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Nr. 208. Brașovil, Vineri, 20 Septemvre (2 Octomvre).

Solidaritate și disciplină 
de partidu.

(Doi articull).
I.

Brașovfi, 19 Septemvre v.
Amă promisă, că vomu reveni 

asupra espectorăriloru unora din
tre confrații noștri, cari, vorbindu 
despre afacerea memorandului, au 
susținutu cjil0!0 aceste absurdita
tea, că cestiunile de solidaritate, 
de disciplină de partidu ș. a. aru 
fi „cestiuni secundare1*,  și nisce „mă
runțișuri vanitose11 și că n’aru fi ces- 
tiunl de „principii politice14. (Tri
buna*  dela 8 (20) Sept. nr. 200).

*) Primula a fosta Giotto. Ala doilea Ma
saccio, adeveratu-i nume Toma de Guido.

Mai întâiu voimu să vorbimfi 
despre solidaritate și aicî credemu, 
că vomu tace mai bine, decă vomă 
reproduce ceeea ce organulu nos
tru a scrisă despre acesta încă în
1880 (Nr. 84falu Gazetei Transilva
niei dela 19 (31) Octomvre 1880).

Atunci amă pledată pentru so
lidaritate, ca singurulu mijlocu 
de consolidare interiâră națională. 
Eată ce amu cjisd la 1880, în aju- 
nulu mișcării nâstre naționale dela
1881 :

„Solidaritate44 este unu cuvântă, 
care se întrebuințeză la noi Ro
mânii forte adeseori în vorbire și 
scriere, der se practică rară și și 
atunci numai pentru scurtă timpii. 
Este bine a ne face o ideiă clară 
asupra însemnătății politice a a- 
cestui cuvântă, și decă ne încer- 
cămă a-i da o esplicare,, nu fa- 
cemă acâsta pentru cei ce au 
mâncată sciințele politice, cum se 
(fice, cu lingura, ci pentru aceia 
din cetitorii noștri cari ar voi se 
scie, ce înțelegemă, spre esemplu, 
noi cffiariștii, sub cuventulu „soli
dară44, când apelămu la o „soli
daritate44 a tuturoră, la o proce- 
dere „solidară44, la o „acțiune so
lidară politică44.

Pâte că unii seu alții ’și în- 
chipuescă solidaritatea ca o pu
tere ascunsă, care zace în fiă-care 
din noi, fii aceluiași poporu, și

așteptă numai ocasiunea, ca se se 
manifeste în afară. Decă ar fi așa, 
atunci spre a ajunge la o acțiu
ne solidară, ar fi de ajunsă să ne 
adunămu cu toții într’o adunare, 
într’ună cODgresă, și se cjicemă: 
„aideți se fi mu solidari!44 S’a 
mai întâmplată de ne-amă adu
nată și amă 4^^: fimu una
cu toții, se procedemu în înțele
gere, să ținemă unii cu alții pâ
nă la mârte. Sentimentulă româ- 
nescă ne-a copleșită în acelă mo
ments și amă răspunsă cu toții: 
Așa să fiă! Insă îndată ce ne-amă 
despărțită de olaltă și amă întrată 
în atmosfera vieții 4^ni°e Pr0_ 
saice, amă trebuită se esperiămă 
de multe ori, că spre a ajunge la 
„solidaritatea44 dorită, trebue să 
facemu ceva mai multu, decâtu 
a esclama într’ună momentu de 
bună inspirațiune: „Frațiloru, ai- 
deți să fimă solidari!44

Când cineva voesce să arate, 
că doi sâu mai mulți inși se au 
bine, se ajută unii pe alții și pro
cedă în armoniă pe cărarea vieții, 
4ice: trăescu ca nisce frați. Rea
litatea înse ne mai arată nenumă
rate cașuri, că între frați pote 
domni și cea mai mare neînțele
gere. Cum vine der că acești frați 
nu suntă „solidari44, deși îi legă 
legătura cea mai intimă a sânge
lui ? Lumea s’a obicinuită a ju
deca asemenea aparințe în vieța 
familiară cu sentința nimicitâre: 
Acestoru âmeni le lipsesce buna 
crescere ! Trebue că părinții loru 
le-au dată ună reu esemplu, nu 
i-au învățată a-și cunâsce adevă
ratele interese, a se ajuta împru
mutată și a trăi în iubire și ar
moniă, nu i-au învățată a fi soli
dari.

Sentința aceea pote să fiă câte 
odată nedreptă, însă în cele mai 
multe cașuri ea numai adevărulu 
grăesce. Semțulu de associare, de 
„solidaritate44, nu este înăscutu o- 
mului, elă trebue crescută; omulu 
lăsată în firea lui se sălbă- 

tăcesce, numai creșcerea pote face 
din elă o ființă sociabilă.

Și dâcă esistă pentru individă 
o crescere în sînulu familiei, esistă 
și pentru popâre, pentru indivi
dualitățile naționale, o crescere po
litică.

„Solidaritatea44 în înțelesă po
litică este unu resultatu alu crescerci 
politice și fiindcă acestă crescere 
se pâte face numai printr’o acti
vitate neobosită de 4e°I și sute 
de ani pe tăremulă culturală, pu- 
temă 4ice, că „solidaritatea44 este 
măsurătorulu, care ne arată pănă 
unde amu ajunsă pe cărarea a- 
cesta spinâsă a desvoltării nostre 
culturale.

Ce-i dreptu, creșcerea nostră 
politică nu dateză de multă, ea 
se începe cu anulă 1848, este der 
peste putință de a ne aștepta la 
nisce resultate mari. Cu tote a- 
cestea nu noi, dâr chiar și stre
inii, cari ne-au vă4utu la 1848 și 
ne vădu și astă4b nu potu decâtu 
să constate, că progresele, ce le- 
amu făcută suntă estraordinare și 
că amă percursă unu drumă multă 
mai lungă, decâtă alte popore în 
același timpu. Ar trebui prin ur
mare să arătămu lumei și pe te- 
renulu solidarității nostre națio
nale succese estraordinare în ra
portă cu scurta periodă a desvol- 
tărei nostre politice.

Care este causa decă nu pu- 
temu documenta pănă acuma suc
cese mulțămitore și în privința 
acâsta? Este ore de vină minis- 
trulă Bach, ori Schmerling, că 
creșcerea nâstră politică a căpă
tată vreo direcțiune falsă, ori că 
vomă face responsabilă pe d. Tisza, 
(acum pe d, Szapary), că nu ne 
dă o crescere națională destulă 
de bună ? Sistemele de guvernare, 
cari s’au succedată dela 1848 în- 
câce, n’au putută să aibă nicl-o- 
dată missiunea de a face din noi 
unu factorii, politică, pentru că a- 
ceste sisteme nu erau amice des

voltării nâstre naționale, de aceea 
parte voindu a se folosi de noi 
și parte voindu a ne asupri, au 
servită în adevăru numai spre pe- 
decă mersului naturală alu des
voltării poporului nostru. Neavând 
însă unu guvernă, care se fiă amicii 
naționalității nostre, cu atâtu mai 
vârtosu trebuia, ca noi înși-ne se 
luămu causa în mână și st dămă 
poporului nostru adevărata direcțiune, 
adevărata crescere politică, pentru ca 
să pâtă ajunge la acea maturitate, 
care se recere dela unu poporu 
consciu de interesele sale.

Cu durere trebue să o mărtu- 
risimu, că nu ne-a fostă dată pănă 
acuma să înaintămă pasă de pasă 
cu desvoltarea nâstră culturală și 
în organisațiunea interiâră națio
nală. Causa este, cum ărătarămă, 
mare parte pedeca, ce ni-s’a pusă 
necontenită din partea guvernan- 
țiloră, der cu deosebire, și acesta 
o accentuămă tare, este lipsa unei 
activități organisătore, cu alte cu
vinte lipsa unui partidu în adevără 
națională independentă, care cu prin
cipiile sale să pătrundă societatea ro
mână în t6te fibrele ei și să ne învețe 
a fi solidari, de câte ori e vorba 
de ună interesă curată națională 
ală poporului nostru.

„Solidaritatea44 nu se pote face 
prin aceea, că se decreteză în adunări, 
ea este unii resultatu alu unei acti
vități neobosite îndelungate politice, 
ea trebue să fiă învățată și practicată 
multă timpu pănă ce să dea resultatele 
dorite. înainte de tâte însă să re
cere ca să se stabilescă în modă clară 
și neîndoiosă principiile luptei nâstre 
naționale, să se ia o direcțiune să- 
nătâsă, să se definescă bine inte
resele nâstre, să se arate poporului 
clară și limpede cărarea, pe care tre
bue să pășescă spre a'și salva esistența 
și spre a ajunge la bunăstarea și 
fericirea, la care are și elă ace
lași dreptă ca ori și ce altă po- 
poră în lume.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.*

Din vieța pictorilor^ renumițT.

v.
Ioană Holbein.

Decă scrutămă mai cu de-amenun- 
tulă în istoria pioturei italiane, — 
decă vomă asemăna eroii școlei din Fro- 
rența, care a arătată mai în curândă 
semnele redeșteptării — cu ante luptă
torii de atunci ai șcâlei germane, nu în
cape îndoielă, că vomă afla forte multă 
asămănare între Leonardo da Vinci și 
între germânulă Ioană Holbein, pe care 
de comună îlă numiau tînărulă Ioană 
Holbein, pentru-că și tatălă său, marele 
pictorii a avută același nume.

Preoum Leonardo da Vinci a fostă 
trarsformatorulă, și astfelă, așa dicendă 
ală treilea fundatoră*;  ală școlei din 
Florența, pe a cărui reforme admirabile, 
a putută edifica cu siguranță, titauulă 
acestei școle, marele Angelo; chiar ast
felă pe orizonulă picturei germane Ioană 

Holbein a fostă primulă, care a intro
dusă ordine nouă, gustă nou, și fundă 
viitorulă pioturei germane.

Stilulă greoiu ală lui Goes Hugo, 
Crawach, Hemling, Wohlgemuth, și-a 
pierdută totă sarbecjimea sub penelulă 
lui Ioană Holbein, — și în Basel, unde 
părintele și fiulă din anumite cause s’au 
așezată, — nu a fostă nume mai serbă- 
torită ca ală lui.

Der pe lângă totă renumele, cei doi 
Holbein trăiau în lipse și suferințe; pen
tru-că, deși atunci era veaculă de aură 
ală artei totuși s’a nimerită proverbulă: 
„nu-i totă aură ce sclipesce44.

Tînărulă artistă a avută ună amioă 
sinceră, — nu omă de tote dilele, celă 
mai erudită bărbată ală timpului său, 
Erasmus, sâu pre cum l'au poreclită, 
Rezman de Roterdame.

Acestă omă erudită văcjendă, că 
facultatea gigantică a amicului său aici 
piere, îl recomandă să mergă în străină
tate, — unde arta e mai prețuită.

Astfelă s’a întâmplată apoi, că tînă- 
rulă I. Holbein la recomandarea conte
lui Arundel a fostă chiemată în Londra 

de cătră renumitulă cancelară anglesă 
Toma Morus.

Holbein a părăsită der orașulă Ba- 
del și a plecată în Anglia; — marele 
Morus primi cu mare distinoțiune pe 
artistulă celă mai mare ală timpului său 
și ’lă provăcju cu tdte în abundanță, — 
numai, ca liberă de cugetele traiului să’și 
potă profesa arta.

Tînărulă Holbein numai acuma cu- 
noscu chiemarea, la care s’a născută; — 
numai acum observa puterea uriașă a 
marelui său spirită creatoră.

Tablourile: „Învingerea avuției11 și 
„învingerea miseriei“ suntă mărturii ecla
tante a facultății cu care a fostă înzes
trată de Dumnecjeu. Aci e ună episodă 
din vieța lui.

Intr’o diminâță frumdsă tînărulă 
Holbein lucra adâncită, în o chilia a lo
cuinței de veră a oancelarului, când de
odată ună tînără cu îmbrăcăminte simplă 
esterioră comună, întrâ abia răsuflândă 
de alergare pe ușă și cădu în genunchi 
la picidrele lui...

„Domnule lu esclama în limba pa
triei lui Holbein, „eu îți sunt patriotă, 

suntă de-o naționalitate cu d-ta, străină 
în astă țâră, — la tine am venită după 
ajutoră!“

Holbein se bucura că în țera stră
ină îșl află ună patriotă, der totuși l’a 
surprinsă acâstă intrare caracteristică.

— „Oe voiescl? scdlă-te!u
„Domnule — <fiss străinulă — pe 

mine mă caută să mă omore, — din 
Londra cu fuga am scăpată pănă aici.

— „D6r ai săvârșită vre-o crimă ?u 
„Oh! da domnule1* — continuăpri-

vindă în jură ou frioă — o crimă mare, 
der d ta mi poți ajuta, — căci ești omă 
cu influință mare.

— „Te înșeli," — răspunse artistulă 
— „der să audă totuși, să vădă decă 
demnă ești de apărare?*

„Ascultă domnulă meu! Eu am ser
vită la lordulă Shawesbury, — și cu 
servjțiulă meu fidelă toți au fostă în- 
destulițl. Insă tînărulă lordă, care nu de 
multă a venită acasă din Axford a răs
turnată tdte ou susa în josă... Am sufe
rită săptămâni întregi chinuri amare.... 
Am avută însă ună amică bună, — pe 
acela tînărulă lordă așa l’a lovită cu bi-
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CRONICA POLITICĂ.
— 19 Sept. (1 Oct.)

— „Kolozsvăr44 sorie, subtitlulă „fi
lele fruniose dela Agramu", ună arti
cole de fonda din inoidentula visitei ce o 
ffteură Ungurii mai deună-cjile esposiției. 
In acesta articole optimiștii dela „Ko- 
lozsvăr44 voesca să interpreteze „primirea 
simpatică, sărbătorescă și ospitalău ce li-o 
făcură Croații, în sensula unei „înfrățiri 
politice44 dintre Unguri și CroațI. Inte
resanta este cum îșl începe „K-r44 arti- 
colulă său: „Unde pănă acuma — eji°e 
— au tota demonstrata în contra nâs- 
tră, în capitala Croației, acuma nu nu
mai, că ne aclamdză cu urale, ci încă ne 
împărtășirea și de sărutare frățescă^. — 
Ei bine, decă „politicianii“ din Clușă sunta 
în credință, că acea sărutare a fosta să
rutare frățescăși nu pâte ceadins-ta Scrip
tură, apoi să li fiă de bine ! Fericiți sunta 
cei ce creda!..

— piarului „Neue Freie Presse44 i-se 
sorie din Varșovia, că fortărețele rusesc! 
Ivangorod, Varșovia, Brest-Litevski și 
Noro-Georgivsk, au fosta în timpula din 
urmă întărite cu mari garnisăne. Ase
menea se mai anunță, că marile manevre 
rusescl din oerculă militară ală Varșo
viei s’au terminata. Generalulă G-urko 
în personă au condusa aceste manevre, 
la cari au luata parte 85 batalione, 60 
escadrâme și 224 tunuri, cam la 72,000 
de soldați.

— In orașul a Saint-Diă în Francia 
s’a ținuta una bancheta din inoidentula 
împărțirei premiiloră Ia societatea agro
nomică. La acesta bancheta, Iules Ferry 
ținu una toasta în onorea președintelui 
Carnot, cJioendO, că acestuia aresă-i mul- 
țumescă republica francesă, caracterulă 
ei paclnioa și' stabilitatea ei. Oratorulă 
dice mai departe, că republica păstrândă 
politica înțeleptă și chibzuită a lui Car
not, se va pute alia cu monarchiile mari 
din Europa (Aplause).

— In 29 Septemvre n. o. a cetită 
papa rugăciuni pentru toți peregrinii 
aflațl în cjilele aceste în Roma. Imbul- 
zelă înaintea bisericei Sf. Petru a fosta 
atâta de mare, încâtă mai multe femei 
au leșinată și pentru oa să se încungiure 
vre-o nenorocire, au fosta chemate două 
batalione de infanteriă, ca să restabilescă 
ordinea. La 8 ore era biserica Sf. Petru 
plină de 6menî. Cătră 9 6re sosi papa, 
ședenda pe una scauna portativa de 
aura. Papa părea slăbită și obosita. 
Abia ridică mânile pentru binecuvântare. 
Mulțimea isbucni în strigăte entusiaste. 
După ce papa săvârși liturgia, a fosta 
condusa în moda solemna printre șiru
rile peregrinilora, cari îngenunchiară cu 
toții și strigară „Trăiescă Leo XIII44. Ce
remonia fu imposantă cu deosebire, când 
capela sixtinică esecutâ o cântare, acom
paniată de sunetula trâmbițelora de ar
ginta.

in întrunirea socialiștiloru bavarezi, 
oare a avută locă la Munich, deputatulă 
Wolmar a obținută ună mare suocesă. 
Elă a vorbită mai alesă despre congre- 
sulă dela Erfurt. A declarată, oă supri
marea drepturiloră de vamă asupra ce- 
realeloră e o măsură inevitabilă la care 
guvernulă va trebui să se hotărască 
câtă mai curândă. Dânsulă s’a ridicată 
împotriva planuriloră răsboinioe, ale pu- 
puteriloră, oăol menținerea păcei este 
indispensabilă pentru realisarea planuri
loră socialiște. Dânsulă a sfârșită ata- 
cândă ou violență partidulă tineriloră 
socialiști.

— Despre prigonirile creștiniloru în 
China, se telegrafiază: In 3 Septemvre 
ou fostă arse în Ittschang casa misiona- 
riloră catolici americani, precum și alte 
case ale Europeniloră. In cLua următore 
poporulă fanatioă a atacată cu furia cle- 
rulă creștină de acolo. Mai multe călu
gărițe din ordinulă Franciscaniloră au 
fostă greu rănite. Apoi au fostă jefuite mi
siunile oatolice și protestante, oărora li-s’a 
dată fooă. Indigenii 4i°0, că causa aces- 
toră turburărl este, că ună oreștină ar fi 
uoisă ună copilă ală unui Chineză. Tur- 
burările aoeste din China produoă se- 
riose îngrijiri, și ne putemă aștepta în 
ourândă, la o prooedură colectivă ener
gică a mariloră puteri europene.

SOIRILE PILEI.
— 19 Sept. (1 Oct.)

Regele Carolii se va întâlni cu regele 
Umberto la Monza. La acesta întâlnire 
va fi de față și ministrulă-președinte di 
Rudini și ministrulă italiană de râsboiă 
Pelloux. * * *

ciula, încâtă i-s’au scursa ochii. Pentru 
acesta m’am jurată, că de și m’ar costa 
vieța, ila voiu răsbuna, Așa s’a întâm
plată.... A treia (ji am călărită eu cu 
lordulă, și pe asounsă am pusă iască 
aprinsă în urechia calului său. Calulă a 
sărită și pe tînărulă lordă îlă arunca la 
pămentă. Fără să scie de sine l’am dusă 
acasă și în urma lovituriloră a murită a 
treia 4i. Fapta mea s’a sciută și aoum 
mfi caută ca să mă ucidă. — Etă scii 
totulă, dâr dâcă se pote, ajută pe săr- 
manulă d-tale patriotă !“

Holbein asculta cu interesare în
tâmplarea nefericitului tînără și i-se făcu 
milă de elă.

— „Fiă ! — voiu face totă oe voiu 
pute. Aci ești în siguranță, der să nu te 
trădezi pănă ce nu te voiu elibera!14

După aceea îșl lăsa piotura și închi- 
4endă chilia s’a depărtată.

A doua 4i acum, la prâmjulă can
celarului a și au4ith întâmplarea, — fi- 
resce cu diferite ilustrațiunl, — și audi și 
aceea, că fugariulă nefericită rătăcesce 
prin apropiere.

Holbein compătimea forte pe pa

Maghiarii la Agram. Ni-se scrie din 
Agram ou data 29 Septemvre n.: Un
gurii au fostă primiți aici forte bine: 
fără sgomotă, fără Jivio și fără „eljen44- 
url. ErI s’au întorsă la Budapesta. Și 
încoce și în colo se 4ice, că ar fi fostă 
7 Unguri și 44 de Ovrei tăiațl, înse ne- 
botezațl. Cu totulă au fostă așa-deră 51 
de Maghiari. Mulțimea și notabilitățile 
croate au fostă cu toții ooupațl cu des- 
vălirea monumentului răposatului Dr. 
Ljudevit Gaj în Krapina, în partea nor
dică de aici. Așa-deră nu aputută fi mul
țime mare în Zagrabă și ospeții unguri 
fură tocmai binevenițl, căci stradele fi- 
indă gâle, se putură preumbla în totă 
liniștea44.

* * #
Peregrinii unguri la Roma, după 

cum i se telegrafiază din Roma diaru- 
lui „Neues P. Journal44 au fostă flue- 
rați la gara din Roma de mulțimea cea 
mare adunată aici. — De sigură, că au 
fostă fluerațl din „simpatiă44.

** «
Catastrofa dela Saint-Mande. Tribuna- 

lulă corecțională din Parisă a judecată 

4ilele acestea procesulă nenorocirei de
la Saint-Mande. Dintre cererile părțiloră 
civile amintimă pe aceea a unui domnă 
Lachan, care reclamă 150.000 franci 
daune interese pentru d. Fargier, co
merciantă de pânzării, care și-a pierdută 
femeia și fiica. Tribunalulă deliberândă 
asupra mai multoră cereri a acordată, 
intre altele, domnișărei Jouvin, care și-a 
perdută părinții și căreia ’i s’a tăiată 
ună picioră 75.000 de fr.; ear fratelui 
domnișorei Jouvin 25.000, Tribunalulă 
a retușată ciroumstanțe ușurătore meca
nicului Caron și l’a condamnată la doi 
ani înohisore și 500 franci amenda. D. 
Deguerrois, subșef de gară dela Vincennes 
afostă osîndită la patru luni închisâre și 
300 franci amendă. Compania de Est 
a fostă declarată responsabilă în mate
ria civilă.

** *
Explosiune. Se telegrafiază din New- 

York; Colonia italiană oelebrândă o 
serbare comemorativă, s’a dată ună focă 
de artifioii. Se încărcase cu dinamită o 
țevă pentru gază, care a făoută esplosiă 
și a omorîtă patru persâne, rănindă gravă 
pe alte 22 de persone. Printre răniți se 
află și căpitanulă de polițiă. Ună mare 
numără dintre răniți e probabilă că voră 
muri.

** *
Societate serbo-francesă. In Paris 

s’a înființată o societate sârbo-francesă, 
pentru lucrările publice ale Sârbiei, cu 
ună capitală de 10 milione de franci. 
Societatea acesta a luată asupra-și lu
crările comunale din Belgrad.

*# *
Comorile lui Cresus. Mai mulți arche- 

ologi francesi au fostă însărcinați, după 
cum se anunță din Paris, se facă desgro- 
părl în Sardes (Asia mică) fosta oapitală 
a Lydiei, în locuia acela unde se afla 
palatulă regelui Cresus.

* * *
Ciocnire de trenuri. O depeșă din 

New-York, cu data de 13 (25) Sep
temvre, anunță: O ciocnire s’a întâm
plată între două trenuri de lucrători ai 
drumului de feră lângă Zellenopolis 
(Pensilvania). Mașinistulă și vr’o optă 
lucrători au fostă omorîțl; vro două4ecl 
au fostă răniți.

** *
Nenorociri. Astăzi după ame4î ună 

birjară a călcată cu trăsura pe o Româ
nă bătrână dela sate. Femea e contusi- 
onată greu la picioră. Birjarulă e a- 
restată.

— Totă a4i după ame4ă o copilă 
de 8—10 ani cădu dintr’o birjă, ce ve- 
nia pe Strada-Vămei. Din norocire însă, 
birjarulă opri imediată trăsura și ast- 
felu copila, care era câtă p’aci să fiă 
strivită de rotele birjei, scăpă cu o mi
că oontusiune. — Peste totă ar fi de 
dorită, ca birjariloră să li-se impună o 
mai mare precauțiune.

Memoriul studențiloru Maghiari 
și Italianfî.

Acum doue săptămâni cjiarele 
maghiare publicară cinci rânduri 
dintr’o scrÎ96re a d-lui Atameri, în 
care se vorbesce despre simpatia, 
cu care Italienii au întimpinatu 
memoriulu maghiaru. Noi publi- 
cămu mai josu după „Timpul44 o 
scrisbre a d-lui Maineri, care du
pă informațiunile particulare ale 
numitului cjiatV, e scrisă în același 
timpu, cu cea adresată studenți- 
loru maghiari. In rândurile scri- 
sbrei d-lui Maineri, cătră Maghiari, 
nu e nici decum vorbă despre o 
simpatiă pentru memoriulă ma
ghiarii, ci e curata o scrisdre de 
complesanță.

Eată scrisbrea d-lui Maineri 
adresată studențiloru români:

Roma, 26 Augustă 1891. 
Onorate și nobile domnii.

Vă trimită ună numără din diarulă 
„II Diritto44 în care e vorba de sorisârea 
plină de inimă, pe are a-țl binevoită a 
mi-o adresa. Cum veți vedâ, noi apro- 
bămă generosa vdstră propunere.

Din împrejurări de sănetate, n’am 
putută se vă răspundă la timpă cum do
rea inima mea; dâr speră că voi și a- 
micii voștri, mă ve’țl ierta pentru acestă 
întâr4iere fără de voiă.

Primiți der acum mulțămirile mele 
pentru trimiterea nobilei vâstre publi
cați uni.

Vechia prietină ală României și în 
relațiune cu mulți din fiii săi iluștrii și 
meritoșl, totă ce vine din regiunele Car- 
pațiloră și ale Danubiului redeșteptân- 
du-ml în minte puterea și mărirea Ro
mei antice îmi reamintesce comunitatea 
de origine și de sânge și mă face să 
facă urări pentru o sorte mai bună pa
triei vostre, noului regată, cătră care se 
îndreptă speranțele Latiniloră din Ori
enta și care se ridică ca ună zidă de si
guranță și de libertate pentru celelalte 
națiuni surori.

Am avută onorea să presintă aiol 
în Roma pe ilustrulă vostru concetățeană 
și amică ală meu, Constatină Rosetti, 
ilustrului și marelui italiană și amică ală 
meu, Benedetto Cairoli, și atunci ca și 
acum, gâudeamă și gândesoă, că pentru 
a întări legăturile de unire și indepen
dență, trebue să practieămă necontenită 
virtuțile publice și private. Marile legi 
ale istoriei rămână încredințate veolnioă 
puterei timpului.

Apărătoră sinoeră ală naționalități- 
loră, mi-a plăcută totdeuna să apără, și 
am apărată causa celoră apăsați și în 
rațiunile fiă-căruia în parte am căutată 
să conciliază rațiunile tuturoră, pentru 
oă domnia dreptății și a păcei va fi asi
gurată numai prin înfrățirea sinceră a 
poporeloră unite și libere.

triotulă său, der înoă totă nu l’a putută 
mântui, și așa mai o săptămână Ia hră
nită elă, ca nu cumva să pâră de 
fome.

Intre acestea artistulă au4i, că în- 
fricoșatulă rege Henric ală VUI-lea încă 
în timpulu aoela va cerceta pe cancelară 
în locuința lui de vâră. Pe Toma Morus, 
regele l’a aflată totdeuna gata. Auto
cratului superbă totdeuna i-a plăcută a 
vede închinându-se capacitatea înaintea 
pompei.

Și Henrică ală VIII lea, care cu 
adevărurile de credință tracta așa, ca și 
cu femeile sale, a4l o îmbrățișa, mâne 
îi sucea gâtulă, — care decă șl-a urîtă 
soția și a voită a se despărți de ea1, nu 
a recursă la preotă, oi la călău, — în- 
tr’adevără a fostă ună rege înfricoșată, 
elă nu recunoscea cuvântulă grațiă, seu 
forte arare-ori.

Toma Morus însă, ca toți cei cu 
minte, s’a alăturată la greșelele forței, 
și deși oa ună caracteră nu a măgulită 
nici când acelora, der ca omă înțeleptă 
nici nu s’a opusă.

Regele a sosită. Făcut’a elă mai de 

multe-orl visite cancelarului său favorită, 
acuma însă au4indă, că are ună chipă 
minunată, — și aoum a mersă ca să-lă 
vedă.

Cancelarulă conduse pe regele său 
din chiliă în chiliă. Când au ajunsă la 
chilia, unde era espusă creatura perfectă 
a penelului artistică, nedumeritulă rege 
s’a oprită surprinsă.

„Acesta-i mare — acesta-i minunată! 
— Cine e autorulă acestui tablou?44 în
trebă regele.

— „Ioană Holbein44, răspunse can- 
oelarulă.

„Și mai trăiesoe artistulă acesta?44
— „Trăiesce. Șâse luni de când e 

la mine !“
„Cancelare" — 4* se regele pe jumă

tate din glumă, — „asta-i tradare... a as
cunde dinaintea mea ună astfelă de te- 
saură, voiescă să-lă vădă !“

Regele șe4u, er suita lui stătea pe 
lângă elă. Pe ușa salei nu peste multă 
întră Ioană Holbein.

Ce a simțită artistulă, când s’a vă- 
4ută înaintea celui mai mare despotă 
ală timpului său, — ar fi lucru greu de 
spusă.

„Tu să fii autorulă aoestoră opuri 
mărețe44, ’lă întrebă regele.

— „Eu Majestate!44
„Bine ! din m.'tnutulă acesta ești pic- 

torulă de curte ală lui Henrioă ală 
VIH-lea! Aoesta să-ți fiă premiulă pen
tru arta-țl măreță!44

Holbein se închină pentru grația 
neașteptată, der pe față-i nu se produse 
nici o schimbare.

„Dâră nu-țl e binevenită grația mea?! 
Bine! cere ori și ce vei voi, eu tote ți-le 
voiu acorda!44

Holbein păși înaintea lui și plecân- 
du-șl genunchii înaintea regelui a disă:

— „Da Majestate, a fostă ună timpă, 
când inima-mi tresălta Ia acelă cugetă, 
oă vreodată voiu da de ună mare me- 
cenată, și etă am și ajunsă timpulă 
acela. Der eu totuși altceva dorescă adl!

„Altoeva, ce să fiă ?“
— „Grațiă, majestate, vieții unui 

omă!“
„Ddcă cu vifya acelui omit potii să 

cumpări. pe Holbein și arta lui — atunci 
fiă, rămână viu, deși ar fi chiar ucigașului 
pedecesorului meu.
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Primiți, domnulă meu, voi și amicii 
vâștri, salutările mele oele mai cor
diale etc.

Prof. B. E. Maineri.

Museu pentru îmbrăcămintele ro
mânesc!.

De Dr. At. M. Marienesou.
Ună poporă trebue să dâe dovedi 

despre existența sa națională, și pentru 
acesta neîncetată trebue condusă la ac
tivitate și ținută în ideile și principiile 
ce-i conservâză și întărescă existența și 
caracteristica sa națională, și ajutată la 
posițiunea, ce trebue să o ocupe și în 
care să trăâsoă între alte popore; pentru 
acesta ună poporă trebue să simță și să 
scie, că veițuesce ca să-și împlinesoă 
chiămarea sa, și oă elă vrea, oa însu-șl 
să-și hotărască sortea sa.

A ajunge la aoâsta, multe suntă de 
lipsă!;

Românulă în vieța să întrâgă tre
bue neînoetată să lucre, — oăcl fără 
lucru, nu are viâță.

Inoătrău oăutămă ou ochii și ceroe- 
tămă, vedemă lipsele; aceste, după îm- 
pregiurărl suntă mai mari seu mai mici, 
așa precum pe felurite cariere am făcută 
progrese mai mari seu mai mici ; der 
Dumnedeu ne-a creată într’ună numără 
destulă de frumosă, ca să ne împărțimă 
pe felurite cariere și să lucrămă ca fur- 
nioile și albinele; ba dâoă se păte să 
producemă și noi ceva nou între po- 
pâre, — ba dâcă se pâte, prin voință 
tare și pricepere să arătămă și noi ba- 
remă în ceva, atare superioritate.

Haideți dară la lucru, la unu lucru 
nou, — la înființarea unui muzeu națio
nală, unui muzeu etnografică românescă 
și anume pentru îmbrăcămintele româ- 
nesol, adunate din tote părțile locuite 
de Români. — Haideți dară la lucru!

Acesta e ună lucru de mare însem
nătate pentru poporală română și e de 
lipsă pentru de a ne dovedi pre noi în- 
.și-ne și a ne cunosoe noi pre jnoi mai 
bine — der acestă lucru pentru noi nu 
e greu de împlinită — și oe putemă 
face cu puteri unite, — să facem ă, căci 
prin acesta arătămă activitatea, arătămă 
prioepere, si cunoscință de sine, — oare 
multă ne va înălța în ochii lumei.

Ună astfelă de museu pentru îm- 
brăoămintele românescl adunate din tote 
părțile locuite de Români e posibilă nu
mai în Bucuresol. Aoi e centrală părței 
mai mari a Româniloră; aoi potă să dis
pună mai ușoră despre mijlocele de lipsă 
pentru înfiiințarea museului respectivă, 
— der firesce, că să pretinde conlucra
rea și ajutorată tuturora din tâte păr
țile.

încât se pâtă combina ceva încă a- 
ouma, — mai întâiu e de lipsă ună e- 
dificiu cu vre-o deoe salone mari, — 
după împregiurărl, o localitate ce se află 

aeum, seu ună edificiu nou, ce în viitoră 
ar ave să se ridice pentru scopulă unui 
museu în înțelesulă împărtășită.

Adunarea îmbrăcăminteloră să fiă 
datorința inteligenței și a dameloră ro
mâne din respectivele ținuturi de țâră, 
cu porturi speciale românescl, și îmbră- 
camintele să se trimită în dară museului în 
Bucuresol.

Decă în Bucuresol, și în ținuturile 
respective inteligența și damele române 
voră afla de realisabilă acestă proiectă 
și se voră îmbărbăta pentru executarea 
lui, atunol museulă pentru îmbrăcăminte 
românesol în 3—5 ani s’ar pută pe de
plină înființa.

Inteligenții și damele române din 
comitate cunoscă porturile românescl 
din ținuturi ; pentru aoâsta mai înteiu 
să hotărască, că din care ținuturi suntă 
de a se culege îmbrăcăminte românescl? 
Apoi, în fiă-care ținută să se formeze câte 
ună oomitetă specială de bărbați și de 
dame — și comitetulă pâte fi din mem
brii câtă de mulțl.

Din fiă-care ținută să se adune îm
brăcăminte bărbătesol și femeiescl, ce 
suntă în usă pentru patru verste de 6- 
menl, anume: a) pentru prunci dela 6 
—12 ani; b) de june; o) de bărbată și 
d) unde este deosebire, și de moșă: 
asfelă și pentru genulă femeiescă : a) 
de fetițe; b) de fată mare; c) de ne
vastă și d) de babă bătrână; fiindă ou 
privire la vestminte și de vară și de 
iernă și ici colea la unele specialități 
românesol d. e. oiobană, moță, etc.

îmbrăcămintele se potă culege și 
respective procura 1. Prin dăruirea unoră 
părți de îmbrăcăminte, seu ală unui îm- 
brăoămentă întregă. 2. Prin adunarea 
de bani în ținutulă respectivă și cum
părarea îmbrăcăminteloră de lipsă. Im- 
brăoămintele trebue să fiă lucrate toc
mai cum le pârtă săraculă și avutulă, să 
fiă adevărată portă românesoă.

Luorătârea său dăruitorea, seu nu
mai dăruitorulă îșl pote cose numele în 
atare parte a îmbrăcământului și fiă-care 
dărabă de îmbrăcământă și fiă care parte 
de vestmentă, trebuescă descrise cu dea- 
măruntulă, cu numele cum se numesce 
la poporă, ba și numirile materieloră, 
— a instrumenteloră cu cari s’a lucrată 
și a feluriloră de cusături, — și descrie
rea să fiiă esplicată. — Acâstă descrie
re precisă trebue alăturată la îmbrăcă
minte.

îmbrăcămintele bărbătesol și feme
iescl destinate pentru museulă din Bu- 
ourescl, trebuescă îmbrăcate pe băr
bați și femei de verstele respec
tive și din poporală oe le pârtă, și apoi 
cei îmbrăoațl trebuescă fotografațl în 
grupele de lipsă, ca să se vadă, oă cum 
se pună vestmintele pe trupă. Aceste 
fotografii trebuescă alăturate îbrăcăminte- 
loră, ca la Bucuresol să se potă arangia 
după trebuință.

ligiunea și încă din causă forte umană. 
Elă încă a fostă părtașulă sorții lui Du- 
rer, — soția lui a fostă o adevărată 
Xantippă. Ca mai ușoră să se pâtă des
părți de ea și pdte din recunosoință față 
de curtea englesă, s’a făcută lutherană.

Aici însă nu trebue să considerămă 
omulă ci pe artistă, și ca atare Holbein 
va râmănâ idealulă posterității artistice.

Cu câtă e mai mare ceva, cu atâtă 
îi e mai mare și umbra.... Și în tim- 
pulă acela încă considerau de bigotismă, 
— deoă ună bărbată oontra judecății 
îndatinate a celorlalți a cutezată a face 
aceea, ce caracterulă și religiunea de- 
mandă.

Celă mai mare vrășmașă ală 
lui Holbein a fostă foculă. Opurile 
sale cele mai mărețe foculă le-a consu
mată. A rămasă însă unulă „Joculă mort“. 
Acestă oapă de operă, care a ajunsă a 
fi deoopiată și a miia âră, adeveresoe 
în modulă celă mai clară, ce a fostă 
Ioană Holbein în viâța artistioă.

(M. Xaveij. luliu MoldovanQ.

Dela museulă din Bucuresol apoi se 
aștâptă și ceva mai multă, — și mai în
teiu oa să facă ună felă de scheletă de 
lemnă în locă de trupurile omenescl și 
acele să le îmbrace ou îmbrăcămintele 
respective mai departe, ca încetulă cu 
încetulă după fotografii să se facă tipuri 
de ceară representând ohipulă și fisonomia 
Româniloră și a Româncelor, din ținuturile 
speciale, de unde adecă s’a trimisă îmbră
cămintele și fotografiile, ca întru ade- 
vără să se represente ună felă de ființe 
românescl. (Va urma.)

Corespondența „Gaz. Trans‘“
Săcele, 17 (29) Septemvre 1891.

In fine după multă sbuciumare, fi
liala din Brașovă a „Kulturegylet“-ului 
a ridicată în piâța din Oernatulă Săce- 
leloră ună monumentă, numită în lim- 
bagiulă poporului nostru „mătăhală“, în 
amintirea oeloră 51 de „martirl“ oian- 
găi din Săcele, oăduțl în revoluțiunea 
din 1848, 23 Decemvre.

Nu soimă în oe oonstă „martiriulă“ 
acestora Ciangăi căduțl în lupta dela 
1848, oăol în istoria revoluțiunei din 
1848 nu se scrie și niol noi nu ne 
aducemă aminte, oa vre-ună Oiangău să 
fi luptată ou arma în mână pentru prin- 
cipiulă libertății. Amintirea, ce i-au lă- 
sat’o poporului nostru amintiții „mar
tiri", este cu totulă de altă natură. Bă
trânii îșl aducă și astăcjl aminte, oă după 
ce în 1848 Românii SăcelenI părăsiră 
vetrile loră de frica husariloră unguresol, 
casele Româniloră, ba ohiar și bisericile 
loră căcjură jertfă lăcomiei Oiangăiloră, 
despoindu-le de icone și de alte lucruri 
prețiâse. Multe amintiri triste i-s’au lăsată 
poporului nostru din partea unoră Cian
găi dela 1848, der le voiu lăsa acestea 
la o parte, mărginindu-mă numai pe 
lângă o scurtă descriere a tămbălăului 
împreunată ou desvălirea bietului mo
numentă din vorbă.

Vineri, în diua de 13/25 Sep
temvre a. o. măestrii au dată în primire 
acestă „mătăhală“ comitetului arangiator, 
alesă anume spre acestă scopă din par
tea Kulturegyletului,

Pentru acoperirea speseloră au dată 
o producțiune musicală împreunată cu 
jocă și ca să iesă la văpselă matadorii 
loră, s’au îngrijită, ca la aoâstă festivi
tate să partioipe totă oorpulă didactică 
maghiară din oerculă Brașovului, ținândă 
adunarea Sâmbătă în ajunulă festivi- 
tăței.

Cam pe la 7 ore dimineța începură 
să se adune d-nl învățători de prin di
ferite părți și la vederea aoestora se 
vede, oă numai decâtă i-a trăsnită prin 
minte și d-lui primară Pap Mârton, cian- 
gău din Săcele, ca să curețe piața în 
jurulă monumentului și astfelă a ordo
nată unoră femei de Oiangău, ca să mă
ture. S’a ridicată ună prafă mare, care 
începuse să pudreze hainele și bărbile 
oinstițiloră âspețl. Unulă dintre aoeștia, ou 
numele Koss Ferencz, din ală căruia capă 
aeșităși ideiaridioărei acestui monument, 
începu să mustre pe măturătâre în limba 
românescă, pentru ce nu au stropită ou 
puțină apă. Se vede treba, că schimba
rea vechiului portă ciangăescă ală Cian- 
găâiceloră l’a sedusă pe d. Koss, orecjendă, 
că măturătorele suntă româue.

Câtă pentru decurgerea conoertului 
din acestă cp, nu potă raporta nimioă, 
căci m’am re’ntorsă la Brașovă.

Duminecă diminâța în 27 Septemvre 
n. s’au presentată deputațiunl din cele 7 
sate, preoum și din Apața și Crisbavă. 
Deputațiunile constau oam din câte 4 
pănă în 8 fete și feciori conduși de 
preoții lord, apoi jucjl și notari maghiari. 
Unii dintre feciori purtau stegurl și fiă- 
care comună a oontribuită cu câte o 
cunună, pe care au aoățat’o de monu
mentă.

Din cuvântările rostite cu ocasia 
tămbălăului din acestă cp forte puțină 
am putută înțelege din oausa sgomotului, 
ce-lă făceau puținii Ciangăi, oe erau de 
față, împreună cu copiii de pe stradă. 
Atâta am înțelesă însă, oă țînța cuvân- 

| tăriloră a fostă de a potența „patriotis- 
mulă“ modernă ală Oiangăiloră. Intr’o 
cuvântare fură avertisațl Ciangăii, ca 
privindă la acestă monumentă sâ-șl aducă 
totdeuna aminte de ohinurile, între oarl 
au murită câțiva Ciangăi din Săcele, în 
amintirea cărora s’a ridioată monumen- 
tulă. Apoi am aucjită cp°ându-se, că pă- 
mântulă acestei patrie, „câștigată cu 
sângele străbuniloră noștri", niclo-dată 
n’a fostă în așa mare fericire oa astăzi. 
Altă ceva n’am mai înțelesă, dâr i-am 
vâcfută pe Ciangăi rîdendă și i-am aucjită 
vorbindă românesce și strigândă „sâ 
trăiesoă."

Mi-a părută cam ciudată lucru, că 
rolulă ia acestă serbare l’au avută mai 
numai Maghiarii din Brașovă, âr inteli
gența maghiară din Săcele prea pu- 
puțină a fostă băgată în sâmă, ba am 
observată, că d-lă prim-pretore nici nu 
s’a arătată. Se vede trâba, că purtătorii 
drapelului intoleranței și ală șovinismu
lui pentru părțile acestea l’au monopoli- 
sată Kulturegyletiștii dela Brașovă. Svîr- 
colirile loră însâ nu le aducă Ciangăi- 
loră nici ună folosă. Tocmai pe oând 
tămbălăulă era în curgere, droie de fe
mei și bărbați Ciangăi treceau în călă
toria spre România spre a-șl oâștiga 
pita de tote dilele și ceva pentru dile 
negre; se vede treba, că predicarea „pa- 
triotismuluiu din partea corifeiloră loră 
n’a avută nici de cum farmeoulă de a-i 
reținâ.

După prâncjă la 3 ore Ciangăii se 
înșirară la o frumâsă horă românâscăîn 
prejurulă monumentului; de-asemenea 
juoară și alte jocuri românesol, âr „osar- 
daș“-ulă îlă juoară pe melodii românesol, 
oa „Breaza“ și „Hațegaua.“

Ca de înoheiare mai amintesoă, că 
pe oasele unoră Maghiari și Ovrei din 
piața Cernatului era arborată câte 
ună stindardă ungurescă, âr pe casa lui 
George Albuleță 2 stindarde unguresol. 
O fi făcut’o acâsta pote de dragulă unei 
Săcuienoe sdrențâse, cu care am înțe
lesă că trăesce în concubinată. Sărmanul! 
omă! X.

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

Mortea generalului Boulanger.
Bruxelles 1 Octomvre. Patru lu

crători din cimiteriul! dela Ixelles, 
ve(|ură erl pe la 1172 <5re la amecfi 
pe generalulu Boulanger intrând! 
aici. La l21/4 se aucți o detună
tură. Lucrătorii alergară într’acolo 
și aflară pe generalulu Boulanger 
mortlî pe mormântul! ddmnei de 
de Bonnemaines, cu revolverul! în 
mână. Grlonțul! i-a trecut! prin 
temple.

DIVERSE.
Una pentru alta. Sub regele Ludo- 

vică VII era ună renumită profesoră 
de teologiă, Pierre de Cordeil, sub 
care studia papa de mai târziu Inooen- 
tie III. Iuocentie, în semnă de recunos
oință îlă făcu pe învățătorul! său epis- 
copă de Chambrai. Odată papa fiindă 
mâniosă pe elă îi 4>s®: Ego te episco
palii !*  la ceea oe acesta răspunse re
pede: „At ego te papaviu.

Holbein enarâ întâmplarea neferici
tului său patriotă, de care nu 'lă lega 
nimioă, decâtă simțulă națională, și pe 
oare ou prețulă artei sale l’a mântuită.

Ioană Holbein s’a mutată în pala- 
tulă regelui unde a trăită în o comodi
tate și distinoțiune de necrecjută.

Penelulă său a ajunsă la renume 
istorioă. Elă a eternisată trăsurile Anei 
Boleyn, lohanei Seymour și a Cătălinei 
Howard, — cari ca victime ale lui Hen- 
rică ală VHI-lea au cădută pe eșafodă.

Asemenea sorte l’a ajunsă și pe 
Toma Morus, martirulă adevărată ală 
diplomației. Holbein văcju cu ochii că- 
dendă pe eșafodă oapulă aceluia, căruia 
i-a putută mulțămi mai multă mări
mea sa.

Arta lui Holbein cade în tipulă 
oelă mai furtunosă.... După mortea ti
ranului a urmată Eduard, și după aces
ta gloriosa regină Maria, oare moșteni 
spiritulă pierdută ală lui Toma Morus, 
— deși aceștia înoă au profesată prinoi- 
piele cele mai diferite ale religiunei, dâr 
pe artistă ambii l’au respectată.

Holbein mai târdiu și-a părăsită re-

lupiter. De câte-va cpl0 străluoesoe 
în Orientă ună astru de o splendâre re
marcabilă, — acestă astru este lupiter, 
care ocupă în acestă momenta punctul! 
celă mai apropiată de globulă terestru. 
Timpulă când ne putemă da sâmă de 
aoestă fenomenă este, între miecjulă nop
ții și două âre de dimineță, astrulă lu- 
minosu atingândă în aoelă moment! 
înălțimea sa cea mai mare pe orizont!. 
Acest! însemnată fenomenă se reprodu
ce la intervale fărte depărtate, oăol lu
piter, a cărui distanță de sore este de 
160 milione de mile, întrebuințâză mai 
bine de doi-spre-cjeoe ani pentru a 
percurge orbita sa.
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Dr. Aurel Mureșianu.
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Cursul» pieței Brașov».
din 1 Octomvre st. n. 1891

Sancnote românesci Cump, 0 22 Vend. 9 25
Arginta romănescU - „ 9.15 9.21
Napoleon-d’orI - - „ 9.25 n 9.28
Lire turcescl - • „ 10.50 n 10.55
Imperiali . - - « „ 9.50 n 9 55
ftalbinl .... „ 5.40 H 5.45
Scris, fonc. „Albina" 6°/0 n

n „ » ®°/o n n —.—
Ruble rusescl - - ■ „ 123.— n 124.—
Mărci germane - ■ „ 57.30 n 57.70
Diacontulu 6—8°/0 pe ană.

Cursulâ la bursa din Viena.
din 30 Septemvre a. c. 1891

Banta de aurii. ial0 103.90
Banta de hârtiă 5% .... - » 100.65
ImprumutulG căilorG ferate ungare - 

aurii 115.—
dto argintii......................... 97.50

Amortisarea datoriei căilorii ferate de 
ostii ungare [1-ma emisiune] - 111.50

Amortisarea datoriei căilorG ferate de
ostii ungare [2-a emisunei]; - - —.—

Imortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare (3-a emisiune) - —.—

Bonuri rurale ungare ...... 8/70
Bonuri croato-slavone........... 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescii .............................. —.—
Imprumutulii cu premiulii ungurescii 140.75
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului —
Renta de hârtiă austriacă ... - 91.55
Renta de argintii austriacă .... 91.40
Renta de aurii austriacă ■ ■ ■ • 109 70
LosurI din 1860 ......................... 136.60
Acțiunile băncei austro-ungare - 1009.—
Acțiunile băncei de credita ungar. ■ 328.75 
Acțiunile băncei de credita austr - 282.25
Galbeni împărătesei- - - ... 5.55
Napoleon-d’orI................................... 9.28
Mărci 100 împ. germane • - • 57 47‘/2
Londra 10 Livres sterlings - ■ 1169 0

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

este
apa de

r f ____

REPAT“

Avist â-lorfi. abonați! , .
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulii mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primita qliarulii nostru până acuma.

Domnii, ce se abon^ză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și s6 arate și posta ultimă.

Totodată facemil cunoscuta tuturorti D-loru abonați, că mai 
avemtî din anii trecuțl numeri pentru complectarea colecțiunilorîî 
«Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se pota 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

*
+

♦*
+
*❖

99
oare în urma composițiunei pre fericite a părțilorG sale minerale și a 
conținutului estraordinarQ în acid-carbonic se bucură de o valore medi
cinală forte mare și de unii renume universală neîntrecută.

Apa minerală de „Bepat44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stărilorG catarhalice a stomachului și a organeloru respirătore, în contra 
maladieloru rinichiloru și a beșicei eto., are unu efectu admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta ca remediu solvatoru neprețuibilă.

Celu mai curata și binefăcătorii producții naturală. 
§08^ Ca hor viz ii adecă, bcutu cu vinii.

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

Șampagmilti. apeloru minerale.
Oonformtt ordonanței înaltului ministers de interne No. 5891/VHI 

din anult^ 1890, apa minerală de Bepât44 este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescripțiunile legilorG sanitare.

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopulQ sticlei tre- 
bue să fiă însemnată cu : „K.-Imper Repăti". Deci să rdgă a să observa 
acesta spre evitarea falșificărilorG prin alte ape inferiore.

Apa minerală de „Bepât44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă in depositulO subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tote birturile mai notabile.

Cu totă stima
Administrațiunea isvorului 

Josef Gyorgy, 
Brașovă, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,60-10

a

y

pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilii din 20 Iulie 1891

Budapesta—Predealii Predealii—Budapesta ®-“Besta-Aradii-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Besta Copșa-micâ— Sibiiu
Trenu 

de 
persdn.

Trenu 
accele

rate.

Trenu 
de 

persdn.

Trenii 
accele

rată.

Trenă 
aocele- 

ratu

Trenă, 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rată

Trenă 
de 

persdn.
Trenii 

de 
persdn. 
===

Trenu I 
accele- uo 

ratu 'persdn.

Trenu 
de

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huedin
Stana
Aghiriș
Grhirbău
Nădășel
Clușiu

Apahida
Gthiriș
Cucerdea
Uidra
Vințul de sus
AiudG
Teiușă

CrăoiunelG
Blașiu 
Mioăsasa

Copșa mică ■
MediașG 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău
HomorodG
AugustinG 
Apața 
Feldiora
Brașovn

10.50
8.30

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

10.12
10.37
10.56
11.04
11.28
11.45
12.13
12.44
12.59

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

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

3.25

TimișG 
Predeal ti 
BuourescI

Tren de 
persdne

■ 12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58
1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05

9.15
11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47

BucurescI 
Predeală 
TimișG
Brașovă

Feldidra
Apața 
AugustinG 
HomorodG 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
MediașG
Copșa mică j

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

6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
OrăciunelG
Teiușă

8.22
8.38
8.43

9.14

AiudO 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
GhirișQ 
Apahida
Clușin

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

Mureșii-Ijudoșii—Bistrița

MurășG-LudoșG . . . . 
Țagu-BudatelicG . . . . 
Bistrița . . .

Nota:

sus

I
NădășelG 
Ghîrbău 
AghireșG 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratoa 
Rev 
Mezo-Telegd
Oradea mare

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

7.31

|8.-
!8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

12.17
12.47

4.-
6.48
9.59

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

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

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

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55

Viena
Budapesta 
Szolnok

Aradă
GlogovațG 
Gyorok 
PaulișG 
RadnaLipo 
Conop 
Berzava 
SoborșinG 
ZamG 
Grurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
ȘibotG
Vinț. de josh 
Alba-Iulia 
Teiușă

va

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

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

10 19'
10.50
11.16
11.44! 
12.06 ] 
12.38

Teiușă
Alba-Iulia
Vinț. de josG 
ȘibotO 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Grurasada
ZamG
SoborșinG
Berzava
ConopO 
RadnaLipova 
PaulișQ 
Gyorok 
GrlogovațO

Aradă j

Szolnok
Budapesta

Viena

Trenîî 
de 

persdn.

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

Trenă 
accele

rații

Trenu 
de ’

p6rs6n-|

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1 55

1.391
2 191
2.36 f
3 03
3.3q
417
4.33
4.55
5 17
5.28
5.53
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

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-micâ

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

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

Siuieria (Piski) PetroșenI UPetroșeni-Simeria (Piski)

Simeria
Streiu 
HațegG
Pui 
Crivadia 
Banița 
PetroșenI

7.20 6.05

Bistrița—VBiireșu-Jljudoșu

Bistrița...................
Țagu-BudctelicG . .
MurășG-LudoșG . .

1.16
4.15
7.21

Numerii încuadrațl cu linii grose însemnăză orele de nopte.

6.-
6.35
7.21
8.06
8.47
9.21
9.45

10.35
11.26
12.23
12.-
2.23
3.19
4.-

4.22
4.58
5.42
6.36
7.24
8.04
8.36

PetroșenI 
Banița 
Crivadia 
Pui 
Hațegti 
Strei u 
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

Aradu—Timișora Timișora—Aradii_______________________ ?__________ 1_____________ •>____________

Aradă
Vinga
Timișora

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 Aradă 8.03 3.50

5.05
6.40
7.50

Grhirișii—Turda Turda—Ghirisii
Ghirișă 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda
” ' ’ 10.44 Ghirișă 15.10| 9.50 2.50 9.10

9.30 2.30 8.50

Regh.-săs. - Oșorh.- Cucerdea

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

Simeria (Piski)--Hunedora

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

Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora 4 46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3 - 7.50
Simeria 5.28 3.20 8.10

Brașov— Zern esciTurda 8.08 10.55 4.

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Careii-mari—Zelâu || Zelâu—Careii-marî

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

3.15
6.10

Brașov 
ZeruescI

5.45
7.26

4.55
6.36

Zernesci—Brașov

Careii-marI. . . .
Zelău........................

5.50 Zelău . . . 
Oareii-marI .11.

1.56
6.48

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MUKEȘlANu, brașovu


