă 
mai multă, decâtă presimți aoum.u“

„„Ce sciai?““ întreba Pillone cu o 
voce puțină neliniștită. „„Mărturisescă, 
că în sera aceia într’ună accesă de ve
selia țl-am făcută nedreptate. Decă m’ai 
fi iubită, nu te vei fi răsbunată, așa după 
cum ai făoută. Câți omeni bravi am 
perdută în sera aceia !UM

„„Bărbațl!““ striga Filomelă ou dis- 
preță strângându-șl pumnii. „„VorbescI 
numai de bărbați, ca și oând femeile nu 
ar fi pentru tine nimică. într’ună accesă 
de veseliă, cfloi tu! Nu o numi astfelă. 
într’ună acoesă de veseliă ai ofensată 
pe aceea, pe care tu însuți ai numit’o 
miresa ta. Tu cfloi, Pillone, că spionii 

tăi sciau totulă. Crede-mă și eu am 
spioni, când e în jocă ura și mândria 
mea: El mi-au istorisită; cunosoă tâtă 
afacerea.14

„„Giovannina aceea, la nunta oăreia 
m’ai silită să mă ducă și eu, a fostă mai 
înainte a ta, atunol când păzea caprele 
lângă vila ruinată de lângă Tibru. Ai 
găsit’o în Capri; aoolo ai ceroetată în 
multe nopți coliba ei, și după ce te-ai 
săturată de ea, ai părăsit’o și ai dăruit’o 
unuia dintre dmenii tăi. Acum înțelegi, 
câtă am suferită în sera aceia, când ai 
intonată s pre onorea ei cânteoulă de 
nuntă ?"“

„Pillone era ca lovită de trăsnetă. 
Plecă ochii la pământă, buzele îi tre
murau, der nu <Ș.ise nimică.

„„Nu crede, că am ascultată flâou- 
rile din pieță și de pe la fântânl““, 
continua Filomelă înoetă. „„ț)icl oă m’am 
lăsată să mă prindă și să mă oonduoă 
înaintea poliției din Neapole. Am tre
buită să cedeză puterei. Toomai acestă 
polițiă, pe oare o desprețuiesoă, mi-a 
dată dovecfl la mână. La o ceroetare a 
spelunoei de contrabandă găsiră în odaia 
nupțială a Giovaninei juvaericale, pe cari 
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nerală ală ministrului de finanțe, să a- 
siste la întrunirile congresului.

* 
4: *

Concesiuni pentru construirea de căi 
ferate. Ministerulă unguresoă de oomer- 
ciu Baross a data concesiunea pentru 
construcția următâreloră căi ferate vici- 
nale: Făgărășă — Zârnesol, Reghinulă 
săsăsod — Kezdi-Oșorheiă, cu ramitica- 
țiune cătră pasul ă Tulgheș și în fine 
pentru linia vicinala Brașovă-Bartolomeu 
până la 1 ăgărașă.

* * *
Focă. Ni-se scrie: In Roșia de Se- 

cașă a isbuonită cailei® trecute ună focă, 
care aprefăoutîn oenușă casele alor 7 eco
nomi, împreună ou clădirile economice și 
cu tota ce aveau în jurula caselora. La 
unuia dintre ei i-au arsa și porcii: o 
femeiă fu arsă la mână și în urma aces
ta sufere greu. De-asemenea a arsa ca
lele aoestea în Tiiru o șură și una grajda.

♦
* 4!

Petrecere și producțiune in Alba-Iu- 
lia. Duminecă în 27 Septemvre st. n. 
se va arangia în sala din grădina ho
telului la „S6re“ în Alba-Iulia o petre
cere împreunată cu producțiune de dile 
tanți, a căreia venita curata e destinata 
pentru biblioteca șoâlei gr, cat. din Al
ba-Iulia. Prețuia de intrare: locuia I. 
de personă 1 fi., locuia II de persână 
80 cr., partere 50 or., galeria 30 or. 
Inceputula la 7 ore sera. Supra solvirl 
și oferte marinimose se primesofi cu 
mulțămită și se vora chita pe cale dia- 
ristică. — Programa, oe ni-o împărtășesce 
comitetula arangiatoră este următârea:

1. Se va preda piesa teatrală „Li- 
pitorile satelora“, dramă în 3 acte și 2 
tablouri de V. Alexandri.

Personele; Chir Jani Avdelas, arendașul mo
șiei Haramul, Did T. Strajanu. Jupanul Moise, a- 
rendașulh satului, Did. I. Strajanu. Ventură 
țera, răzeșii, Did I. Rosea. Ion teslaruld, ră
zeșii, Dlii I. Tanase. Catrina soția lui Ion, 
Dra E. Berghian. Nițu, copiluld Caterinei, Dlii 
I. Stionu. Gavrila serbulii, argată Did A. Hgnu. 
Martinii, pădurarii, Did I. Ceuca. Jupânesa 
Rucsanda, Dra V. Cirlea. Măciuca, orfana Dra 
E. Rada. Sub prefecții, Dlii B. Ilisiu. Gen- 
darmă, Dlii N. Bacila. George țărână, Dlă A. 
Cimbulea. ȚerenI, lăutari.

2. Dansa.
** *

Sinucidere. Judele dela tabla re- 
gesoă din Clușiu, br. Francisca Szent- 
kereszty, sa împușoată în dilele trecute 
în Viena din oausă, că sufere de ună 
morbă inourabilă,

* * *
Remontă de cai. Oetimă în „Tim- 

pulăw: Cu trenulă de erl dimineță, au 
plecată în Ungaria dlă maioră Baldoviol, 
loootenentă Paulesou și veterinarulă Stăn- 
cesou, cari se ducă se faoă o remontă 
de oal pentru jandarmii călări, și școlele 
de aplicațiă și de eohitațiă.

** *

tu singură le-ai purtată, Pillone, da, pe 
oare mi-le-ai promisă mie. Roșiă de ru
șine am trebuită să mărturisesoă dim
preună ou Giovanina, că aă fostă ale tale, 
oă le-am văzută la tine. Oh! au fostă 
cjile înfricoșate!aU

„„Și în cailele aoestea"", strigă Pil
lone ou o voce, oare tremura de iritare, 
„„în (jilsle aoestea ai făcută mai multă 
decâtă atâta! Ai descoperită poliției 
nisoe lucruri, cari erau secrete între noi. 
Multe ascunzători bune ale mele le-ai 
descoperită; mulțl omeni de ai mei au 
fostă uciși. Simții că mă apasă mâna ta 
nevăzută, ori unde mă întorceam, dâr 
cu tâte acestea te ertă, dâoă voescl să 
mă iubescl!““

„„Te-așI fi putută trăda cu totulă, 
dâoă ași fi. voită" “, răspunse Filomela 
ou mândriă, „„și erau unele momente, în 
oarl era să oadă în ispită. Der ca răs
plată îmi oferiră bani și prin acâstă 
mândria mea a fostă rănită de morte. 
Acesta te scapă, Pillone! Nu puteam 
să-ți ertă, aoeia ce mi-ai făoută mie — 
oare după cum <Ș.isei eram regina visuri
lor ă tale!uu

„„Ertă-mă aoum!““ 4* se Pillone,

Guvsrnulil spaniolii, a introdusă puș
ca prusiană sistemă Mauser în armata 
spaniolă.

Scrisorea d-lui Babeșu despre 
care vorbimă în articolulă primu 
și care s’a publicații în „Tribuna" 
dela 17 (29) Augustă a. c. este 
în partea ei asențială de următo- 
rulu cuprinsă:

Eră relativă la cele publicate după 
„Budapesti Hirlap" necesitată mă aflu a 
da următorele lămuriri: întâiu: eu în 
lunga mea oonversare cu doi domni pu
bliciști maghiari am amintită și esplioată 
nu atâtă ale mele vederi speciale asupra 
situațiunii, oi peste totă cele oe se ma
nifestă la noi prin diverse părți; âră în 
consecința oonstatăriloră, că atâtă la noi, 
precum și printre Maghiarii cugetători — 
cei mai mulțl recunoscă, că națiunile 
maghiară și română, în isolarea și strîm- 
torea loră cunoscută și simțită pentru 
apărarea asistenței loră avisate suntă 
a’șl împreuna forțele în cea mai intimă 
amiciă, — eu am atinsă, oă acesta nu 
prin oonfederațiunea dunărenă, oum so- 
ootia odinioră Kossuth, și mai puțină 
prin dualismulă combinată prin Deâk 
Andrâssy și Beust la 1866 în Viena și 
Bnda, ci numai printr'ună adevărată dua- 
lismu, bine stabilită între ambele na
țiuni s’ar putea atinge: a doua : în ceea 
ce privesce dreptulă de limbă și cultură 
pentru poporulă nostru și pănă la o ase
menea definitivă organisare, eu m’am 
rostită scurtă și limpede, conformă pro
gramei în acestă privință, că — instruc
țiunea și resp. cultura poporului nu pdte 
fi decâtă în a sa propriă limbă, chiar ou 
ajutorulă legiloră și speseloră statului, 
întocmai ca la Maghiari; că ori unde 
poporulă vine în atingere directă cu ofi
ciile publice, ale lui afaceri au a fi trac
tate numai în a sa limbă; limba maghiară 
pote avea privilegiulă de unică limbă 
oficială, numai la locurile supreme din 
centrulă, său oapitala țării unde aplicații 
referințl și tălmaci cu limba poporului, 
potă să satisfacă trebuințele poporului

Congrestilu studențiloru în Giurgiu.
Despre congresulă studențiloru 

în Giurgiu, ce s'a începută în 5 
Septemvrie, primesce fiiarulă „Ro- 
mânulă" următbrele amănunte:

La 7 6re dimineță sosiră studenții uni
versitari din Iași și au fostă primiți cu 
musica de cătră colegii loră din Bucu- 
rescl. După o oră au pornită ou toții 
spre Giurgiu, unde au ajunsă la 10 și 
jumătate.

Totă orașulă era pe peronulă gărei, 
totă oe Giurgiu avea mai inteligentă, 
mai gingașă și mai de valdre se grăbise 
a ne arăta simpatia prin presența loră.

înghenunohindă la pioiârele ei și săru- 
tându i marginea roohiei. „„Ai avută 
dreptate, să mă desprețuesol. Pdte că eu 
în loculă tău ași fi luorată și mai rău. 
Ertă-mă Filomelo! Tu nu cunosol pasiu
nile, cari îmi sbuoiumă peptulă! Da, 
mărturisesoă, că am ounosout’o pe Gio
vanina."

„„Der a fostă numai o pasiune fugi
tivă, provocată de sângele meu oelă în
focată și nucrită de răoela ta, cu care 
întîmpinai deolarațiunile amorului meu. 
Intr’ună momenta de desperare m’am 
apropiată de Giovanina, și întocmai ca 
și țînțarulă, oare sbâră pe lângă fooă, 
ml-am arsă aripile. Niol-odată însă n’a 
fostă alesă inimei mele, imaginea ei nu 
mi-a stată nicl-odată înaintea spiritului 
meu așa de străluoitâre ca a ta, niol- 
odată n’am văcjut’o în visă oa pe regina 
mea! Tu, numai tu trebue să porțl co- 
rdna de aură, atâtă în visă, câtă și în 
realitate. Spune două vorbe, 41 numai:

„ „Te iubescă! Și te voiu înălța mai 
pe susă decâtă gândurile tale cele mai 
îndrăsnețe !uu (Va urma.) 

— La 11 6re s’a ținută ună Te-Demnă 
pentru venirea studențiloră, la oare au 
participată și delogațiunea studențiloră 
greoi, unde de politeță și spre a aproba 
toleranța ce a oaracterisată și caracteri- 
seză pe Români, s’a cântată și grecesce. 
După serviciulă divină a urmată reco 
mandația studenți <ră stăini, oare s’a fă
cută de aotivulă și valorosulă studentă 
Bobulescu. — La 11 și ună sfertă, stu
denții în corpore au mersă în grădina 
publică unde neobositulă advocată Pe 
resianu, distribui biletele de încuartirare.

La 2 ore s’a ținută prima ședință a 
congresului, unde după alegerea ca pre
ședinte a d-lui I. Gheorghiu, s'a anunțată 
aparițiunea studențiloră greci, oarl ș’au 
făoută intrarea avândă în capă stindar- 
dulă universității loră. Sala isbuoneșce 
în aplause și entusiasmulă a fostă la 
oulme, 10 minute nu se aucjia decâtă 
„Trăidscă Grecia11, „ Trăiescă studenții uni
versitari greci11. In sfâr itâ se potolesoe 
entusiasmulă și președintele, conformă 
usului în astfelă de ocasii, invită pe 
greci să ia looă la birou, unde preșe
dintele delegațiunei ține ună discursă 
prin oare mulțămesce și felicită pe stu
denții români că au avută fericită ideiă 
de a rupe vălulă nepăsărei, și a făcută 
ca elementulă cultă ală peninsulei balca
nice să începă a se cunoșee și iubi. Cu
vântarea bine alcătuită, a smulsă aplau- 
sele unanime ale studențiloră români și 
bulgari. Din partea studențiloră români 
a răspunsă ună studentă ală facultății 
de dreptă d. Aurelii Iliescu.

Delegațiunea studențiloră bulgari a 
sosită cu câte-va momente după sosirea 
studențiloră greoi, și au fostă salutați cu 
strigăte entusiaste de „trăidscă Bulgaria^ 
Președintele loră a salutată pe studenții 
români în numele tinerimei bulgare. In 
urmă a urmată conferința studentului 
Manicatidi. Sera dâmnele giurgiuvene au 
dată ună bală în ondrea studențiloră 
străini. Măne amabilulă d. PetoușI, va 
oferi vapârele d-sale, cu care studenții 
voră face o esoursiune la Rusoiucă".

Cu privire la acestă congresă 
mai aflămu următbrele amănunte 
în „Liberte1'.

Delegațiunea grecescă a fostă com
pusă din d. d. Dr. C. N. R a d o s, seore- 
tarulă consiliului de miniștri din Atena, 
Angelos Petropulos, Golfinopolos, Rafael 
și Alexandu Filadelfa.

In ședința primă propuse d-lă Dr. 
Rados, ca să se pună basa unei confede- 
rațiuni generale a studențiloru din penin
sula balcanică, associațiune, oare să pună 
în praotică ideile espuse și pregătite de 
poporele din peninsula balcanică.

Orașulă Giurgiu e frumosă împodo
bită. La intrarea în orașă s’a construită 
ună arcă de triumfă.

Primirea deputațiuniloru la Bistrița.
Publicămu astacți după „Uni

rea" discursulu, prin care Esce- 
lența Sa Metropolitulu Ioanii Van- 
cea a salut atu în fruntea deputa- 
țiunei bisericei gr. cat. pe Maies
tatea Sa:

Preagrațiosulă nostru Domnii și Rege! 
Incunosoiințarea înveselităre, că Ma- 

jestatea Vostră ou ocasiunea manevre- 
loră mari, oe se țină aouma, veți bine
voi a ferici și ținuturile aoestea ale Ar- 
dealui cu preaînalta Vostră visită părin- 
tescă, a umplută de bucuria cea mai sin
ceră nu numai pepturile locuitoriloră 
din aceste ținuturi, ci și pre ale celor
lalți cetățeni din țâră.

îndemnați de acâstă însuflețire pro
dusă de bucuriă, ne-amă grăbită și noi 
cari formămă o parte însemnată a preo- 
țimei bisericei românesol gr. oat. a ne 
apropia în frunte cu arohiereii și ou oelă 
mai adenoă respectă de treptele tronului 
Majestații Vostre, pentru ca să dămă es- 
presiune omagială înaintea Majestății 
Vostre aceloră sentimente de fidelitate 
și supunere neclătită și alipire neînfrântă, 
cari le-amă moștenită dela străbunii noș
tri și le-am oonservată nepătate și cari 

le avemă atâtă față cu persâna prin
ciară a Majestății Vostre, câtă și față 
ou întrega preaînalta Casă domnitâre.

Deol ou oelă mai adenoă respectă 
ne rugâmă, ca espresiunea viuă a aoes- 
toră sentimente omagiale, cari le desoo- 
perimă atâtă în numele nostru propria 
câtă și în ală proțimii și ’ oredincioșiloră 
dieceseloră nâstre, să Vă îndurați a le 
primi cu îndatinata bunăvoință părin- 
tesoa și a ne împărtăși și mai departe pe 
noi toți împreună ou diecesele nostre de 
preaînalta grațiă regâscă, er noi niol pe 
viitoră nu vomă înoeta a ruga pe prea- 
sânta Majestate a domnului Dumnecjeu, 
ca atâtă persâna Majestății vostre re- 
gesol câtă și pe Majestatea Sa Regina 
nostră și pe membrii preaînaltei oase 
domnitâre să-i țină, binecuvinte și anere 
încă mulțl și mulțl ani spre mărirea tro
nului regescă, spre înflorirea sântei nâs- 
tre biseriol, spre bunăstarea patriei și fe
ricirea supușiloră ei: (rumânesoe) Se tră- 
dscă, trăescă, trăescă /“

Respunsulă Majestății Sale Fam 
publicată la timpulu său.

Literatură.
A apărută :

„Zur romiinisch-magyarischen Streit- 
frage." Einige Bemerkungen zur „Aut- 
wort der Hochsohul-Jugend Ungarns auf 
das Memorandum der romăuisohen Uni- 
versităts-Jugend." Sondor-Abdruck aus 
der Romănisclien Revue. Wien, im August 
1891. Verlag der „Romănischen Revue“. 
I. B. Wallishausser’s k. u. k. Hof-Buoh- 
druckerei, Wien.

\„La Gestiunea controversei dintre Ro
mâni și Maghiari*.  Unele observări asu
pra „Răspunsului tinerimei dela șoolele 
superi 5re maghiare la Memoriulă tineri
mei universitare române." Edițiune se
parată din „Romănische Revue*.  Viena, 
în August 1891. Edițiunea revistei „Ro- 
mănisohe Revue." Tjparulă curții o. r. 
I. B. Wallishausser, Viena.] Formată 8° 
mare, cu 56 pagini. Se pote prooura 
dela Direcțiunea revistei: Wien, VIII. 
Feldgasse 15.

Manualășcolastică aprobat. 
Gramatica limbei maghiare, cursă teo
retică și practioă pentru clasele gimna- 
siall și pentru privați, de O o ta vi a 
B ari țiu, profesoră gimnasială în Nă- 
săudă. Edițiunea a 4-a. Editoră și pro- 
văZ^oră I. Stein. Clușiu, 1886. Prețuia 
1 florină.

Acestă oarte fu aprobată din partea 
ministeriului reg. ung. de culte și ins
trucțiune publică sub Nr. 18.450 din 
1890.

Telegramele „Gaz. Transă
(ServiciulCi biroului de cor. din Pesta).
Constantinopole, 21 Septemvre. 

Ministrulă listei civile Ago-pașa a 
căcjută de pe cală și a murită în
dată.

Londra, 21 Septemvre.^ Balma- 
ceda s’a împușcată în ambasada 
argentină din Santiago.

Constantinopole, 21 Septemvre. 
Soirea privitore la reducerea în
semnată a datoriei speseloră de 
resbelă din partea Rusiei, e neade- 
verată.

Petersburg, 21 Septemvre. Am- 
basadorulă serbescă de pănă acum 
PetronojevicI, se c|ice că va fi în
locuită prin mmistrulă-președinte 
Pasicl.

Necrologii. Aureliu Givulescu, cle- 
rioă absolută din dieoesa Aradului, după 
o bolă scurtă de 2 c|>le, a răposată în 
Aradă, la 2 (14) Septemvre o. în etate 
de 22 de ani. Despre răposatulă ni-se 
scrie, că a fostă ună tînără ou eminente 
calități și de mari speranțe pentru po- 
porulă română. La înmormântare pe 
lângă profesori și colegi a lua parte ună 
publică frumosă din Aradă. Cuvântarea 
funebrală în biserică a ținut’o părintele 
profesoră de teologia V. Mangra, âr la 
mormântă a vorbită tînărulă O. Proca, 
clerică de cursulă ală III lea și vice-pre- 
ședinte ală sooietății de leotură. Pe ră
posatulă îlă deplânge nemângăiatulă său 
tata Vasilie Givulescu, învățătoră pen
sionată împreună ou întristata-i familiă. 

Fiâ-i țărina ușoră !
Proprietară:

Dr. Aure! Mureșianu.
Redaotoră responsabilă interimală:

Gregoriu Maiorii.
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Curs ulii pieței Orașovu.
din 21 Septemvre st. n. 1891.

Bancnote românescl Camp. 9.27 Vend., 9.31
Argintă romănescU n 9 22 n 9.27
Napoleon-d’orI * n 9.27 n 9.31
Lire turcescl n 10.48 n 10.53
Imperiali - - ■ ■ n 9.46 n 9.51
8-albinI ... * n 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6°/o J01-—

m n n &°/o „ 99.50 r> 100.—
Rable rusescl - ■ ■ « 124.— n 125.—
Mărci germane «■ • n 57.30 n 57.70
Discontulă 6—8°/0 pe ană.

Cursulu la bursa din Viena.
din 19 Septemvre a. c. 1891

Santa de aură 4% ...... 102 80
Banta de hârtiă 5°/o • ’ ^0
LmprumutulU căilor ii ferate ungare -

aurd . 115.25
dto argintii ----- 97.80

ostii ungare [1-ma emisiune] 
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostii ungare [2-a emisiune] 
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostii ungare (3-a emisiune) 111 50
Bonuri rurale ungare ..... 89 25
Bonuri croato-slavone - - - . 104.70
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescti .............................. —.—
[mprumutulti cu premiulii ungurescii 140.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 180 75
Renta de argintii austriacă - - - - .90.60
Renta de hârtiă austriacă .... 90 65
Renta de aurii austriacă - • - - 11010
LosurI din 1860 ... . . 136.80
Acțiunile băncei austro-ungare ■ - 1008.
Acțiunile băncei de credită ungar. - 324.25
Acțiunile băncei de credită austr, - 274.50
Galbeni împărătesei- - ■ ... 5.58
Napoleon-d’orI.............................   >• 9.32
Mărci 100 împ. germane • ... 57.77’/i
Londra 10 Livres sterlings - • 117 45Amortisarea datoriei căilorii ferate de

Nr. 6051—1891 663,3-2

Publicațiune.
Dedrece în fiecare anu se împarte între soldați cu serviciul^ 

militaru prestatu o parte din venitulu fundațiunei „principelui Schwar- 
zenberg-Grune,“ de aceea se provocă toți acei soldați cu serviciulu 
militarii prestatu, dela sergenți-majori în josu, cari suntu născuțl 
în comitatulu Brașovâ seu aparținu acestui comitatu și cari au drep- 
tulu de a fi împărtășiți din acestă fundațiune, de a’și așcerne sub
scrisului căpitănatu petițiunile de ajutorare pănă în 1 Noemvrie a. c. 
cu atâtu mai multu, debrece petițiunile așcernute după acestu ter
mină se voru respinge.

Brașovu, 10 Septemvre 1891.
Căpitănatulu orășenescu.

0 specialitate necomparabilâ
între tote apele minerale alcalin-actde din monarchiă și străinătate 

este

r r ___

REPAT“99
oare în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-carbonic se buoură de o valore medi
cinală. forte mare și de unG renume universală neîntrecute.

Apa minerală de „Bepat44 să întrebuințeză ca medicamenta CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stăriloro catarhalice a stomachului și a organeloru respirătâre, În contra 
maladieloru rinichiloru și a beșicei etc., are unu efectu admirabila la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta ca remediu solvatoru neprețuibilti.

Celu mai ciiratu și binefăcătorii producții naturalii. 
0^- Ca borvizii adecă, beutu cu vinii.

nu se pote compara aedstă apă escelentă cu nici o altă apă minerală 
continentului.

Șampagnnlii apelorti minerale.
Conforma ordonanței înaltului ministerO de interne No. 5891/VIII 

din anula 1890, apa minerală de B6pât44 este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescripțiunile legilora sanitare.

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopulă sticlei tre- 
bue să fiă însemnata ou : „K.-Imper Repăti“. Deci să râgă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferiore.

a

Apa minerală de „Bâpât44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă în depositula subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tâte birturile mai notabile.

Cu totă stima 
AcLministrațiunea isvornlui 

Josef Gyorgy, 
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-3

ZbJZers-uLl-ci treixvirilor-cL
pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 20 Iulie 1891

Budapesta—Predealii {Predeal tt—Budap est a B. -Pesta- Ar adu-Teiu ș Teiuș-Ar  adft-B. -Pesta Copșa-mică— Sibiiu

Trenil 
de 

persân.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele
rații

Trenu 
aocele- 

ratu

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele
rații

Trenu 
de 

persân.

✓ Trenă
de

persân. ratu persân.

Trenu 
accele-

Trenu 
de

Trenii 
de 

persân.

Trenu 
accele

rații persân-

Trenu 
de

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny
Oradea-mare | 

Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huedin
Stana
A ghiriș 
Ghirbău
Nădășel
Clușiu ]

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uidra
Vințul de sus 
AiudG
Teiușă

Crăoiunelă 
Blașiu 
Mioăsasa

Oopșa mică'
Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodă
Augustină 
Apața 
Feldiora
Brașovu

10.50
8.30

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

10.12 
10 37 
10.56 
11.04 
11.28 
11.45 
12.13 
12.44 
12.59

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

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

3.25

Timiștt
PredealG 
BuourescI

Tren de 
persâne

■ 12.20
1.41
2.26
8.50

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

9.15
11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47

BucurescI
Predeală
Timiștt
Brașovă

Feldidra 
Ap ața 
Augustinft 
Homcroda 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică

6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiușă

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudă 
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghiriștt 
Apahida
Clușiu

Muresu-iLudosu—Bistrița-> i i

II

sus

I
1

NădășelG 
Ghîrbău
AghireșG
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Buci a 
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd
Oradea marej

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

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

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31 

10.09 
10.31 
10.47 
11.06 
11.42 
11.57 
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Viena
Budapesta 
Szolnok

7.23
8.03
8.37
9.04:
9.46

11.03 i
11.29:
12.06 I
12.37:
12.53 i

1.18:
I. 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
II. 17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Aradă
G-logovață 
Gyorok 
Pauliștt 
Radna Lipova 
Oonop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Grurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piști) 
Orăștia 
Ș'.botG
Vinț. de josG 
Alba Iulia 
Teiușă

10.50
8.15

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

10.16
10.36
11.-
11.26
|11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

Teiușă
Alba-Iulia
Vinț. de josG 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piști) 
Deva 
Branicica 
Ilia 
Gurasada 
ZamO
Soborșină 
Berzava 
ConopO 
Radna Lipi 
PaulișU 
Gyorok 
GlogovațO

Aradu

ova

Szolnok
Budapesta

Viena

3.09
3.50
4.09i
4.52
4 55
5.23
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
854
9.10.
944
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7 25
6.05

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51
155
7.20

1.39
2.19
2.36'
3.03
3.30
417
4.33
4.55
5.17
5.28
5.53,1
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Copșamică 3.- 10.47 7.10
Șeica-mare 3.31 11.27 7.43
Loamneș 4.15 12.08 8.27
Ocna 4.46 12.38 8.59

i Sibiiu 5.10 1.- 9.23

Sibiiu— Copșa-mică

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8 02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

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

5.35 5.36
Regh.-săs. 7.10 7.15

Simeria (Piști) jPetroșenălIBetrosenii-Simejria (Piști)

Simeria
Streiu
HațegG
Pui
Cri va di a 
Banița 
Petroșeni

6.— 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50
6.3b 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24 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

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Regh.-săs. 
Oșorheiu 
Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Bisti’ita—Murcșu-Iuudoșu

Aradu—Timișora II Timișora—Aradu* 11 •>
Aradu
Vinga
Timișora

6.15 11.30 7.15
7.32 12.47 8.04
8.42 2.04 8.57

Timișora
Vinga
Ara dă

6.20 1.11 JW
7.21
8.03

2.46
3.50

Cwhirisu—Turda | Turda—Ghiriști
Gliirișă 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda

‘ 8.08 10.55 4.— 10.44 Ghirișă | 5.10| 9.50 2.50 9.10Turda
4.50 9.30 2.30 8.50

Brașov—Zernesci

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 
Cern a
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora—Simeria (Piski)

Hunedora 
Cerna 
Simeria

4 46
5 11
5 28

2.32
3 -
3.20

7.22
7.50
8.10

Sigliișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

<Dareii-mari—Siclău || Keliîu—Careii-iuari

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

3.15
6.10

Brașov 
Zârnesci

5.45
7.26

4.55
6.36

Eernesci—BrașovBistrița . . . .
Țagu-Budctelică . 
MurășO-Ludoștt .

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

Nota: Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.
Careii-marI.
Zelău.

5.50 Zelău . . .
Careii-marI .

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

Zernesci1.56j
6Ă8|'Brașov

8.-
8,24 9.44

8.20


