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A doua fașă a campaniei Ziaristice.
(Articula finalii.)

Brașovu, 10 Septemvre v.
Din articulii precedență vecțu- 

rămă cum se presentă casulă 
d-lui Eugen Brote și a celoră 
patru dinți e membrii comitetului, 
despre cari acesta susține, că aru 
merge cu densulă.

Pe acești patru însă, fiind-că 
n’au eșitu în publică cu numele 
loră și nici d-lă Eugen Brote nu-i 
numesce, trebue să-i lăsămă deo
camdată la o parte, căci în ase
meni împrejurări n’avemă nici o 
siguranță, decă el într’adeveru pri
mes cu cu toții pe d. Eugen Brote 
ca căpitanu în campania, ce-a în- 
treprins’o în publică contra vo
tului comitetului.

Rămâne der se ne tragemă so- 
cotela cu d-lu Eugen Brote.

D-sa care n’a avută pănă acjl 
nici ună rolă politică la noi. și-a 
câștigată acum meritulă — pentru 
care nu-lă învidiămă— de a fi lo
vită în față în modă cinică prin- 
cipiulă disciplinei și ală solidari
tății naționale.

In conferența din tămna tre
cută, la alegerea de președinte ală 
ei, d-lă Eugen Brote a votată pen
tru d lă Babeșă; er după aceea, 
în ședința de constituire a comi
tetului de 25, a votată nominala 
totă pentru alegerea d lui Babeșă 
ca președinte.

Prin urmare d-lă Eugen Brote 
nu păte invoca pentru sine nici 
aceea, că ar fi fostă tot-deuna 
contra d-lui Babeșă. Der chiar și 
în casulă acesta ar ave pentru 
sine numai consecuența, niclde- 
cumă Inse nu i s’ar pute ușura 
pecatulă, ce l’a comisă atunci, 
când s’a răsvrătită în contra ho- 
tărîrei comitetului, luată după to
te regulele ordinei și ale disci
plinei parlamentare, ce trebue se 
se observe într’ună asemenea corp, 
s’a răsvrătit sub cu vent, că preșe

dintele nu s’a lămurit, că prin urma
re votul comitetului nu e justificat.

Decă așa este în adevără, a- 
tuncl ce mai caută d-lă Eugen 
Brote în comitetă și încă recla- 
mândă titlulă de vice-președinte ? 
Cum păte elă să conlucre c’ună 
comitetă, în care n’are încredere, 
și contra căruia uneltesce pe fa
ță în publică?

Er’ decă nu este așa, atunci 
pentru ce acestă comediă nedemnă 
și păcătăsă? Pentru ce acesta ațî- 
țâre neiertată în contra disciplinei 
și a ordinei năstre de partidă ? 
Pentru ce acea „constatare pu
blică “, care nu constată alta de- 
câtă că d-lă Eugen Brote și-a 
subscrisă însuși atestatulă de pau
pertate ?

Der ni-se va observa pote, că 
i-a trebuită d-lui Eugen Brote ună 
pretecstă spre a pute continua 
agitațiunea în publică în legătură 
cu ortacii săi archimameluci din 
compania Slavici.

Se admitemă casulă, că d-lă 
Eugen Brote a avută vr’ună an- 
gajamentă, care nu i-a iertată să 
se împace cu votulă comitetului 
nici măcară pănă la viitărea lui 
ședință.

Și atunci înse întrebămă, de 
ce nu a avută „curagiulă civică*4, 
despre care ne vorbea atâtă de 
de desu ,.Tribuna*1’, de a-o rupe 
cu comitetulă definitivă și de a 
se declara pe față dușmană ală 
lui și ală președintelui seu? De 
ce rămâne în comitetă și totuși a- 
gită în contra lui în publicitate?

Cum s’ar caracterisa de pildă 
fapta unuia care uneltesce pe ascuns 
și pe față în contra soțiloră săi, îi 
atacă și îi ocăresce și cu tăte as
tea mai are îndrăsnela de a voi 
se stee cu ei la masă?

Der nu noi vomă încerca a 
pronunța aici o judecată asupra 
faptei d-lui Eugenă Brote. Noi 
ne mărginimă numai a-o esamina 
și a-o caracterisa, căci suntemă 

siguri, că ea se va judeca însăși, 
ba s’a și judecată!

D-lă Eugen Brote putea fărte 
bine se nu susțină și din parte-șl 
votulă de încredere învocată pen
tru D. Babeșă, cu tăte că, pre
cum amă dovedită, acesta n’avea 
nici ună înțelesă, după ce d-sa a vo
tată punctulă I, alinea I, care era nu
mai premisa conclusiunei din 
punctu II. Der în fața votului ma
jorității (chiar se fi fostă majori
tate numai de ună votă, nu îm
pătrită) nu-i era nicidecum per
misă d-sale. ca, făcendu-se—chiă- 
mată ori nechiămată — advoca- 
tulă minorității de patru, se iesă 
în publică c’ună asemenea pro- 
nunciamentă, care presupune o 
ruptură totală nu numai cu pre
ședintele, ci și cu întregă co
mitetulă. Nu-i era permisă mai a- 
lesă se acuse pe președinte, că 
n’a dată lămuriri, pe câtă vreme 
d-sa n’a cerută dela elă lămuriri, 
deși a fostă de față în ședința co
mitetului.

Amă c|isCî în articululă din nr. 
198 ală făiei năstre, că d-lă Eugen 
Brote, care n’a cerută dela pre
ședintele seu lămuriri în comitetă, 
vine și i le cere în „Tribuna**.

Trebue se rectificăm u acesta. 
Adevărulă este, că lămuririle, 

ce nu i le ceru în comitetă, nu i 
le cere nici în publicitate, ci „con
stată** numai că nu le-ar fi dată. 
Suspiționeză și învinuesoe, der în 
realitate nici că vrea se se lămu- 
rescă decă aceste suspiționărl și 
învinuiri suntă întemeiate seu nu, 
ori întru câtă ară fi întemeiate!

D-lă Eugen Brote mai pune 
în scrisărea sa alături cu „întregă 
partidulă** și anumite părți inte
resate.

Cari se fiă ore acest'3 părți 
interesate? Nu cumva înțelege 
aici vr’ună „grupă de ămenl“, cari 
în îngâmfarea loră se pună mai pe 
susă deinteresele solidarității năstre 
naționale și voră să se constitue în 

areopagă asupra loră, ne mai vo- 
indă se stea de vorbă cu noi 
bieții muritori din sînulă parti
dului, ci numai cu marii diplomați 
ai Europei?

Ei bine, afle d-lă Eugenă Bro- 
cu toți companiștii săi, că noi nu 
cunoscemit interese, cari se fiă mai 
presusu de interesele solidarității 
nâstre naționale și asupra acestoru 
interese noi toți suntemă chemați 
a veghia împreună cu întregă po
porală și totă numai noi avemu 
se judecămă, nu numai decă ati
tudinea d-lui Babeșă, der și decă 
atitudinea și procederea d-lui Eu
gen Brote este de natură a pro
duce în sînulu comitetului și a 
întregului partidă încrederea atât 
de necesară!

CRONICA POLITICĂ,
— 10 (22) Septemvrie.

— piarultt „Național Ztg** primerace 
o telegramă din Paris în oare se 
oă atașații militari străini pe lângă ma
nevrele francese, preamăresc^ în unani
mitate ospitalitatea plăcută și amabilă 
ce li s’a pregătită din partea Francesi- 
lorii. Așa toți oficerii primeau în fiă-care 
cji cjiarele patriei loră, Bulgari, Turci 
Șerbi, totă asemeneă Austriaci, Germani, 
eto. lipseau numai foile din Iapania. O- 
ficerii germani se esprimară în modă fa
vorabilă asupra atitudinei poporațiunei, 
nicăiri nu s’au aucjită vre-o espresiune os
tilă. Judecata unanimă asupra mane- 
vreloră este, că în ceea ce privesoe 
mișcările, destoinioia la marșuri și su
portarea strapațeloră, armata francesă e 
escelentă.

— După o depeșă din Berlin a di- 
areloră vieneze, toastulă ținută de împăra- 
tulă Vilhelm la Erfurt, deși în mersulă 
ideiloră a fostă așa precum îlă resumă 
diarulă „Post**, totuși espresiunile, de 
cari s’a folosită împăratulă, n’au fostă 
tocmai acelea, pe oari ’î le pune în gură 
cjiarulă berlineză. Pasagiulă privitoră la 
„parvenitulă corsicană**, ar fi sunată 
după mărturisirea gazetei oficiale ger-
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Preumblări în București.
VIL

Iubite Amice!
Tămna bate la ușă, natura s’a 

schimbată la față, suntemă între 
Sânte-Măril, timpulă a începută a 
se răcori, sărmana frunză îngălbi- 
nită cade bătută de ventă, gruele 
și alte paseri călătăre se gătescă 
de plecare înalte ținuturi mai în- 
cântătăre, numai cetățenii noștri 
vină, cu luminile câștigate în Eu
ropa și eu pungile scuturate, în 
Bucuresci, unde cu începerea tom- 
nei erășl ne întărcemă la vieța, 
la vorbăria și la politica: horum-ha- 
rum nervus rerum gerendarum.

Pe strade e mare îmbulzelă, 
nu faci ună pașă ca să nu fi o- 
prită în cale de câte unu cetățenă, 
politicu de profesiune, și care îți în
șiră felă de felă de întocmiri mi
nunate văcuțe în străinătate și 
numai la noi ar fi; bună țeră, rea 
tocmelă.

Intrândă în băcănii, profesorii 

lumineză pe băcană cum suntă 
întocmite șcălele în Europa, advo- 
cații spună cum se împarte drep
tatea, medicii cum se face servi- 
ciulă salubrității publice și spițerii 
cum e întocmită proprietatea far
maceutică, er băcanulă întorsă de 
curendă dela Găștein, spre ași ară
ta priceperea sa în tăte materiile 
sciințeloră de stată, întrerumpând 
pe spițeră, strigă de după tejghea: 
mai bine la băcăniă de câtu la spițeriăl

Ascultândă la tăte acestea și 
nerăbdătoră de a afla dela cei lumi
nați o mică deslușire, întrândă 
și eu în vorbă, am cerată se mi 
se spună precum ca se se scie:

Decă în Europa ună profesoră 
ar pute să ocupe în același timpă 
și postulă de judecătoră lavre-un 
tribunală? decă ună profesoră ar 
pute să fiă și funcționară admi
nistrativă ? decă ună profesoră ar 
pute să fiă și advocată ? decă ună 
profesoră ar pute să fiă și ingineră 
la comună, la județă seu la stată? 
decă ună profesoră ar pute se fiă 
și medică particulară? decă ună 

profesoră ar pute să fiă și advo
cată ală statului plus să mai aibă 
și clientela sa particulară?

In totală, seu, în summa-summa- 
rum ratiociniului, cum s’ar 4i°e Pe 
la Blașiă, decă unu băcană, după 
ce a dată falimentă, ar pute să 
se facă advocată? decă ună stu
dentă până ce e încă pe banca 
șcălei ar pute se fiă funcționară 
publică și încă chiar la ministerii? 
decă ună prolesoră de gimnastică 
dela vre-ună gimnasiu ar pute să 
fiă în același timpă și Ministerial- 
rath la Viena seu la Berlin ori la 
Paris? decă ună pedagogă dela 
vre-ună internată ală statului ar 
pute să fiă în același timpă și 
osztaly fonoh în vre-ună Ministeriu 
din Peșta???

Doreamă multă să fiu lumi
nată și positivă informată în a- 
cesta privire, spre a nu ajunge 
să confirmă și eu 4i°etdrea Ro
mânului : „ca la noi la nimeni,“ seu 
„la D-cțeu și în țera românescă tote 
suntu cu putință. “

Rugarea mea însă, ca de obi- 

ceiu ,a rămasă fără răspunsă, pen
tru că decă ar fi ascultată atunci 
ar atinge pungile multora din ce
tățenii luminați și înțărcându bălaia 
puțini dintre ei ar mai pute co
linda vera prin Europa.

Intre acei, cari se întorcă tomna 
din Europa cu mai multe sciințl 
și cunoscinți suntă așa numiții 
profesori specialiști în pedagogiă, 
metodologiă, oftalmologiă, demo- 
grafiă, geografiă, epigrafiă, chimiă, 
higienă, agricultură și advoca
tura. Din aceștia, în genere, se a- 
legă misionarii seu trimișii țării la 
congresele șciințifice internațio
nale europene și americane și pe 
când ei studieză în străinătate rasa 
bovină, la noi cine e însărcinată 
să studieze condițiunile economice 
și administrative ale țăranului ro
mână? ..............Herr professor von
Ereytag!

Sume de bani se cheltuescă cu 
aceste congrese internaționale sci- 
ințifice fără ună folosă practică 
pentru țeră, căci Oltenulă totă așa 
ca și pănă acum vinde prune ne- 
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mane, astfeltt: „In acestii locO, cuceri- 
torulîî corsicantt a ofensată greu pe prinții 
germani și a umilită adenoă patria nds- 
tră doborîtă la pămentă“. Er mai de
parte-: „Atunci au încolțită în sufletulă 
fericitului meu străbună ideia unei re- 
sistențe la extremă, care a devenită a- 
poi ridicarea răsbunătore din 1813.“ Cu 
totă îndreptățea acesta a unora din ter- 
minii toastului din versiunea gazetei 
„Post“, discursulă a iritată f'drte multă 
spiritele în Paris, după cum mărturisesce 
o telegramă a cjiarului „Pester Loyd“. 
Acestă impresie era de prevădulă și, de 
sigură din acestă causă, s’a refusată în 
primele dile la Berlin transmiterea în 
străinătate a depeșeloră, cari dau sâmă 
despre informația diarului „Post“ privi- 
tore la toastă. Bursa din Berlin chiar 
a fostă impresionată de acestă informa- 
țiune și oursurile au căcjută pe tâtă linia 
în cjiua când ea a apărută.

SOIRILE QILEI.
— 10 (22) Septemvre.

Clerul! românii la patriarchulti sâr- 
besoti. Membrii deputațiunei clerului ro
mână gr. or., după ce au felioitată la 
Timișdra pe Majestatea Sa, s’au presen- 
tată în corpore la Sânțenia Sa, părintele 
patriarchă serbescă Georgie Brancovici 
și la P. S. S. părintele Episcopă ală 
Verșețului Nectar ie Dimitrievitâ în resi- 
dența episcopescă de acolo. Ambii pre- 
lațl au primită pe membrii deputațiunei 
cu multă bunăvoință. In specială Pre 
Sânția Sa, părintele episcopă ală Verșe
țului s’a esprimată, că se bucură văc|endă 
în jurulă său membrii deputațiunei cle
rului română, și constată, „că datorința 
comună, de carea să fimă inspirați este, 
că fiindă fii uneia și aceleiași biseriol să 
trăimă în armoniă frățâsoă, pe carea ni-o 
impune sântele așezăminte ale biserioei 
ndstre ortodoxe.“

* * *
Escursiunea la Agramu a reuniunei 

industriale ungurescl care — pe tere- 
nulă industrială, deocamdată — are de 
scopă a mijloci o „înfrățire“ intre „Un
guri și CroațI, se va face după următo- 
rulfl programă : Plecarea dela gara din 
Budapesta la 25 Septemvre sera. In 26 
dimineța voră sosi în Agramă, unde la 
gară voră fi întâmpinați de autoritățile 
orășenescl. Urmâză încuartirarea și o 
preumblare în grupuri mai mici prin o- 
rașă. După prâncjă visitarea esposiției 
în corpore, unde li-se va face primire 
festivă din partea comitetului de esposi- 
țiă. Sera concertă. Duminecă în 27 Sep
temvre o preumblare cu trăsura prin o- 
rașă; la 3 ore p. m. mare ban
chetă dată de primăria crășenescă, apoi 
representațiă de gală la teatru etc. după 
care cei ce se voră grăbi, se voră pu

tă întorce încă în aceeași sără. La es- 
cursiune potă lua parte membrii reuniu
nei industriale din țâră, membrii tuturora 
camereloră de comeroiu și industriă, mem
brii reuniunei eoonomioe din țâră și a 
societății industriașiloră din Pesta eto. 
Escursiunea se va faoe în trenă extra, 
concesă de ministrulă de oomeroiu.

** *
Statistica vitelorii in România. După 

ună tablou ală Ministerului de comerciu 
română, în 1890 s’au aflată în România: 
Boi 1.250.590; vaci 820.511; bivoli 
17.832; bivolițe 29.401; tanrl 69.055; 
viței și vițele 332.991. Miei și oi 
4.642.256; berbeci 360.134; capre 209.990; 
rîmătorl 926.124; cai 594.962, printre 
care 31.871 armăsari, 236.338 iepe și 
54.805 mînc|I. Același dooumentă ofioială 
mai constată, că Ialomița este județulă, 
care posedă celă mai mare numără de 
oai, Doljiu celă mai mare numără de 
vite cornute, Constanța celă mai mare 
numără de oi, Argeșulă și Ialomița celă 
mai mare numără de porci, er Mehedin
ții celă mai mare numără de capre.

* * *
Sânțirea Casei diecesane din Caran

sebeș!. Cetimă în „F6ia Diecesană“: 
Casa diecesană de nou zidită din strada 
principală s’a sânțită Sâmbătă în 7 Sep
temvrie v. Sânțirea a îndeplinit’o Părin
tele protopresbiteră Andreiu G-hidiu, fiind 
de față P. S. S. D. Episcopă diecesană, 
Nioolae Popea, membrii consistoriali, cor- 
pulă profesorală și elevii dela amândouă 
institutele diecesane oelă teologică și 
celă pedagogică. Catulă de susă ală 
acestei case este menită pentru aceste 
două institute diecesane. Din acestă 
motivă P. S. S. D. Episoopă după în
deplinirea actului sânțirii ținu o ouvân- 
tare cu privire la scopulă edifioiului, fă- 
cendă cu pietate amintire de însemnă
tatea edificiului vechiei reședințe episco- 
pesci, unde au fostă pănă acuma aceste 
institute, care reședință este martoră viu 
ală esistinței episcopiei Caransebeșului 
încă din timpurile cele mai îndepărtate.

* * *
îmbunătățirea salarieloră. După cum 

anunță foile din Pesta, încă în decur- 
sulă anului 1892 se voră lua măsurile 
de lipsă pentru îmbunătățirea salarieloră 
funcționariloră ungurescl. In bugetulă 
anului viitoră este socotită și suma ne
cesară pentru aoelă soopă; de-asemenea 
este gata și proiectulă de lege privitoră 
la cestiunea acesta.

* *
Nenorocire la manevre. Din Oradea 

mare se telegrafeză: La manevrele hu- 
sariloră se întâmplă o groznică nenoro
cire. Ună sergent-majoră dela. husari că
dii de pe cală în deoursulă unui călă
rită în galopă, și trupa de călăreți ce 
venea în urmă, îlă călca și sdrobi cu to- 

tulă. Nenorocitulă muri imediată. La a- 
celeașl manevre ună reservistă îșl frânse 
mâna.

* * *
Regimentul! de infanteriă Nr. 2, Ale

xandru I, împăratulă Rusiei a sosită în 
Viena Sâmbătă în 19 Sept. n. o. și s’a 
instalată în cusarma principelui de ob- 
rdnă Rudolf.

** *
Despre întinderea căilor! ferate un

gare, publioă ministrulă de comerciu ună 
raportă, în urma căruia rețeaua căiloră 
ferate ungare, oare în anulă 1873 avea 
o lungime de 6211 chilometri, la finea 
anului 1890 avea 11,166 chiiemetri. Cres- 
cerea în decursă de 17 ani a fostă de 
5055 chilometri.

*# &
Din banii statului s’a dată bisericei 

reformate din Halas ună ajutoră de 
25,000 fl. pentru olădirea unui gimnasiu 
cofesională maghiară.

* * *
Tarifă pe zone. Pe linia ferată Haș- 

falău — Odorheiulă săcuescă, cu 15 Sep
temvre s’a introdusă tarifulă pe zone 
pentru persone și pentru bagage.

** *
Musioa orășenescă va da ună con

certă mâne, Miercuri, în Sala hotelului 
„Europa. Inceputulă la 8 ore sâra.

* * *
Semne de resboiu Iu vînele micu

lui rege ală Spaniei, Alfonso ală XIII, care 
deocamdată dă probe de strălucitele sale 
fapte militare numai pe calulă de trestiă 
și și-le esecută numai cu sabia de tini- 
chia și cu pușca de sooă, — clocotesce 
sângele eroică ală străbuniloră sâi. Pro
be despre acesta a dată fără îndoâlă 
în filele trecute când abia liberată de 
sub îngrijirile doicei sale, și deja se de
clară pentru — râsboiă. In dilele trecute 
adecă, se aranjase în grădina curții o 
petrecere strălucită de vâră. Cu acestă 
prilejă miculă domnitoră de cinci ani 
a chemată la sine pe locotenentulă de 
artileria Amelibia și l’a întrebată: „Este 
San-Sebastiano fortificată în destulă de 
bine‘?“ Locotenentulă a respunsă posi- 
tivă, âr regele Spanioliloră replica, ce 
e dreptă cu puțină tactă diplomatică, 
der cu inteligență și francheță, ur- 
mătorele: „Ei bine, mă bucură de acâs- 
ta, dâr după-ce nu peste multă va isbucni 
răsboiulu, dorescă ca la frontieră sâ fa
ceți mai multe fortifioațiunl“.... SpCrămu
că acestă declarațiuue râsboinică a celui 
mai mică rege nu va conturba echilibrul 
europeană, care deocamdată balanseză 
liniștită.

„Funcționarii ungurescii în închisore 
românescă.“

Sub titlulă acesta amâ publicata 
nu de multă, în numărulă dela 

5/17 Septemvre, la soirile $ilei, o 
scire ce o aduce „Egyetertes“ cu 
privire la ascultarea silită a unui 
funcționară unguru dela Predelă 
de cătră tribunalulă românu din 
Ploesci. Raportorulă foii maghiare 
vorbesce de 6 gendarmi, de ares
tare, de deținere în închisăre a 
funcționarului amintită, totă afir
mări neadevărate, și înșiră și alte 
afirmări neesacte. Din causa a- 
cesta dămă locă cu plăcere urmă- 
tbrei corespondențe, ce o primimă 
din fața locului, care lămuresce 
acestă casă.

Predeală. 7/19 Septemvre a. o. 
Stimate D-le Redactoră!

In sâra de 24 Iulie st. v. aflându-se 
în restaurantulă Joița, ală unui supusă 
ungură ou numele Tucsek, amploiatulă 
română dela gară, Nicolau, însoțită de 
d-lă Bălăcescu, taxatorulă vămei de aici, 
vine acolo și Neurihrer, ajutorulă de sol- 
găbirâu (nu solgăbirâu) împreună ou 
funcționarulă ungurescă de căi ferate, 
Otroban. Funcționarii români, ca de 
politeță din parte-le, învitară pe aceștia 
din urmă a lua locă la masa loră. Func
ționarii unguri însă, pare că au venită 
cu intențiunea de a provoca scandaluri, 
căci imediată începe Otroban a adresa 
oele mai murdare și insultătâre cuvinte 
la adresa funcționariloră dela calea ferată 
română. D-lă Nicolau îlă rugă de câte
va ori să înceteze, în urmă chiar îlă a- 
menințâ, spunându-i că conduita sa lasă 
de dorită. Atunci Otroban sărindă în 
susă ca ună turbată, lovi fără de veste 
pe funcționarulă română cu cuțitulă, în 
partea stângă sub claviculă; lovitură, 
oare putea fi chiar mortală, decă Otro
ban nu ar fi fostă oprită de cătră cei 
de față. îndată după ce a săvârșită a- 
cestă faptă, Otroban dispăru fugindă 
peste frontieră.

In urmă s’a anchetată faptulă de 
cătră primăria din Predeală și trimițân- 
du-se înaintea judecății, tribunalulă din 
Ploesci găsesce cu cale, ca să fiă invi
tată ca martoră importantă ajutorulă de 
solgăbirău din Predeală, Neurihrer, oare 
în momentulă oând sa petrecută faptulă 
amintită era de față. Neurihrer, primindă 
invitațiunea prin citațiă, refusâ de a i 
da ascultare, pe cuvâncă că elă e cetă- 
țeană ungură și păte fi ascultată numai 
de ună tribunală ungurescă. Nu vru să 
țină sâmă funcționarulă ungură, că du
pă lege ori ce străină aflătoră pe terito- 
rulă română, este supusă legiloră ro
mâne.

Lucru firescă așaderă, oă după ce 
judecatanu’șl putea lua cursă din causa 
lipsei acestui martoră importantă (Neu
rihrer), tribunalulă după lege a trimisă 
mandată de aducere. Autoritatea comu
nală primindă mandatulă l’a și esecutată,

copte în BucurescI, badea Toderă 
totă așa ară cum a apucată dela 
moșă Troiană, pelagra totu așa în- 
floresce ca și mai nainte.

Nu e vorbă, suntă și misionari, 
cari luâdu-șl misiunea în seriosu, 
îșl facă datoria în consciință și la 
întărcere, depunându-șl raportele cu 
multu studiu scrise, propunerile, 
pe care le facă, mai în totă de-a- 
una suntă aruncate la dosară, sub 
cuventu : n’avemă bani,!

Mai suntă și alții, cari mergă 
însă cu cheltuiala lord spre a se 
lumina în Europa și la întărcere 
vină burdufu de carte încâtă din 
doue cărți didactice esistente, la mo- 
mentă facă a treia, pe care o pună 
cu multă sgromotă în ven4are, ca 
fiindă originală și unică în felulă 
ei. Intre aceștia suntă așa num iții 
profesori comercianți, cari pe lângă 
catedrele loră mai au și alte în
treprinderi, pensionate etc., și cari 
mai în fiă-care lună scotă de sub 
țipară câte unu manualii didac
tică, greșită, plagiată seu copiată, 
puțină importă, bună înse de a 

face autorului stare și nume în 
societate.

După aceștia urmeză profesorii- 
bursieri, cari cu reserva dreptului 
și beneficiului la catedră, obțină 
prin concursă și câte o bursă spre 
a se perfecționa în Europa în di
feritele ramuri ale sciinței. Aceș
tia pe totu timpulă câtă stau în 
străinătate îșî arendeză catedrele 
prin bună învoielă, luându titula- 
rulă proprietară din salariulu lu
nară doue părți, er arendașulă una. 
Totă în acestă categoriă se gă- 
sescă și profesorii Revisori școlari, 
cari în timpulă revisoratului ase
menea îșî lasă ună locțiitoră la 
catedră, împărțindă cu acesta sa- 
larulă după cum s’au putută tocmi.

Din aceste puține relevări re
iese, că pedagogia la noi este sci- 
ința de a pune pe proletarii inteli- 
genți în posițiune se le funcționeze 
creerii deodată în mai multe di
recțiuni, ca și morile de ventu, 
seu ca și când ună meșteșugaru 
ar pute se fiă în același timpă și 
cismară și rotară.

Pentru ramificarea și răspân
direa acestei sciințe, de sine ur
meză că pedagogii advocați se 
întroducă la noi ană cu ană din 
Europa atâtea lumini, încâtă s’ar 
pute încărca într’ună trenă de 
marfă compusă din două-4ecl de 
vagone gole legate cu sululă, ca 
se nu rămână pe drumă nici 
unulă.

Și cu totă acestă mulțime de 
lumini pedagogice, noi încă totă nu 
suntemă luminați, cum ar 4i°e 
amiculă meu Diamandi Manole, 
în privința concordării genuriloră 
precum și în ceea-ce privescă no
minativele și genetivele substan- 
tiveloră limbei române, încâtă 
scriemă în 4iare păseresce, er nu 
românesce; de esemplu: „Majesta
tea Sa Regele a fostă însoțită1,1 va 
să 4ică cuventulă rege după sciința 
nostră pedagogică e feminină. Să’ți 
mai dau și ună altă modelă; de 
esemplu: „Băla Majestății Sale 
Regina s’a agravată.“ Apoi decă 
ai întreba pe ună Română fără 
sciință pedagogică, a cui bolă s’a 

agravată ? positivă ți-ar răspunde: 
A Majestății Sale Reginei, er nu 
a Majestății Sale Regina! Der 
încă cetindă pe cărți de visită 
titluri ca următorele: JDomnișăra 
~X-. Z. doctoru în dreptă și ad
vocată. Ei bine, în interesulă co
rectei concordări pentru ce nu s’ar 
pute 4i°e: doctoriță și advocătăriță? 
întocmai ca și preutesă, morăresă, 
birăiță seu primăresă!

Se vede treba că noi umblândă 
desă prin Europa ne uitămă graiulă 
ca și soldatulă, Nuțulă lui Grligoră, 
care întorcendu-se din cătăniă în
cepuse să vorbescă cu părinții săi; 
la mine fost dobașu, la mine place 
ouă ce pune găina. Vă4endu-lă pă
rinții în ce hală a ajunsă, începură 
a se jălui pe la vecini 4icendu: 
Vai săracii de noi, Nuțului nostru 
i-a rămasă mintea în dobă!

Nu voiu să atingă susceptibi- 
lițățile și amorurile proprii ale 
unora din pedagogi, pe cari și eu 
îi respecteză, însă nu-i mai puțină 
adevărată, că acela care a răs
pândită mai multe scrieri în țeră 
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adresându-se lui Neurihrer și făoendu-i 
cunoscutti, că deorece refusă a merge 
de bună voiă, primarulă este silită a’lă 
trimite la Ploescl la ascultare, însorită 
de ună .’gendarmă, oare n’avea altă mi- 
siă, decâtă a’lă supraveghia, cu scopă ca 
să facă destulă mandatului.

Prin urmare nu este adevărată nici 
aceea, că Neurihrer ar fi fostă arestată, 
dimpotrivă elă a fostă și a rămasă li
beră, căol gendarmulă, oare lă acompa
nia nu i-a interzisă întru nimioă din li
bertatea sa și avea să intervină nu
mai în casulă când ar fi voită din nou 
să se sustragă mandatului. Neurihrer în 
sera șederei lui la Ploescl a fostă liberă 
a durmi unde a voită, er a doua după 
deposiția făcută înaintea tribunalului, în- 
cetândă misiunea gendarmului, care l’a 
însoțită, Neurihrer s'a reîntorsă singură, 
în deplină libertate la postulă său.

Este der tendențibsâ espunerea fap
tului și neadevărată când se susține de 
foile unguresol, oă Neuihrer a fostă 
„arestată14, aici și că a fostă „deținută 
în arestă“ în Ploescl.

Funcționarulă ungură, Otroban, care 
într’ună modă așa de sălbatică a ata
cată pe colegulă său română cu cuțitulă, 
după ce a luat’o la sănătdsa și a scăpată, 
a fostă, după informațiunl positive, ce 
le avemă aiol, pusă în funcțiune în ser- 
viciulă căiloră ferate la Blașiă și se sus
ține de cătră unele persdne, că ar fi chiar 
avansată.

Urmările luxului.

Nenorocitulă poporă maghiară 
din comitatulă Baranya ne dă o 
.îngrozitora dovada despre urmările 
luxului. S’a observată încă de multă, 
oă acelă poporă piere și se im- 
puținăză din ană în ană. După studiu 
și observațiunl îndelungate s’a consta
tată, că causa acestei pustiiri a popora- 
țiunei exte luxulă, cu oare omenii s’au 
obicinuită atâtă de multă, înoătă suntă 
mai gata să recurgă la orime, decâtă 
să se lapede de elă. De frică, că înmul- 
țindu-se oopii într’o familiă, mamele nu 
voră mai pute umbla în haine de mă- 
tasă, ele au stabilită regula, oa o fa
miliă să nu pâtă ave mai mulțl ca doi 
copii.

Sistema acesta de doi copii a de
venită la poporulă din Baranya atâtă de 
obicinuită, încâtă astădl mamele mai bă
trâne pretindă ou totă hotarîrea dela ti
nerii căsătoriți ca în primii 4—5 ani să 
nu-șl facă de lucru cu d’ală-d’ale bote
zului și ele înse-le îșl învață fiicele, cum 
trebue să purcădă. Nbptea cete întregi 
de neveste tinere alergă pe la femei vră- 
jitore și acestă înfricoșată și murdară o- 
biclnuință se continuă de cjecl de ani, 
fără ca bărbații să fi întrevenită pentru

aparținea totă clasei pedagogiloră 
străini veniți în mijlocul ă nostru 
cu lumini aprinse din Europa.

Pedagogulu în cestiune la în- 
ceputu făcea pe modestula profe- 
soru și autoru didactică, înteme- 
iăndu în același timpu și unu c|iaru 
de principii în scopă de a stabili 
în țeră o frățietate italiană-română. 
Vecțendu că frățietatea nu pro
ducea gologănime și că urbanii noștri 
au mari aplicări pentru america- 
nismu, unde poți fi profesoru și 
brutară, advocată și cărclmară, 
perceptoră și băcană, și-a încer
cată noroculă și a isbutită. A 
fondată paralelă cu profesura ună 
atelieră construită pe următdrele 
base americane:

Secțiunea l-a cosmetică-farmaceu- 
tică cu mărfuri de albele, rume
nele, catramine, pravuri pentru 
pureci și stelnițe, alifii și gold- 
cream cu eticheta: „decă dâmnele 
vreu ca pielea (?) se le deviă fra
gedă și frumăsă, se întrebuințeze 
.acestă gold-cream.“

Secțiunea a Il-a novelistică. In 

împedeoarea răului. Obiceiulă a bântuită 
mai întâi numai în anumite comune și 
în anumite părți din numitulă oomitată; 
curendă însă elă începă să ia dimen
siuni și să se propage repede, așa oă a- 
trase în oele din urmă și atențiunea au- 
toritățiloră oivile și ohiar și a guver
nului. S’a dovedită d. es. oă în comuna 
Kovâgo-Szolos au murită în anulă a- 
acesta 44 și s’au născută numai 21. 
In comuna Toltos se afla înainte de asta 
cu 16 ani câte 50—60 de copii de școlă 
pe când astăzi abia se află 28.

Aoeste și alte asemenea date triste au 
umplută de grozăpe binevoitorii poporu
lui din acele părți, cari voră suleva ces- 
tiunea și în proxima adunare comita- 
tensă. Mai pe susă de tote este consta
tată că nascerea la acestă oriminală pus
tiire a populațiunei a dat’o luxulă.

Corespondența „Gaz. Trans,lt
Băsesci, 16 Septemvrie 1891.

O biserică frumosă s’a edificată în 
comuna Asuagiulă de josă, a cărei sân- 
țire s’a săvîrșită în <fiua de 13 Septemvre 
n. o., di de mare buouriă pentru o în
semnată parte a Româniloră Sălăgenl.

Asuagiulă de josă este o comună 
mică, despre ai căreia locuitori neînsem
nați la numără ai fi crezută, că nu suntă 
în stare să-și edifice din puterile proprii 
o biserică așa depomposă. Cu tâte aces
tea însă biserica s’a edificată, căci po
porulă acestei comune pe câtă este de 
mică la numără, pe atâtă este de mare 
la inimă. In fruntealui s’au aflată conducă
tori bravi și stăruitori, ca răposatul preotă 
Ștefană Achimă carele a pusă temeiulă și 
a inițiată ideia, er realisarea acestei idei 
este a se datori stăruinței încordate și 
zelului recunoscută ală d-lui George 
Popă de Băsesci, carele s’a presentată 
în comună și a însuflețită pe omeni la 
acestă faptă frumbsă și apoi punendu-se 
în fruntea unui comitetă formată din 
d nii Floriană Cociană, Demetriu Suoiu, 
Alexiu Varna și Ștefană Achimă, a luat 
asupră-șl sarcina de a manipula banii și 
de a îngriji, ca edificarea să fiă solidă. 
Edificarea s’a începută acum 2 ani, sub 
preoția răposatului de piă memoriă Ște
fană Achimă, și s’a terminată sub suo- 
cesorulă său Andreiu Centea, care fiindă 
omă zelosă și preotă harnică, cu stă
ruință neobosită s’a îngrijită mai departe 
de edificare. Laudă lui și braviloră po- 
porenl, cari au ascultată de glasulă lui.

La solemnitatea sânțirei au partici
pată ca la 5000 de țărani români din 
Sălagiu și de prin comitatele vecine, 
precum și ună numără însemnată de in- 
teligință. Ca pontificantă a servită Rss. 
D-nă Gregoriu Popă, arohidiaconă, asis
tată de număroșl preoți. Multă au con
tribuită la ridicarea solemnității oorulă 
vocală mixtă din Băsesci, condusă de

acesta secțiune se traducă șitipă- 
rescu totu felulu de nuvele rele 
străine și pe cari vânătorii de- 
tailiștl le transportă cu carele la 
târgurile din țeră, er la BucurescI 
se vendu cu prețulu de unu bană 
cola, copiiloră când mergă dimi- 
neța la șcdlă.

Secțiunea a III-a. Agentură și 
comisione pentru fabricile din stră
inătate. In acestă secțiune se pri- 
mescă totă felulă de comande și 
se redacteză cele mai esagerate 
anunciurl și reclame.

Secțiunea a IV-a Noutăți! Nou
tăți! In acesta secțiune se redac
teză și se tipăresce cfiarulă „Uni- 
versulu“ „cu mașină rotativă1' u- 
nica în România și care tot așa 
de rotativă și accelerată respândesce 
pintre noi o literatură ușbră și 
cosmopolită, care și alt-felă e des
tulă de înaintată la noi.

Puse în mișcare forțele motrice 
ale acestui aparată, profesorulă 
de o din. jră, a ajunsă în câți-va 
ani mare proprietară și comer
ciantă în BucurescI, avendă o a- 

d-lă Ioană Ohira, și oelă bărbătesoă di|: 
Bârseulă de susă, care stă sub dirigința 
d-lui Todoră Varna. Ambele coruri au 
esecutată piesele cu dibăoiă mare. Cân
tările au pătrunsă inimile, încâtă pe 
mulțl țărani de prin ținuturi depărtate 
i am aucjită esprimendu-șl dorința, ca să 
aibă și ei asemenea coruri.

Predica ocasională a ținut’o M. O. 
D. Teodoră Indre; s’a cetită și memo
randul edificării, în care se arată între 
altele, că biserioa a fostă zidită singură 
numai pe spesele Asuagiului de josă ; a 
costată bani 14,000 fl., er în ceprivesce 
îmfrumsețarea ei, precum candelabrele, 
luminările, eto., au fostă dăruite de cre
dincioșii mai evlavioșl, între oarl în lo
cuia primă amintescă pe preotulă locală 
și pe ouratorulă primară.

După actulă sfințirei, țăranii au fostă 
conduși la oasele locuitoriloră de acolo 
pentru de a fi ospătați, pentru ceea ce 
s’au făcută pregătiri mari, inteligința a 
fostă invitată la masa ospitală a paro- 
chului. Toasturi s’au ținută multe și forte 
însuflețitbre.

Săra la 6 6re a urmată o petrecere 
cu jocă, care a fostă fărte animată și a 
durată pănă în cjorl de di.

Ună arangeru.

Cutu, Augustă 1891.
Iu vara acâsta s’a ținută în Cută 

a oincea petrecere de vâră împreunată 
cu producțiune de diletanțl, în favorulă 
„Fondului școlastică" întemeiată la 1886 
fiindă tot-odată și cea mai cercetată 
și cea mai succesă dintre tote cele de 
mai ’nainte. Producțiunea mai alesă, 
prin sucoesulu ei bună, a mărită dispo- 
siția publicului, care și-a petrecută pănă 
’n diorii dilei următâre.

Producțiunea a avută următorulă 
programă : 1) Mama Anghelușa (cânte- 
celă comică). 2) Plugulă blastâmată, (de- 
clamațiune). 3) RSmășagulă, (vodevilă) — 
tote de V. Alexandri, dela a cărui tristă 
perdere acuși va fi anulă, și credă, că 
nimerită a lucrată acelu domnă, care în
tr’o scurtă vorbire în pausă la masă a 
închinată frumbsa producțiune eternei 
memorii a marelui Alexandri, regelui 
poesiei române.

Reușita producțiune se datoresce 
d-reloră diletante: Lucreția Coșieriu 
(Smarandița), Sabina Bitea (Tinoa), Eu
genia Coșieriu (Guvernanta) și D-loră.1 
T. Liviu Bitea (Teodoreanu — Anghe
lușa) și Vasiliu Vasilca (Nicu). Toți și-au 
studiată bine rolele și au storsă aplau- 
sele publicului, âr la urmă au fostă re- 
ohiămațl și sgomotosă aplaudați. Bina 
încă a fostă potrivită arangiată, cu co- 
vore și alte lucrări de mâni naționale 
țărănesol.

Sub buna impresiune a producțiu- 
nei, s’a începută petrecerea cu jocă cu

vere numai în proprietăți imobile 
în valâre de mai multe sute de mii 
de lei, plus o villă la Sinaia și ună 
equipagiu spre a se preumbla la 
șosea.

Apoi s6 te joci cu Europa!
In adeveră trăindă într’ună a- 

semenea mediu. în care controla 
și seriositatea lipseșce, în care e- 
ducațiunea națională e sugrumată 
de o cultură spoită cosmopolită, 
în care titlurile de studii suntă 
înlocuite cu biletele de recoman- 
dațiunl și în cari îndrăsnela e pri
ma condițiune de a te ridica ca 
uleiulă deasupra apei, se pote ore 
ca omulă cultă, naționalistă, mo
destă, de inima și simțăminte se 
nu devie pesimist? și decă Reve- 
rendissimulă pater Grama, are, seu 
nu, cuvinte se critice pe Eminescu 
într’ună modă atâtă de aspru 
și violentă, fără să cunoscă me- 
diulă în care trăia poetulă și nea
junsurile cu care elă c|îlnicQ. se 
lupta ?!

La revedere!
Teofil Frâncu. 

o „Horă" mare și voiâsă, împodobită cu 
vre-o 7 costume naționale drăgălașe.

Succesulă materială încă a fostă în- 
destulitoră. Sau înoassată 123 fl. 12 or. 
Sau spesată 55 fl. 34 cr. Venitulă ourată 
de 67 fl. 78 cr. s’a adausă la Fondulă 
depusă la „Albina" în Sibiiu, care la fi
nea anului 1890 era de 185 și câțiva 
crucerl.

Au suprasolvită d-nii Iuliu Victoră 
Albini, not. cerc. (Zlatna) 6 fl.; Ales. 
Dobrescu protop. gr. cat. (Sebeșă), Sim. 
Simioneti comerc. (Sebeșă), I. Munteanu 
propr. (Roșia de Secașă), Ioană Coșieriu 
adv., Emilă Filipă funcționară la per- 
ceptorată, Publiu Rozoră măcel., Al. 
Vințanu măcel., (toți din Alba-Iulia); 
Ioană Onea când. not. (Zlatna), Aug. 
Cărpinișianu sub not. (RâhSu) câte 1 fl.

Oferte ni-au trimesă d-nii Septimiu 
Albini publicistă în Sibiiu 8 fl. 30 cr., 
ca oontribuirl benevole colectate într’un 
cercă de prietini; I. Grozescu profes. 
(BuourescI) 10 lei seu 4 fl. 65 or., d-na 
ved. Raf. Solomonă propr. și Oonstan- 
tună de Colbasi propr. (Springă) câte 2 
fl.: d-lă Dumitru Cuteanu protop. (Să- 
oădate) și Revente Cuteanu poroohă (Or- 
da inf.) oâte 1 fl.

Toți aceștia primesoă mulțamita nâs- 
tră sinceră. Cuteanulă.

Dare de semă și mulțămită publică.
Reghinulu săsăscâ, 26 Augustă 1891.

Petrecerea de vâră îndatinată a se 
fine în Reghinulă să ăsoă cu ocasiunea 
târgului așa numită de vâră, s’a ținută 
și estimpă în (fiua de 10 Augustă n. o.

Din însăroiuarea comitetului aran- 
giatoră, îmi iau voiă a faoe în privința 
veniteloră acestei petreceri următorulă 
raportă:

A incursă peste totă suma de 155 
fl. 90 cr. și 1 galbină. Spesele au fostă 
de 82 fl 10 cr., resultă deci ună venită 
curată în favorulă șoolei române gr. cat. 
din Reghinulă săsăsoă, de 73 fl. 80 cr. 
v. a, și uuă galbină imperială. Acâsta 
sumă s’a depusă spre fructificare la ban
ca din looă: „Mureșiana".

Supra-solvirI au incursă dela d-nii 
și d-nele: Valeriu Henzelă, farmacistă 
1 fl.; Balteki Lajoș negustoră 1 fl.; Dr. 
Cirilă Vulcană adv. 1 fl.; P. P. Barbu 
adv. 3 fl,; Dionisiu Simionă proprietară 
(Săngeorgiulă de Câmpiă) 3 fl.; Dr. Ales. 
Cenșană medică 1 fl. D na Helena Bar
bu 1 galbină imp. Ales. Augură 1 fl.; 
Augustină Crainică prof. 1 fl.; Simeonă 
Crainică prof. 1 fl.; Pompeiu Făgărășană 
preotă 1 fl. 20 or.; G-avrilă Chețană pro- 
topopă (Cosma) 1 fl. 50 or.; Iosifă Po
pescu când, de adv. 1 fl.; Michailă Go- 
rbg 1 fl.; Dr. Ioană Uilăcană medioă 
(St. Petru) 1 fl.; Danielă Kreintzel in
dustriașă 2 fl.; Georgiu Maioră preotă 
(Toplița) 2 fl. 50 cr.; Dr, Ioană Popes
cu adv. (Reghină) 1 fl.; Vasiliu Mera 
notară (Habică) 1 fl.; Demetriu Moldo- 
vană protopopă (Sighișâra) 1 fl.; Severă 
Barbu comptabilă (Reghină) 2 fl.

Oferte marinimbse s’au primită dela 
d-nii și d-nele: Marie Lemeny negust. 
1 fl.; Hugo Czoppelt farmao. 3 fl. Nico- 
lau Marinovioiu negust. 1 fl.; Eduard 
Gollner architectă 2 fl.; Kdrossy Albert 
protopretore 1 fl.; — totu din Reghină, 
Vasilie Duma, preotă (Jabenița) 2 fl.

Binevoitorii spriginitorl primescă 
din parte-ne cea mai căldurbsă mulță- 
mita. Simeonu Zehanu

secretară.

Telegramele „Gaz. Trans“.
(Serviciulă biroului de cor. din Pesta).

Viena, 22 Septemvre. Confe- 
rențele comune ministeriale de 
sub președința Majestății Sale 
s’au încheiată. Resultatulă finală 
corespunde cu dorința esprimata 
de ambele guverne, cumcă prin 
urcarea crediteloră cerute de ad- 
ministrațiunea de resboiu se nu 
se provoce turburarea în bugetele 
ambeloră ministere de finance.

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei44 ă 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

Proprietară :
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.



Nr. 201—18 1.Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI.

tzUrsnIii pieței Orașovw.

Cursuln Ia bursa din Viena.
din 2L Septemvre a. c. Iad)

din 22 Septemvre st. n. 1801.
Bancnote românescl Cump. r 28 Vend., 9.32
Argintă romănescă „ 8.23 n 9.28
Napoleon-d’orI - • „ 9.30 M 9.34
Lire turcescl - - „ 10.48 n 10.53
Imperiali . - , , n 9.46 H 9.51
GalbinI .... n 6.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina“ 6°/a 101.— —.—

n n n ®°/o r> 99.50 100.—
Ruble rusescl - - ■ „ 123.— n 124.—
Mărci germane - - „ 57.40 n 57.90
Discontulă 6— 8% pe ană.

ostii ungare [1-ma emisiune] 
Imortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare [2-a emisiune] 
Amorfisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (3-a emisiune) 111 —
Bonuri rurale ungare . - - - 9).—
Bonuri croato-slavone.................... 104.60
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescă .—
împrumutul!! cu premiul!! unguresc!! 140.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

0 specialitate necomparabila
între tote apele minerale alcalin-acide din monarchiă și străinătate 

este
©/jose ele

Santa de aurii 4°/0 -.......................... 102.50
Banta de hârtiă 5°/0 100.05
împrumutul!! căii oră ferate ungare •

aură 115.25
dto argintii - - - • ■ 97.50

ghedinului - 130 75
Banta de argintii austriacă - - - - 90.35
Renta de hârtiă austriacă - • - - 90 35
Renta de aurii austriacă - • - - - 109 85
LosurI din 1860 - ... 136.80
Acțiunile bănceiaustro-ungare 1000.-
Acțiunile băncei de credit!! ungar. 322.25
Acțiunile băncei de credită austr 274.50
Galbeni împărătesei- - - 5.59
Napoleon-d’orI ... 9.34
Mărci luO împ. germane - - 57 90
Londra 10 Livres sterlings 117 60Amortisarea datoriei căiloră ferate de

Nr. 6051—1891 663,3-3

Publicațiune.
Dedrece în fiecare ană se împarte între soldați cu serviciulă 

militarii prestată o parte din venitulă fundațiunei „principelui Schwar- 
zenberg-Grune,“ de aceea se provocă toți acei soldați cu serviciulii 
militarii prestată, dela sergențl-majorl în josă, cari suntă născuți 
în comitatulă Brașovă seu aparțină acestui comitată și cari au drep- 
tulă de a fi împărtășiți din acestă fundațiune, de a’și așcerne sub
scrisului căpitănată petițiunile de ajutorare pănă în 1 Noemvrie a. c. 
cu atâtă mai multă, debrece petițiunile așcernute după acestă ter
mină se voră respinge.

Brașovu, 10 Septemvre 1891.
Căpitănatuiu orășenescii.

care în urma composițiunei pre fericite a părților!! 9ale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-carbonic se bucură de o valore medi
cinală fdrte mare și de unii renume universală neîntrecută.

Apa minerală de „Repat44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachuluî și a organeloru respirătore, în contra 
maladieloru rinichiloru și a beșicei etc., are unu efectu admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta ca remediu solvatoru neprețuibilu.

Celu mai curatii și binefăcătorii productu naturalii. 
E®?" Ca hor vizii adecă. beutu cit vinii.

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

W Șampagnull apeloru minerale.
Conformă ordonanței înaltuln ministeră de interne No. 5891/VIII 

din anulo 1890, apa minerală de Stepat44 este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescripțiunile legiloră sanitare.

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopulă sticlei tre- 
bue să fiă însemnată cu : „K.-Imper Repâti“. Deci să r6gă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferidre.

a

Apa minerală de ..Repat44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tdte birturile mai notabile.

Cu totă stima
Administrațiunea isvorului 

Josef Gyorgy,
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-4
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pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilii din 20 Iulie 1891

Budapesta—Predealift Predealii—Budapesta |B.-Pesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-E®esta Copșa-micâ— Sibiiu
Trenu 

de 
persdn.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

pergân.

Trenîi 
accele

rații

Trenă 
de ■ 

perein] 
===

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rații persdn.

Trenu 
de

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

person-

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

Mezo-Telegd
Rev
Bratca
Bucia
Ciuoia 
Huedin
Stana
Aghiriș
G-hirbău
Nădășel
Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea 
Uiăra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușu

Crăciunelă 
Blașiu 
Mioăsasa

Copșa mică
Mediașă
Elisa batopole 
Sighișora 
Hașfalău
Homorodă
Augustină 
Apața 
Eeldiora
Brașovu

Timișă
Predeală
Buouresol

10.50
8.30

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

10.12 
10 37 
10.56 
11.04 
11.28 
11.45 
12.13 
12.44 
12.59

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

8.—
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de 
peradne 

,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

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

BucurescI 
Predeală 
Timișă
Brașovu

Feldidra 
Apața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copșa mică j 

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă

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

7.31

8.22
8.38
8.43

9.14

9 48
9.50

10.06
10 28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Teiușu

Aiudă 
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca

, Rev
’ Mezo-Telegd
’ I
' Oradea măreț 
i I

8.-
8.07
8.24

sus

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

Mlureșii-lAidoșu—Bistrița

Murășă-Ludoșă . 
Țagu-Budatelicu . 
Bistrița . . . .

4.-
6.48
9.59

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

Viena
Budapesta 
Szolnok

Aradă
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simerîa (Piski) 
Orăștia 
Șibotă 
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

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

10.16
10.36
11.-
11.26 
|11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25 Teiușu
i Alba-Iulia 
, Vinț. de josă
Șibotă
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia 
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
RadnaLip» 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață

Aradu
Szolnok 
Budapesta

Viena

ova

Ț
"3D9

3.50
4.09
4.52
4 55
5.23
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
8.54
9.10.
9 44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1 55
7.20

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Bistrița—Mureșu-Ijudoșu
Bistrița . . . .
Țagu-Budctelică . 
Murășă-Ludoșă .

Nota: Numerii încuadrațl cu linii grose însemndză orele de ndpte.

1.39
2 19
2 36
3 03
3.3C
4 17
4.33
4.55
5 17
5.28
5 53'

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

3.-
3.31
4.15
4.46
5.10

10.47
11.27
12.08
12.38
1.-

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sibiiu—Copșa-mica

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare.
Copșa mică

6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
830
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

7.35
8 02
8.30
9 05
9.34

4.34
4.58
5.25
5.55
6.20

10.17 
10 43
11.09
11.40
12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R. săs.

Cucerdea
Ludoș

(
Oșorheiu
Regh.-săs.

2.50 8.20 2.41
3 34 9.11 3.27
5.20 11.17 5.14
5.35 5.36
7.10 7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Simeria (Piski) Betroșeni Pelroșeni-Simei’ia (Plski ■

Siineria
Streiu
Hațegă
Pui
Orivadia 
Banița
Petroșeui

6.- 10.35 4.22 PetroșenI
6.35 11.26 4.58 Banița
7.21 12.23 5.42 Crivadia
8.06 12.- 6.36 Pui
8.47 2.23 7.24 Hațegă
9.21 3.19 8.04 Streiu
9.45 4.- 8.36 Simeria

6.-
6.41
7.19
7.57
8.36
9.18
9.52

10.50
11.40
12.19

1.05
1.54
2.49
3.27

6.20
6.54
7.20 
7.51 
8 25
9.01
9.35

Aradii—Timișora Timișora—Aradu
Aradu
Vinga
Timișora

6.15 11.30 7.15 Timișora
7.32 12.47 8.04 Vinga
8.42 -2.04 8.57 Aradu

6.20 1.11 5-05
7.21
8.03

2.46
3.50

Gliirisu—Turda___________ 5__________________
Turda—Ghirișu

8b0
9.10

Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.20| Turda
Turda C8.08 10.55 4.— 10.44] Ghirișu

1 4.50| 9 30 2.30
1 5.10| 9.50 2.50 Brașov—Kernesci

Regh.-săs. 
Oșorheiu

8.-
9.35
5.54

8.15
9.53

10.205.21
Ludoș 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7.47 8.25 12.50

Simerîa (Piski)--Hunedora

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

Hunedora-—Simeria (Piski)

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

Sigliișora—Odorlieiu || Odorheiu—Sighișora

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

Careii-mari—ffielău Kei&u—Careii-mari

3.15
6.10"1

Sa
4.15|
7.211 Careii-marI . . 

Zelău. . . .
5-5ol Zelău . .

11.— | Careii-marI
1.56
6.48

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

Brașov 
Zernesci

5.45
7.26

4.55
6.36

Eernesci—Brașov

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44


