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BrașovQ, 16 Septemvre v.
In c|iua de 3 Octomvre se va 

întruni erășl dieta ungurescă. Șefii 
partideloru maghiare se grăbescd 
ași face enunciațiunile loru în 
formă de dări de semă înaintea 
alegetoriloru. Dumineca trecută a 
debutată conducetorulă stângei 
moderate, contele Apponyi, îna
intea publicului alegetoră din Iâsz- 
bereny. Astăcjî îșl va deșfășura 
Daniel Iranyi la Bekes, vederile 
sale, er în 30 a. 1. c. va încânta 
erășl Coloman Tisza pe alegătorii 
sei din Oradea-mare cu unu dis- 
cursu fulminatnu.

Insa-și foile mai apropiate de 
guvernă și de partida lui, ca 
„Neues Pester Journal*,  constată, 
că o mare nemulțămire a cuprinsă 
șirurile maiorității. Acestă maio- 
ritate a suferită desastre atâtă de 
simțitâre și desamăgirl atâtă de 
mari, încâtă nu e mirare că pri- 
vesce forte posomorită în viitoră.

Numita fdiă, caracteriseză dis- 
posițiunile cailei cjicendu următo- 
rele: „Maioritatea simte că ș’a 
perdutu echilibrulă internă, stânga 
estremă e mândra și plină de spe
ranță în isbândă, oposițiunea mo
derată caută noua cărare, pe care 
se pășescă; er guvernulu nu con
duce spiritele, desastrele sale în 
cestiunea reformei administrațiu- 
nei a făcută se-i scape irînele din 
mână. Maioritatea semănă unei 
armate bătute..

Biroulă de corespondență un
gurescă ne împărtășesce într’o te
legramă peste măsură de lungă, 
cuprinsulă vorbire! contelui Ap
ponyi. Elu călăresce în acestă dis- 
cursă totă pe reformă, susținândă, 
că partida guvernului dedată la 
ună regimă personală, a sacrifi
cată reforma unoră considerațiunl 
mici personale și a compromitată 
astfelă opera reformei. Contele 
Apponyi a mai apelată și la ali
anța de arme cu stânga estremă, 
care speră, că va reînvia; în fine 

a cțis’u, că nu nisuesce a deveni 
ministru, ci doresce a fi bărbată 
de stată maghiară, după cum tre- 
bue să fiă.

Din tăte reese, că noua cale, 
pe care și-a ales’o contele Ap
ponyi, este erășî alianța cu stânga 
estremă, pentru ca să răstărne gu- 
vernulă.

Cât pentru Daniel Iranyi, sun- 
temă încâtva curioși de a cunosce 
enunciațiunile, ce le va face acfl 
în numele partidei stângei estreme. 
Ceea ce însă ni se pare ca și si
gură este, că una din armele cu 
cari va combate elă guvernulu, va 
fi și pretinsa „politică nouă de na
ționalitate, “ contra căreia orga- 
nulă principală ală stângei es
treme, tocmai acum tună și ful
geră.

Scimă adecă, că „Egyetertes”, 
despre care e vorba, condamnă 
ori ce politică în Ungaria, care 
nu este necondiționată maghiară. | 
De aceea găsesce, că guvernulă 
Szapary a comisă ună păcată, 
chiar și atunci, când a admisă 
discursulă ,,condiționată patrio
tică” dela Bistrița alu metropoli- 
tului Miron Romanulă, care dis- 
cursă, cțice, ca ar fi meritată să 
fiă răspinsă multă mai energică.

Păcatulă contelui Szapary și 
ală mitropolitului Miron înaintea 
lui „Fgyetertes*  este, că au ad
misă posibilitatea, ca între mar
ginile „organismului legală ală 
statului11 și naționalitățile să aibă 
drecari dorințe. Der politica ma
ghiară națională representată de 
cei dela „Egyetertes11, nu vrea să 
scie de naționalități și de nici 
ună felă de dorințe ale loru, 
nici chiar între marginile „legalu
lui organism ă de stată “.

Și în casulă de față trebue 
să recunoscemă, călogica fapteloru 
este pe partea lui „Egyetertes“, 
pentru că în adevără „legalulă 
organismă de stată“ este croită 
numai pentru desvoltarea națio

nală maghiară și nu admite și 
desvoltarea altoră naționalități, fie 
în măsură câtă de neînsemnată. 
Der să așteptămă puțină; cortina 
se va ridica în curendă erășl, și 
joculă celă vechiu ală fanfarona- 
deloră „politicei naționale ma
ghiare necondiționate*  are să în- 
cepă cu nouă yariațiuni. pănă ce 
odată va trebui să-și aibă și elă, 
ca tăte în lume, sferșitulă. 

Majestatea Sa la Praga.
In 25 Semptemvre dimineța la 5 6- 

re a sosită Majestatea Sa Ia Praga. Des
pre primirea, ce ’i s’a făcută Majestății 
Sale cu asta ocasiune, telegramele co
munică următârele:

Diminâța, în zorile cjilei, stradele pe 
unde avea sâ trecă Majestatea Sa erau 
îndesuite de unii publioă imensă și în- 
tregă orașulă era splendidă deoorată. 
La gară eșiră spre întimpinare contele 
Schonborn ministru de justițiă, contele 
Thun adjutantă, prinoipele Lobkovitz 
președintele dietei boeme, prefeotulă de 
polițiă Stejskal, primarulă orășenescă 
Soholz împreună cu membrii consiliului 
orășenescă, comitetulă de esposițiă în 
frunte cu președintele Zedwitz, precum 
și alțl representanțl ai diferiteloră au
torități.

Majestatea Sa fu primită cu însufle
țite urări de „hoch“ și „slava“. Adresă 
câteva cuvinte adjutantului Thun, întinse 
mâna ministrului de justițiă, președinte
lui dietei și comandantului corpului de 
armată, în timpă ce musica începu să 
intoneze imnulă poporală. Primarulă 
Scholtz salută apoi pe Majestatea Sa 
mai întâiă în limba cehă, apoi în limba 
germană, dândă espresiune bucuriei, ce 
o face oetățeniloră aoestui orașă visita 
Majestății Sale și asigurându-lă de ne
clintita loră credință și supunere.

Majestatea Sa mulțumi întâiă in 
limba germană, asigurândă, că „binele a 
cestei frumose și bogate țerl, precum și 
ală locuitoriloră ei este obiectulă îngri- 
jirei Sale părintescl“. Continuă apoi răs- 
punsulă în limba cehă asigurândă, că cu

viu interesă urmăresce tendințele spre 
o potențare a înflorirei acestei „capitale 
regesol“ și speră, că esposițiă va con
tribui multă în direcțiunea acâsta. Vor
birea și-o termină Majestatea Sa cu ou- 
vintele: „Praga cea cu o sută de turnuri 
fiă pururea patria fericită și înfloritore 
a tuturoră oetățeniloră 1“

Râspunsulă Majestății Sale fu ur
mată de sgomotdse strigări de „hoch“ 
și „slavau.

Dela gară până în orașă Majestatea 
Sa fu neîntreruptă aclamată din partea 
publioului. La 9 6re urmă primirea de- 
putațiuniloră. Față ou deputațiunea no- 
bililoră, care fu condusă de cardinalulă 
conte Sohonborn, Majestatea Sa îșl es- 
primâ satisfacțiunea pentru frumosulă 
numără, în oare s’au presentată nobilii; 
aprdpe cu fiă-care din ei schimbă câteva 
cuvinte afabile. Primarului Scholtz îi 
mulțumi pentru afabila primire etc.

La 2 6re p. m., Majestatea Sa vi- 
sitâ esposițiă, unde fu salutată din par
tea contelui Kinsky în limba oehă și apoi 
în limba germană. Majestatea Sa răs
punse întâiu în limba germană, deola- 
rândă, că „primesoe ca sinceră mulțu
mire espresia sentimenteloră de lealitate 
moștenite dela strămoșl“ ; apoi oontinuă 
în limba cehă, „îndemnândă pe locuitori 
să lucreze și în viitoră câtă mai multă 
pentru înflorirea „acestei țerl gloriâse, 
pe care Provedința a înzescrat’o din a- 
bundanță și care numai prin oonlucrarea 
în înț elegere a ambeloră popdre va ajun
ge la înălțimea avântului său“.

După aceea, Majestatea Sa între ne- 
sfîrșite strigăte de „hooh“ și „slava“ și 
în sunetulă imnului poporală visitâ es- 
posiția. Depărtându-se de aoi, Majesta
tea Sa se esprimâ, ca este răpită de cele 
ce le-a v&țutu și declară, că din nou se 
va re’ntârce pentru a continua visitarea 
esposiției.

La 6 6re s’a dată ună prântjă de curte 
de 55 tacâmuri, la oare luară parte mai 
mulțl membri din comitetulă de espo
sițiă, primarulă și subprimarulă orășe
nescă, mai mulțl aristocrațl și alte 
dignitățl.

Sera la 8 6re Majestatea Sa se du-
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Dela esposițiă din Praga.
In capitala regatului Boemiei, în 

^Praga de aarău [Zlatua Praha] s’a aran- 
giată în anulă acesta o esposițiă generală 
regnicolară, ce s’a desohisă pe la mijlooulă 
lunei lui Maiu și va dura pănă la sfer
șitulă lui Octomvre.

De multă aveam dorința să mergă 
în capitala Boemiei, în oelă mai însem
nată orașă istorioă din monarchia nâstră, 
der pănă acuma nicl-odată nu mi-s’a 
dată prilegiu. In anulă acesta însă m’am 
hotărîtă să întrebuințeză o parte din 
timpulă meu de reoreațiune, nu numai 
spre a’ml împlini o veohiă dorință a 
mea, oi — visitândă ou o oale acestă 
esposițiă regnicolară — să admiră și să’mi 
îndeletnicescă inima în progresele cul
turale ale frațiloră noștri Sloveni din 
Oooidentă, oarl ni-se presents ou prile- 
giulă esposiției din anulă acesta într’ună 
întregă și la ună looă.

Acestă esposițiă e arangiatăîn amin
tirea și proslăvirea primei esposiții in
dustriale, ce în anulă 1791 — așaderă 
tocmai înainte ou o sută de ani — fu 

arangiată din incidentulă înooronării 
împăratului Leopold ală Il-lea de rege 
ală Boemiei și oare fu totodată cea d’ân- 
teiu esposițiă, ce s’a arangiată în continen- 
tulu Europei. Din asta oausă se și nu- 
mesce esposițiă aoâsta— esposițiă jubilară. 
S’a mai arangiată în Praga o esposițiă 
asemenea aoesteia în anulă 1836, în o- 
norea încoronării împăratului Ferdinand 
ală V-lea de rege ală Boemiei; și nu 
mai încape nici o îndoiâlă, oă patrioții 
boemi, inițiândă mișcările pentru actuala 
esposițiune, doriau și trăgeau nădejde, 
că prin vr’o întâmplare norocdsă voră 
pute și cu prilegiulă aoestei esposiții să 
serbeze înooronarea Majestății Sale de 
rege ală Boemiei. Aceste suntă fără în- 
doielă frumose dorințe și aspirațiunl, der 
pentru momentă, ele au rămasă nerea- 
lisate.

Ideia arangiării unei esposițiunl reg- 
nicolare în Praga esista înoă din anulă 
1882, dâr Germanii din Boemia au soiută 
zădărnioi t6te măsurile luate în aoestă 
privință, așa, că într’ună timpă lucrulă 
amorțise ou totulă și abia pe la sfârșitulă 
anului 1887 și pe la înoeputulă anului 
1888, au începută din nou să luoreze 

mai cu efectă pentru realisarea acestei 
idei. Când, în decursulă anului 1887, re- 
presentanții oamerei oomerciale și indus
triale s’au întrunită pentru d’a se oon- 
sulta asupra arangiărei, Germanii nu îm- 
părțășiră ideia esposiției și niol nu voiră 
să participe la întruniri. Aprinși mai 
tare de acestă reacțiune, Cehii hotărîră 
irevocabilă, oa esposițiunea să se țină 
în anulă 1891 numindu-se: esposițiă ju
bilară. De sine înțelesă, că Germaniloră 
li stătea aoestă lucru bârnă în ochi și 
din astă prioină dânșii, protestândă în 
contra ei, au repășită din comitetulă 
eseoutivă ală esposițiunei.

Intr’acestea în Viena s’a accentuată 
ideia unei împăcări între Cehi și Ger
mani, âr’ în urmă primindă Majesta
tea Sa protectoratulă esposițiunei, Ger
manii promiseră și ei, oă voră onora 
esposițiunea cu participarea loră și voră 
reintra și în comitetă. Dorita împăcare 
politică însă, în urma reacțiunei Cehiloră 
tineri, fu zădărnicită, și pe la sferșitulă 
anului 1890, Germanii repășescă din nou 
din tote comitetele, denegândă în aoelașl 
timpă ori ce conlucrare și participare Ia 
esposițiă proiectată.

învederată, că soopulă loră era să 
împedece ori ce luorare seriâsă în acestă 
direcțiune și în mândria loră credeau, că 
Cehii nu voră pute faoe fără concursulă 
loră nici ună lucru cum se cade. Dâr 
s’au înșelată amară, căol acâstă esposițiă 
a întrecută tote așteptările și a suooesă 
atâtă de splendidă, încâtă dâră niol celă 
mai optimistă patriotă cehă nu șl-a pu
tută închipui ună succesă mai strălucită 
și mai imposantă oa acesta ; âr prin ab
stinența și nepartioiparea Germaniloră, 
s’a obținută resultatulă, oă esposițiă a 
devenită o esposițiă esclusivă cehă și 
străinulă, care merge acjl la Praga la 
esposițig, are mângăerea a se mândri și 
desfăta în nisuințele și progresele cul
turale esclusivă numai ale spiritului slo
venă.

Situația de astăcjl, ce li-o creară 
Germanii prin greșita lor atitudine reacțio
nară, pe care acuma nu o potă îndestulă 
regreta, Cehii într’adevâră că o și soiu 
esploata în favorulă loră. Astfelă ei es- 
posiția o presentă lumei ca ună productă 
curată ală loră, precum aievea și este, 
și cu ună entusiasmă nemărginită îșl aș- 
tâptă și primescă la esposițiă pe frații 
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se la teatrulă națională cehă, unde se 
dete din acestă incidență o representa- 
țiă de gală. La intrare, întregă publiculă 
.se ridica și aolamâ pe monarchă ou ne
sfârșite strigări de „Slava", în timpă ce 
musioa întonâ imnulă națională, pe care 
publiculă îlă asculta stândă în piciâre.

Cu acestea s’au terminată festivită
țile din prima (Ji.

CRONICA POLITICĂ
— 16 (28) Septemvrie.

— De ună timpă încâce circulă felă 
de felă de scirl sensaționale cu privire 
la concentrările trupeloră rusesc! în 
Basarabia, țiiarele de dincolo aducă soi
rea, că terminându-se manevrele rusescl 
din sudă, acum se dislâcă trupe și se 
trimetă la frontieră. Garnisdna din Odessa 
e întărită cu 17.000 de soldați. Aseme
nea și stațiunile militare între Odessa și 
Varșovia suntă întărite. Oficerii ruși în
trebați fiindă asupra acestoră pregătiri 
militare, dau din umeri. Se <}ice, că pressa 
rusescă e oprită să dea informațiunl 
asupra acestoră concentrări de trupe. 
Mișcările aceste militare se facă sub su- 
praveghiarea generalului Gurko și Wla- 
dimirov. Asemenea s’a mai răspândită 
în timpulă din urmă soirea, că și armata 
României va fi în curendă mobilisată.

Din incidentulă desvălirei monumen
tului lui Garibaldi în Nizza s’a consti
tuită în Parisă ună comitetu, la care au 
luată parte aprâpe toți reprezentanții 
pressei republicane din Franoia, precum și 
ună numără de senatori și deputațl dis
tinși ai parlamentului franoesă. Cornite- 
tulă acesta a publicată ună manifestă, 
în care învită pressa italiană, ca să ia 
parte la acâstă festivitate. In acestă ma
nifestă se cjic0 între altele: „Festivitatea, 
oe o pregătimă, va fi ună adevărată o- 
magiu pentru progresulă Italiei, fiindcă 
va representa însemnătatea posițiunei 
sale politice și desvoltarea unității sale 
naționale. Italia este pentru noi statulă 
mariloră amintiri a rassei latine. Noi 
cei dela pressa franoesă dorimă mai multă 
ca ori și care altulă, durabilitatea păcei 
între aceste două popore surori și moș
tenirea iubirei reciproce ale țăriloră nâs- 
tre asupra generațiiloră viitdre!“ In diua 
desvălirei monumentului se va ține o 
adunare solemnă în Nizza, la care va 
lua parte pressa franoesă și cea italiană. 
La acestă adunare va lua cuvântulă Fe
lice Cavallotti, în numele italieniloră.

— piarele francese se esprimă tote 
cu satisfacțiă asupra desființărei măsuri- 
loră de rigore în privința pașapârtelor dela 
granițafranceso-germână „Le Jburu dice, 
că desființarea pașapârteloră o bligatorii, 
venindă după toastulă din Erfurt, dove- 
desoe, oă împăratulă Wilhelm e ună 
omă de spirită. „Liberte*  sorie: Impar
țialitatea ne 8ilesce să reounoscemă, că 

noua ordonanță este ună actă de cu- 
mințiă și de bună politioă. Asprimea 
măsuriloră acum desființate, făceau mai 
multă rău Alsației și Lorenei decâtă 
Franciei, împotriva căreia erau îndreptate. 
Desființarea acestoră măsuri e însă și 
ună simptomă paclnică, ună răspunsă la 
cuvântările ținute la manevre de d-nii 
Freyoinet și Carnot, a eăroră lealitate 
și spirită paolnioă au îndemnată de si
gură pe Germania, să răspundă și ea cu 
manifestații de paoe, oarl să mai ușu
reze referințele dintre cele două țări. 
Totă astfelă se esprimă și „Le Temps*.  
După informațiile acestui 4’ar^, con
ferințele asupra cestiunei pașaporteloră 
au fostă chiemațl și doi membri ai am
basadei germane din Parisă și acesta a 
fostă o dovadă, că nu era în oestiune 
numai Alsația și Lorena, ci și Francia. 
Desființarea măsuriloră este, după orga- 
nulă ministerului de esterne franoesă o 
dovadă netăgăduită despre faptulă adesea 
discutată de organele alianței triple, 
oă schimbările ce s’au produsă în gru
pările puteriloră nu formeză nicl-decum 
ună elementă de turburărl seu de pri
mejdia pentru Europa. Germania socote 
situația destulă de stabilă, pentru ca să 
ia inițiativa unei reforme ce desființâză 
ună luoru, ce se obiolnuise a se numi la 
Berlină o garanțiă. Acestă simptomă este 
ou privire la oaracterulă neîndoiosă pacl- 
nioă ală nouei măsuri luate, cu atâtă 
mai prețiosă și o îmbunătățire reală a 
relațiiloră dintre oele două puteri ar tre
bui să fiă salutată cu bucuriă.

SOIRILE ȘILEL
— 16 (28) Septemvre.

Căsătoria moștenitorului tronului ro
mânii. țliarulă „Constituționalulă" pri- 
mesce soirea din cercurile diplomatice 
bine informate, că moștenitorulă tronu
lui română, principele Ferdinand, se va 
căsători în curendă ou o principesă din- 
tr’o familiă domnitâre germană.

** *
Regina Natalia a sosita în dilele a- 

cestea în Buouresol.
** *

Pentru reorganisarea învățământului 
primarii in România, ministrulă instruc- 
țiunei publice, d-lă Poni, a elaborată ună 
proieotă de lege. In acestă proiectă se 
propune între altele și Inamovibilitatea 
învățătoriloră rurali.

* £
Dela visita Majestății Sale in Timi- 

ȘOra „Gazeta Poporului" publică urmă- 
tărea reamintire: In pavilionulă Bise- 
ricei albe Majestatea Sa a admirată 
multă cadrulă sculptată ală tînăruluiplu- 
gară româna Io si fu Bosiocti, și a între
bată în limba germană pe tînărulă sculp
tură, că nu vorbesce nemțesce, la ce a 
respunsă: „Nu Majestate, nu vorbesoă 

nemțesce," Majestatea Sa păși înainte și 
apoi ârășl se reîntorse întrebându-lă din 
nou: „Așa der D-Ta nu vorbescl nem- 
țesoe?" Tinărulă din nou răspunse: „Nu 
Majestate." Atunci cjise Majestatea Sa in 
limba românescă cătră tînărulă plugară : 
„Frumosă luoru, frumosă luoru", cu cari 
cuvinte păși înainte".

** *
Artista în violină, d-șora Irene de 

Brennerberg, care șl-a făcută deja ună 
frumosă renume aici în orașulu său na 
tală, cu ocasiunea conoerteloră ce le-a 
dată anii treouțl, se află de câteva săp
tămâni ârășl între noi. Amă avută plă
cerea a asista la o probă musicală în 
sala otelului „Europa", în care d-șora 
de Brennerberg a eseoutată mai multe 
piese acompaniată fiindă de orchestra 
musicei orășenesol și amă admirată din 
nou siguranța și virtuositatea d-sale.

D-șora de Brennerberg a dată, în 
primăvera și vâra anului acestuia, mai 
multe conoerte în străinătate, și mai a- 
lesă în Parisă a reportată oele mai fru- 
mâse succese. Deja celă dintâi concertă, 
oe l’a dată acolo, a reușită escelentă. 
Avemă înainte diarulă ,,L' Estafette*  din 
Parisă, care în numărulă său dela 15 
Maiu 1891 scrie despre acestă concertă 
între altele :

„O jună violinistă, d șâra Irene de 
Brennerberg, a dată Marți sera celă din- 
tâiu concertă ală său în sala societății 
de geografia. Debutulă ei a fostă ceiă 
mai fericită și publiculă parisiană i-a fă
cută o căldurosă ovațiune. D-șora de 
Brennerberg posede deja toGe calitățile, 
ce facă pe artiștii mari: o remarcabilă 
siguranță în degete, o trasare musicală 
forte corectă, și o virtuositate destulă de 
completă pentru a-i permite să trecă cu 
ușurință peste cele mal mari greutăți. 
Succesulă ei a fostă mare și numă- 
roșii ei auditori nu s’au scumpită nici
decum în manifestarea entusiasmului 
loră".

Felicitămă pe juna artistă pentru 
asemeni succese și ne pare rău că, pre
cum amă aflată, e decisă a nu da în a- 
nulă acesta nici ună concertă în Bra- 
șovă. Ni-se spune însă, că peste vre-o 
două săptămâni d-șora de Brennerberg 
voiesce să dea ună oonoertă pentru prima 
oră în BucurescI în sala noului Ateneu. 
Ii dorimă numai aoelașă succesă, ce 
l’a avută la prima sa debutare în 
Parisă.

* 
•e *

Românii din Bocșa la Timișora. „Lu- 
minătorulă" scrie, că la 10 Septemvre 
Românii din Bocșa și din împrejurime, 
aprope la 900 de persone, au mersă la 
Timișâra cu trenă separată și cu musica 
propnă de au visitată esposiția de acolo 
sub conduoerea d-loră Blajovan, Pana- 
iot, Dr. Borlovan, Dr. Oprea, A Diacon, 
Maxim Popoviciu și I. Velovan. Frumo- 
sulă portă națională a atrasă atențiunea 
tuturora. După amâ<jă tinerimea a ju- 

oată, er corulă a oântată. Sera la 9 âre 
toți s’au întorsă acasă.

* * *
Lipsă de bancnote de stattî. Actual- 

minte domnesce o mare lipsă în banii 
de hârtiă și în deosebi în cei de 1 fl. 
Ministrulă comună de finance, în unire cu 
ministrulă de finance austriacă și ungu
resc ă, a hotărîtă ca în anulă viitoră să 
emită nouă bancnote de stată și adecă: 
59 milione bancnote de câte ună fl., 14.5 
miliâne de câte cinci, și ună milionă de 
câte 50 fl. Cheltuelele de restaurare se 
urcă la suma de 762,800 fl. din care 
Ungaria va avă să suporte suma de 
228,140 fl.

* * *
Mersulti trenurilorii pe căile ferate 

r. u. de stată se va schimba dela 1 Oc- 
tomvre n. c., întrândă în vigdre noulă 
plană de oălătoriă stabilită pentru seso- 
nulă de iernă. Trenurile nu voră mai 
circula după orologiulă din Budapesta, 
ca până acum, ci după timpulă unitară 
stabilită pentru întregă Europa centrală. 
Acest timp variâză 16 min. de timpul indi
cat prin orologiul din Budapesta, întru cât 
adecă orologiul din Budapesta umblă ou 16 
min. mai înainte. Cu 1 Ootomvre așa-dâră 
tâte orologele de pe la gările căiloră ferate 
ungurescl se voră muta cu 16 minute 
mai târdiu. De-odată ou alte sohimbărl, 
ce se voră face în mersulă trenuriloră 
pe căile ferate de stată, se voră face 
dela 1 Octomvre schimbări și în mersulă 
trenuriloră pe oalea ferată Brașovă-Zâr- 
nesol. Anume în looulă trenului, ce ple
că dela Brașovă la 4 bre 55 minute p. 
m. și ajunge la ZernescI la 9 ore 43 
minute săra, se va pune în circulațiune 
ună nou trenă mixtă, care va pleca din 
Brașovă la 2 ore 58 minute p. m. și 
va ajunge la ZernescI la 4 ore 39 mi- 
minute; er dela ZSrnescI va pleca la 5 
ore 20 minute p. m. și va ajunge la 
Brașovă' la 6 ore 44 minute sera.

* * *
Din comitatuiii S.-Dobeca ni-se scrie, 

că petrecerea ce s’a dată în vara acesta 
la Becleană, deodată cu adunarea gene
rală a despărțământului XX ală Asocia- 
țiunei, a fostă de astă-dată mai puțină 
cercetată oa în anii trecuțl. Cu tote a- 
oestea petrecerea a fostă animată; jo
curile mari s’au jucată deoâte 35—40 pă- 
rechl. In costumă națională s’au presen- 
tată d-nele : Otilia Negruță, din Becleană; 
Raveca Hermană, protopopâsă în Deșă; 
Ana Diugană, Florea Șvageu și Teresia 
Morariu din Becleană. Apoi d-rele: Laura 
V. Mureșianu din Deșă; Emilia Olteană 
din C.-Cristur; Florea Diugan- din Be
cleană, Susana Sicmireană din Măge- 
rușă, Parasohiva Popă din Cociu și Ma
ria Goronă din S.-Odorheiu. Venitulă, 
destinată pentru biserica și șoola ro
mână din Beoleană, a fostă de 83 fl. 
20 crucerl.

loră Sloveni din tâte părțile, li-o arată 
cu deplina mulțumire și mândriă, dove- 
dindă în aoelașl timpă prea lămurită, că 
poporulă cehă, dată odinioră uitării și 
disconsiderată, nu numai că trăiesce și 
astăcjl și se luptă cu bărbățiă pentru 
drepturile sale politice, ci mai e pe lângă 
aoesta în privința culturală și atâtă de 
înaintată, înoată cu dreptă ouvântă se 
pote pune pe o treptă cu celelalte po
pore culturale ale Europei.

Foile jidano-germane și maghiare 
manifestă intenționată o tăcere nefastă 
față de esposițiă, căci ea și loră li este 
bârnă ’n ochi, apoi după ce noi, durere, 
nu stămă aprope nici într’o legătură ne
mijlocită cu frații noștri Sloveni din oc- 
cidentă, ci aprope tote informațiunile 
nostre despre dânșii le cârpimă din a- 
ceste foi, — e prea naturală, că și foile 
ndstre soriu fârte slabă despre acâstă 
esposițiă, așa, că lumea nâstră numai 
forte puțină aude de ea. Acesta e fără 
îndoâlă ună mare defectă și neajunsă 
ală nostru, din care causă nu potă reco
mand a înde ajuns tuturor oărora li dă mâna, 
sS mârgă la Praga la esposiția jubilară, 

și sunt convinsă, că timpulă ce-lă va 
fi pestrecută acolo, îi va fi celă mai sim
patică suveniră din viâță.

Nu ’ml este intențiunea ă descrie 
pe largă și cu de amăruntulă aoâstă espo
sițiă, căci nu am nici râgază, și nici datele 
speciale trebuinciose, oi voiu numai sâ a- 
runcă o privire fugitivă preste dânsa, 
ca să vedeți cătă de strălucită și deim- 
posantă este ea.

întregă esposițiă este împărțită în 
27 de grupuri după diferite specialități, 
cari represintă ună tablou completă ală 
tuturoră producteloră regatului Boemiei, 
și fiă-oare grupă cuprinde în sine ună 
întregă completă. Aici îți suntă repre- 
sintate tote ramurile de agricultură, vi
ticultură, silvicultură, montanistică și 
tâte speciele de măestriă și industriă, 
cari — preoum se scie — în Boemia au 
ajunsă la o desvoltare fârte însemnată ; 
aici îți suntă mai departe represintate 
tâte ramurile de sciință și de artă, de 
higienă, salubritate și tote instituțiunile 
socială-politice din țâră. Tote acestea se 
presentă în 12 clădiri publice și 110 di
ferite pavilione private, cari de cari mai 

frumâse, încâtă chiar numai aspectulă 
loră esterioră mulțumesce oohii privitori, 
atestândă oe frumosă și admirabilă tre- 
bue să fiă ouprinsulă loră interioră.

Dintre tote, oea mai mare și cea 
mai frumâsă, cea mai strălucită și cea 
mai imposantă clădire este palatulă in
dustrialii numită și palatulu centrală, pe 
carele l’a asortată esclusivă numai mă
iestrii și artiștii cehi și în carele s’au 
espusă totă ce e mai frumosă, mai alesă 
și mai escelentă, așa încâtă chiar și nu
mai de dragulă aoestuia merită să mâr-, 
gă omulă la esposițiă.

Iu jurulă aoestui paiață centrală 
suntă grupate de tote părțile diferite pa
late și pavilione mai mari și mai mici, 
dintre cari amintimă clădirea pentru es
posiția de artă, unde suntă espuse ta
blourile și sculpturele artiștiloră oehl din 
timpurile dela anulă 1791 pănă la anulă 
1891, așadâră din timpulă dela esposiția 
oea d’ântâiu și pănă la esposiția jubi
lară. In clădirea acâsta se oglindâză mai bi
ne și mai strălucită desvoltarea și progre
sulă în artă, făcută de poporulă oehă 
în acești o sută de ani din urmă. De 

ceealaltă parte lângă aoâstă clădire se ri
dică o altă olădire pentru așa numita 
esposițiă retrospectivă, în care suntă re
presintate tote ramurile vieții culturale 
ale poporului oehă,,din vremile cele mai 
veohl și pănă la sfârșitulă vâoului ală 
optu-spre-cjeoelea; și cine doresoe să 
studieze și să cunâseă din pertea acâsta 
poporulă cehă, pâte aici să-și împlinâscă 
pe deplină dorința.

In pavilionulu orașului Praga, ce se 
ridică în apropierea celui oentrală, suntă 
represintate tâte instituțiunile publioe, 
oe esistă în Praga, âr din cele două planuri 
mari ale orașului Praga și împrejurimei 
sale, ce stau unulă lângă altulă, vedemă, 
ce înfățișare avea Praga în anulă 1791 
și ce înfățișare are astăc}! după 100 de 
ani, încâtă nu putemă admira în destulă 
desvoltarea și progresulă colosală, ce 
l’a desfășurată capitala regatului Boe
miei în acești 100 de ani din urmă, ca 
și carele puține orașe vechi ale Europei 
mai potă arăta. Nu departe de pavilio- 
nulă acesta întîmpinămă o casă cehă 
dela sate, care e și din afară și din lă- 
untru bine nimerită, și întregă ei con-
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Monuments russscîi Ia Dunăre. Lângă. 
Ismail, aprope de Dunăre s'a ridicatei 
ună monumente în memoria trecerei 
Rușiloră în anulă 1828. Monumen- 
tulă constă ditr’ună obelisoă cu in- 
scripțiunea în litere de aură: „Aiol 
trecu în 27 Mai 1828 împâratulu Nioo- 
lae I Dunărea, și arăta armateloră sale 
drumulă cătră gloriă și biruință."

Dela d-lu Eugen Brote primi- 
rămfi următbrea scrisbre caracte
ristică.;

Reșinari, 23 Sevtemvre n. 1891. 
Onorabilă redacțiune!

Cetindă astăcjl seria de articoll pu
blicați în „Gazeta Transilvaniei" sub tit- 
lulă „A doua fașă a campaniei cjiariste" 
vă rogă în interesulă adevărului să bine
voiți a da looă următoreloră puține și
ruri:

E inexată, că, fiă în comitetulă par
tidului naționalO română, fiă la altă locă, 
eu așă fi recunoscutei de neîntemeiate 
învinuirile ridicate în presă contra d lui 
Babeș*).

*) Der ați votată pune tul îi I al u conclusu
lui comitetulu privitori la „informațiunile 
neesacte !“

**) Der n’ațl cerută lămuriri d-lui Babeșă!
— Red. —

Nu corespunde cu adevSrulă când 
se susține, că în comitetulă partidului 
naționala română eu n’așl fi reflectata 
la situația politică produsă prin atitudinea 
d-lui Babeș și n’așl fi reclamata în deo- 
.sebl lămurirea acelei situațiunl**).

La tote oelelalte câte se cuprindă 
în aceea serie de articoll și privescă per
sona mea țină a nu reflecta. Causa nâs- 
tră națională n’are să fiă promovată prin 
o polemic asupra unora vederi și apre- 
țierl cu totulă individuale și neînte
meiate.

Cu totă stima 
JEugetz Brote.

D-lu Eugen Brote vorbesce aici, 
■cum se vede, ca din Olimpu, 
nevoindu se stea de vorbă cu noi 
muritorii din sînulu partidului. 
Pentru d-sa suntă bagatelurî cele 
sulevate de noi în aperarea soli
darității naționale și a disciplinei 
ndstre de partidă, de aceea „nu 
ține a reflecta la ele.“

Se mărginesce numai a declara, 
în terminii cei mai vagi, afirmările 
nbstre de inexacte, necorăspun- 
rjetore adevărului și neîntemeiate.

Der pentru ce suntfi inexacte, 
necorespuncțetbre și neîntemeiate? 
Și pe care fapte positive se baseză 
pretinsa rectificare a d-lui Eugen 
Brote „în interesulu adevărului ?“ 

La acesta d-sa nu ține a re
flecta !

Decă este așa nu voimu se-i 

mai conturbămu linișțea olimpică, 
ci trecemu simplu la ordinea cțilei 
asupra „puținelorfi șiruri11 ce ni-le 
adreseză, constatându, că aceste 
necum se potă răsturna dovecfile 
faptice, ce le-amu adusu noi în 
articulii noștri contra procederei 
d-sale, der încă le confirmă.

Rămâne acum ca comitetulă 
însuși să-și tragă socotela cu d. 
Eugen Brote, care, cum vedemă, 
persistă în direcțiunea falsă și 
stricăciosă ce a luat’o.

Escursiunea maghiară la Agram.
țliarulă „N. P. Journal" primesce o 

telegramă din Agram ou data de 26 
Septemvre despre sosirea dspețiloră Un
guri la esposițiunea de acolo. Din aceslă 
telegramă estragemă următorele:

Se pote oonstata dela începută, că 
publioulă din Agram, ou esoepțiunea 
persdneloră oficiale, nu numai că nu a 
eșită diua întregă din marginile unei 
reci politețe, der nici nu s’a ocupată de 
locă despre sosirea dspețiloră unguri. 
Disposițiunea poporului din Agram se 
pare că a fostă influințată de articolele 
de fondă ale foiloră locale de aici, cari 
ou privire la sosirea dspețiloră maghiari, 
au păstrată cea mai strictă reservă. Cum 
au fostă primiți — esolamă corespon- 
deutulă numitei foi — aoum de curendă 
Dalmatinii!

Când a sosită în gara dela Agram 
trenulă separată, ce aducea pe dspeții 
unguri, numârulă persdneloră, ce apăru
seră la gară pentru primire, abia era 
mai mare de 24 pers(fne, — num2rulu ospe- 
țilorit unguri sosiți în Agram, și chiar și 
publioulă acesta era recrutată din co
lonia ungară din Agram. Se înțelege de 
sine, că sub asemenea împrejurări nu a 
putută fi vorba despre strigăte frenetice 
de „Jivio" și „Eljen."

Ospeții unguri după aceea se urcară 
în echipagiurl și luară drumulă cătră 
orașă, care într’aceea însă nu-șl perduse 
oaracterulă său de tdte (filele, căci omenii, 
ce se aflau pe strade, nu salutară cu 
strigăte entusiaste, după cum se așteptau 
dspeții unguri. Abia câteva dame și domni 
din societatea maghiară îi salutară cu 
ună modestă și sfiiciosă „Eljen a Ma- 
gyarok."

Poporațiunea din Agram a ignorată 
pe dspeții unguri. Aceștia plecară în 
corpore, ca s6 visiteze esposițiunea, der 
nici aici nu-i întîmpinâ nici ună entu- 
siasmă.

La banchetulă, oe s’a dată în resta- 
urantulă esposițiunei au luată parte mai 
multe persone, între cari și deputatulă 
Czernkovicî. Primarulă orașului, Amrus 
și vice-primarulti Stankovici au remasu 
acasă. Banchetulă a decursă monoionw 

Nici ună toastă nu s’a ținută.
Viu comentată a fostă, atâtă din 

partea Croațiloră, câtă și a Unguriloră, 
absența banului Croației, care petrece la 
moșia sa Hedervar. Foile oposiționale 
de aoolo scriu cuironiă despre acesta. Sera 
s’a dată ună conoertă, la care însă cân
tăreții au cântată numai cântece croate 
patriotice.

— Inoă o decepțiune amară pen
tru „patrioții" patentați, cari se desfă
tau în visurile delicidse ale unei înfrățiri 
cu Croații!

Literatură.
„Âperatorulu sănetățiiK, cfiar£> flus‘ 

trată de medicină și igienă poporală. 
Apare de două ori pe lună în Bucuresol 
(Strd. Soaunele 20), sub direcțiunea d-lui 
Dr. N. Manolescu, profesoră de oftalogiă 
la univ. din BuourescI, cu concursulă 
d-loră: Dr. Sergiu, Dr. Istrati, Dr. Boi- 
cescu, Dr. V. Babeș, Dr. Bianu, Dr. 
Apostoleanu și Dr. Munteanu. Anulă I, 
Nr. 10. Cuprinsulă : Hereditate seu moș
tenire. — Originea omului pe pământă și 
rasele lui. — Ună câne turbată pe stra
dele capitalei. — Pojarulă. — Petra Iadu
lui. — Omulă față ou maimuțele supe- 
ridre. — Brânoa. — Bani pe Răni. — Bău
tura sătenului ; Rachiulă. — Spitalulă 
„Caritatea publioă" din stațiunea bal
neară Laculă-Sărată ; Procesă verbală ; 
Societatea „Caritatea publică", din 
stațiunea balneară „Lacul-Sărată"; Com
punerea Societății; Administrarea Socie
tății ; Fondulă Societății ; Alegerea Co
mitetului ; DisposițiunI generale.

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

Berlinu, 27 Septemvre. piarulfi 
„Kreuzzeitung" declara de urgență 
necesitatea, ca tripla alianță să se 
înțelegă cu România, că bre pote 
se-i garanteze posesiunea actuală 
a României, căci la casti contra
riu România va merge cu Rusia.

lasbereny, 16 Septemvre. Ap- 
ponyi accentuâ în darea sa de 
semă înaintea alegetoriloru sei, 
că elu va combate cu tote mij- 
locele parlamentare direcțiunea, 
care ar voi se îndrepteze defec
tele conducerei politice actuale prin 
mărginirea libertății cuvântului. 
Intr’unu discursu mai lungă atacă 
forte aspru procederea lui Szapary, 
crede, că guvernulfi n’a procedată 
cu cugetu curatu, nici la presen
tarea proiectului de reformă, nici 
mai târziu. Vorbitorii partidei sale 
au susținută proiectulu defectuosu 
alu guvernului și interesulu prin
cipiului și au încercată tbte spre 
a esecuta de faptă reforma pe te- 
meiulă lui.

Nu pâte nega, că o parte a par
tidei guvernului a servită cinstită 
interesulu reformei, der partida, 
care a fostă dedată la unu regimu 
personală a sacrificată reforma 

pentru considerațiunl mici și per
sonale, er proiectulu primită de 
dietă a compromisă opera re
formei, pentru că a voită să în- 
articuleze în legi o ideiă, care 
astăcji și încă multă timpă va sta 
în contrazicere cu împrejurările 
faptice.

Apponyi spereză, că va reînoi 
erăși legătura de arme cu stânga 
estremă, cu tbtă deosebirea prin- 
cipiară dintre acesta și oposiția 
moderată, căci elă nu vede nici 
pactulă din 1867, nici opera re
formei amenințată, de contrari 
principiari. Amenințați suntă a- 
ceia, cari au compromitată și pac
tulă și opera reformei. Mai multă 
ca ori și când elă are încredere 
în viitoră. Nisuința sa de că- 
peteniă nu e de a fi timp mai scurt 
seu mai îndelungată ministru, ci 
de a fi :bărbatu de stată, cum 
trebue se fiă ună bărbată stată 
maghiară.

DIVERSE.
Câți omeni suntd în lume? După 

statistica cea din urmă, în tdtă lumea 
suntă 1554.8 milidue omeni. Deci cadă 
pe ună chilometru pătrată 12. Dintre 
aceștia în Europa 352.2 milione, Asia 
860.3 milione, Africa 106.1, America 
124.5 milidne, Polinesia 5.3 milidne și 
la Polulă-Nordă 80 mii locuitori.

Stratu de spumă. In partea nordică 
a Noului Mexico s’au aflată mari straturi 
de spumă de mare. Cu ună fireză comună 
s’a tăiată o buoată din acestă spumă, lungă 
de 5 urme, lată de 3 urme și grosă de 
8 policari. Bucata aoesta s’a trimisă la 
Viena și la Berlină, unde a fostă stu
diată din partea unoră specialiști, cari 
au declarată, că în adevâră, ea este 
spumă de mare veritabilă. In părțile mai 
adânci ale stratului spuma este încă și 
mai fină, deorece aoolo n’a fostă așa 
multă espusă ploiloră și tempestățiloră. 
In Statele-unite aoesta este primulă strata 
de spumă de mare, ce s’a aflată pănă 
acum. Nu de multă s’a găsită totă în 
aoestă looă materială pentru construirea 
statueloră, care astăcfi se transportă în 
Chicago în masse forte mari.

Cursiilu pieței âSrașovu.
din 28 Septemvre st. n. 1891.

Bancnote românescl Cnmp, 9.26 Vând,. 9.30
Argintă romănescă „ 9.20 9.25
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n n » 5% 99.50 n 100.—
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struoțiune și arangiamentă e în tocmai 
ca aoela ală caseloră poporului cehă 
dela sate, așa, oă aici vedemă întregă 
modulă lord de vieță. Casa acesta e u- 
nulă dintre cele mai interesante obiecte 
din esposițiăși nu numai că toți străiuii 
o visitâza, der înșiși Cehii bucurosă îșl 
petrecă într’ânsa.

(„Branik"). (Va urma).

(18)
PILLONE.

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

„Cuprins de spaimă, oăcjui pe cana
pea și la începută nu-mi putui aduna ide
ile. Urechile ’ml vîjâiau, pare-oă audiamă 
voci și strigăte îndepărtate, ca și cândă 
ar veni din fundulă unei prăpăstii. ’Ml 
părea, oă simtă, mirosulă de fumă și în
spăimântată trâsării și într’o clipă fui 
lângă ușă — era închisă, lăcatulă o ținea pe 
din afară pironită țapănă !

„Fără sâ mă gândescă, mă repeefii 
la ferestră și acățându-mă de ramurile 
de iederă mă coborîi în grădină și în 
momentulă acela aucfii în vie pașii gen- 
darmiloră, ce se apropiau.

„Alergai în fruntfișulă de portocali, 

din oare ducea o potecă îngustă în gră
dina laterală și făcândă ună încunjură, 
ajunsei nezărită erăsi la Cocumella.

„Aiol totulă era în cea mai mare 
iritare, Patrule urmau după patrule, ome
ni jumătate îmbrăcațl alergau încoce și 
’ncolo și bătrânulă portară, cuprinsă de 
spaimă, abia mă reounoscu, când îlă a- 
grăii. Ajunsei în odaia mea într’o dis- 
posițiă de spirită greu de desorisă. Ae- 
rulă îmi părea prea greu în odaiă, des
chisei ferestră. Ce speotaoolă!

„Via bâjbâia de Bersaglierl și de 
gendarml, oarl alergau de colo până 
colo, într’o fugă sălbatică. Privii spre 
vila ruinată, a cărei spaimă nici-odată 
nu o voiă uita. Ea zăcea aoolo ca și 
mai înainte ou ferestrile ei zăvorite, 
ou acoperișulă ei pieefișă și cu uridele 
ei originale. Der din acestea eșia ună 
fumă desă și negru, soântei roșieiioe 
cădeau când ici când colea, lucindă ca 
nisce lumini rătăcitore pe acoperișă, pe 
când în odăi lumina devenea din oe în 
oe mai intensivă.

„De-odată răsuna ună bubuită pu
ternică. Partea de dinainte a acoperi

șului că(Ju cu mare sgomotă, și în în- 
tunereoulă nopței se iviră flăcări roșie- 
tice, a căroră lumină se reflecta asupra 
chiparoșiloră oeloră negrii, asupra pini- 
loră și statueloră de marmură dimpre- 
jurulă fântânei săritore. Curândă după 
aceea foculă cuprinse și catulă de josă 
și verdeța dimprejură și întregă vilă se 
prefăcu într’ună rugă arcJătorQ, de unde 
nu mai era nici o scăpare.

„Gendarmii și bersaglierii ședeau în 
grupe tăcute, ca nisce privitori obosiți, 
în grădina vilei. Inzădară sosiră pumpele 
cele grele din Sorrent în fuga mare; 
foculă se întinse din ce în ce mai multă, 
cuprinse turnulă celă pătrată și cătră 
zorile dilei vila mdrtă oorăspundea nu
melui ei; ună looă arsă, pustiu, din 
care vântulă mâna celă din urmă fumă 
spre usoată..........

„In sera dilei aceleia întâmpinai pe 
drumulă, ce duce la Sorrent, o prooesi- 
une curiosă. Pe ună catafalcă acoperită 
ou pânză de mătasă, ai cărui draperii 
de aură scânteiau la lumina facliiloră de 
oâră oe-lă încunjurau, zăcea cadavrulă 
unei fete tinere. Manile ei palide 

erau înorucișate pe peptă. Ună pără 
bogată roșu-auriu îi înounjura fața, pe 
oare atâtă de bine o cunosceamă și ca
re încă chiar mdrtă nu-șl perduse espre- 
siunea mândră regescă. Preoți, călugări 
și coriști, cari se rugau, urmau catafal
cul ou crucile și cu apa sfințită în mână.

„Era Filomela, miresa lui Pillone! 
O aflară înaintea icânei sfântului din 
galeria cea veche de petră, avân fă înoă 
pumnalulă lui Pillone în peptulă ei 
sângerată.

„Tăcută urmai prooesiunea funebră, 
la care se mai adăugau spectatori de 
prin casele și viile de pe lângă drumuri. 
Procesiunea trecu mai departe pe drumă 
la lumina tăcliiloră de ceară, între rugă
ciunile preoțiloră și ale călugăriloră și 
între plânsetele și blâstemele mulțimei 
poporului. Trecu și mai departe pe 
puntea cea vechiă, unde străluoea iedna 
sfintei Fecidre împodobită ou flori, peste 
piața plină de omeni, până se opri lângă 
biserioa mică, de unde răsunau tonurile 
organeloră.

(Va urma.)
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CONCURSti.
Devenindă vacante următorele sti

pendii, și anume:
1. Ună stipendiu de 60 fi. v. a. pe 

ană din fundațiunea pentru
studențl de gimnasiu respective școla 
reală de aceeași categoriă.

2. Ună stipendiu de 20 fi. v. a. pe 
ană din fundațiunea „B. D. Bașota“, 
menită pentru gimnasiștl, cu preferința 
celoră din munții apuseni, seu din fos- 
tulă districtă ală Năsăudului.

3. Ună stipendiu de 50 fi. v. a. pe 
ană din fundațiunea „Dobâca", destinată 
pentru ună gimnasistă născută în fostulă 
comitată ală „Dobâceiu.

4. Ună stipendiu de 40 fi. v. a. pe 
ană din fundațiunea „Radu M. Riurenuu 
pentru studențl la gimnasiu seu șcdla 
reală. Mai departe fîindă vacantă:

5. Ună ajutoră de 25 fi. v. a. pe 
ană, menită pentru ună tînără română, 
care voesce a învăța seu învață deja 
vre-o meseriă, der mai cu sămă: rotăria, 
lemnăria (baldașia), făurăria, măsăria 
(templăria), cismăria, pălărieria, oure- 
lăria, șelaria, mașinăria agricolă.

Prin acesta se escrie concursă.
Cererile au ase înainta „Comitetului 

Asociațiunii transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului românii" in 
Sibiiu pănă la 15 detomvre st. n. 1891.

Cererile intrate mai târejiu nu se 
voră considera.

Aspiranții la vre-unulă din stipen
diile amintite sub pt. 1—4 au să aoludă 
la suplicile loră :

a) Carte de boteză în originală seu 
în copiă legalisată.

b) Testimoniu școlastică de pe se- 
mestrulă II ală anului școl.: 1890/91.

o) Atestată de frecuentare dela di
recțiunea institutului, în care cerceteză 
școla de presentO.

d) Atestată de paupertate seu de 
orfană, decă concurentulă e orfană.

Suplicanții la ajutorulă amintită sub 
pt. 5 au să presente următorele docu
mente :

a) Atestată de boteză în orig. s6u 
în copiă legalisată.

b) Testimoniu școlastică de celă pu
țină 4 clase elementare.

c) Contractulă încheiată cu măies- 
trulă conformă §-lui 61 ală legei indus
triale (Art. de lege XVII din 1884) în 
originală seu în copia legalisată și o 
adeverință dela măestru despre succesulă 
ou care lucră.

d) Atestată de moralitate dela 
toritatea competentă locală.

e) Adeverință dela părinți 
tori, că suntă deciși a lăsa pe 
pupulii loră la învățătură pănă 
perfecționa pe deplină.

Sibiiu, 18 Septemvre 1891.
Pentru comitetulă Asociațiunii tran

silvane pentru literatura română și cul
tura poporului română.
G. Barițiu, m. p. Dr. I. Crișîanu, m p.
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Hirdetmeny.
Brassd vărmegye torvenyhatdsâga 

kozigazgatâsi ârva es gyâmhatăsâgi hi- 
vatalainak 1892 evi koltsegvetăsi elo- 
irânyzata az âllando vâlasztmânynak 
mai napon tartott iilesebeu hozott ha- 
târozata folytân az 1886-evi XXI t. cz. 
17 § a ertelmeben 15 napi kozszemlere 
kitetetett, mely korulmeny azon hazzâ- 
adâssal hozatik koztudomâsra, hogy az 
a hivatalos orâkban a vârmegyei szâm- 
vevdsegnel bâr ki âltal betekintheto.

Brasso 1891 szeptember ho 23 ân.

55
care în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-carbonic se bucură de o valore medi
cinală fârte mare și de ună renume universală neîntrecută.

Apa minerală de „Bepât44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloră de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalioe a stomachului și a organeloră respirătdre, în contra 
maladielorii rinichiloru și a beșicei etc., are ună efectU admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta ca remediu solvatoră neprețuibilă.

Celu mai curați) și binefăcătorii producții naturalii.
0SȘT*  Ca borvizu adecă, beutu cu vinii. "50 

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

W Șampagnult apelorti minerale.
Conformă ordonanței înaltului ministeră de interne No. 5891/VIII 

din anulă 1890, apa minerală de Repât44 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 rdgă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferiors.

*♦
*

a

Apa minerală de «.Repăt44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă in depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tote birturile mai notabile.

Cu totă stima
Administrațiunea îsvorului

Josef
Brașovă, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50—8

Roll Gyulla, 
kir. tan. alispân.
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Trenu 
accele

rații persân-

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea-mare j

Mezo-Telegd 
Rev 
Bratca
Buci a 
Ciuoia 
Huedin 
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel
Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uidra 
Vințul de
Aiudă
Teiușu

Crăoiunelă 
Blașiu
Micăsasa

sus

Copșa mică j

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișâra 
Hașfalău
Homorodă
Augustină 
Apața
Feldiora
Brașovă

Timișă 
Predeală
BucurescI

I
1

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

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

8.51
9.07
9.37

4.21
4.55

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de 
persâne

112.20
1.41
2.26
8.50

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

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

BucurescI 
Predealu 
Timișă 
Brașovft j 

Feldiora
Ap ața 
Augustinîî 
Homorodă 
Hașfalău 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copșa mica | 

Micăsasa 
Blașiu 
Crăoiunelii
Teiușă

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Buci a 
Bratoa

, Rev
' Mezo-Telegd 
’ | 
i Oradea mare1

sus

I

Itlureșu-Iaidoșii—Bistrița

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

P. Ladăny 
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

Viena
Budapesta
Szolnok

6.43
7.12

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

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

10.06
10.23
10.42
11.171
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

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

10.50
8.15

II. 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
III. 53

8.-
1.50
3.57
6.52 T. d. por.
2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25
9.50
1.05
5.24'
5 46;
5.57'

Teiușu
Alba-Iulia
Vinț. de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
[lia
Grurasada 
Zamă
Soborșină
Berzava
Conopă 
Radna Lipov 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață

Aradu
Szolnok

6.19
6.30
6.48
7.12;
7.27'
8.07:
8.33
8.57 1
9.13:
9.29
9 53*

1019*
10.50
11.16|
11.44]
JBudapesta

Viena

a

I 
I

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51
155
7.20

1.39 
2.19 
2.36 
3 03 
3.30 
417 
4.33 
4.55 
517 
5.28 
553 
6.24 
7.02 
7.17 
7.46 
7.57 
8 08 
8.301
8.40 
9.05.
2.21
5.50
1.40

Cucerdea- Oșorheiu - R.-săs.

Copșa mică 3.- 10.47 7.10
Șeica-mare 3.31 11.27 7.43
Loamneș 4.15 12.08 8.27
Ocna 4.46 12.38 8.59
Sibiiu 5.10 1.- 9.23

Sibiiu— Copșa-inică

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

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

Simeila (Piski) Petroșeni ||Petroșeni-Simei’ia (Piski'
Simeria
Streiu
Hațegă 
Pui
Crivadia 
Banița
Petroșeni

Bistrița—HKureșii-JLudoșfi

4.-
6.48
9.59 Murășă-Ludoșă .

Bistrița . . . .
Țagu-Budctelică .

Nota: Numerii încuadrațl cn linii grdse însemneză drele de ndpte.

Cucerdea.6.- 10.35 4.22pefroșeni 6.- 10.50 6.20
6.3b 11.26 4.5b Banița 6.41 11.40 6.54
7.21 12.23 6'42|OriVadia 7.19 12.19 7.20
8.06 12.- 6.36|Pui 7.57 1.05 7.51
8.47 2.23 7.24IHațegă 8.36 1.54 8.25
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
9.45 4.- 8.36|Simeria 9.52 3.27 9.35

Aradii—Timișora
lAradă
Vinga
Timișora

Timișâra—Aradu
6.15 11.30 7.15 [Timișora 6.20 1.11
7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46
8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50

5.05
6.40
7.50

Ghirișii—Turda Turda—Ghirisii
Ghirișu 
Turda

7.48 10.35 3.40 10.20j Turda 4.50 9.30 2.30
8.08 10.55 4.- 10.44| Ghirișu 5.10 9.50 2.50

Regh.-săs. 
Oșorheiu 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

Simeria (Piski) — Hunedora

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

Hunedora—Simeria (Piski)

4.46 2.32 7.22
5 11 3 - 7.50
528 3.20 8.10

Hunedora
Cerna
Simeria

8"50i----------------
9.10| Brașov—Zernescî

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora
Sighișora. . .
Odorheiu . . .

4.30 11.25 Odorheiu. . . 8 15
7.21 2.11 Sighișâra. . . 10.52

3.15
6.10

1.16
4.15
7.211 Careii-marI . . .

Zelău...................

<7areii-mari—Zelftu il Zelău—Car eii-mari
5.50 Zelău . .

Careii-marI
Tipugraiia A. MUKEiȘlAN U, Brașovu,

Brașov 
Zernescî

5.45
7.26

4.55
6.36

Zernescî—Brașov

1.56
6.48

Zernescî
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.4411.-


