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ISTovr aTooxiamexitiâ.„GAZETĂ TRANSILVANIEI".
Cu 1 Octomvre SSîJfi st. vechiu 

se deschide nou ahoniimen u, la care în- 
vitămâ pe toți amicii șl sprijinitorii foiei nâstre.

Prețu’îi abonamentului a
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 8 fl 

pe șâse luni 6 fl., pe uni ană 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șâso luni 20 frarfcl, pe unii 
ană 10 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe ană 2 fl., pe 
șăse luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe anu 8 
franci., pe șâse luni 4 franci.

Abonarea se pote faoe mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voril abona din nou 
afi binevoâscă a scrie adresa lămuritil și 
a arăta și posta ultimă. 
________ Administrațiuflea „Gazetei Transilvaniei",

Brașovu, 23 Septemvre v.
Sâmbăta trecută s’a deschisă 

noua sesiune a dietei unguresc!, 
care este cea din urmă pen
tru primulu periodu electorală de 
cinci ani, în care ne aflămă.

Vomă ave, de sigură, se înre- 
gistrămă în decursulă acestei se
siuni multe scene turbulente din 
dieta ungurescă, căci din cele pe
trecute pănă acum se pote con
chide așa cjicendă cu esactitate 
matematică, că de-o moderațiune 
între combatanții diferiteloră par
tide nici vorbă nu pbte fi.

Situațiunea cabinetului Szapary 
este câtă se pbte de dificilă și e 
mare întrebare, decă acesta se
siune nu va fi pentru elă și cea 
din urmă. Cei din stânga estremă, 
încuragiațl de succesulă ce l’aua- 
vută în lupta pentru reforma ad
ministrației, suntă hotărîțl a con
tinua cu ună curajă și mai mare 
ca pănă acum lupta pentru răstur
narea guvernului actuală. In acesta 
luptă a loră voră mai fi sprijiniți 

și de oposiția moderată, ală că
reia șefă, contele Apponyi, scimă, 
că în vorbirea cătră alegătorii săi 
din Jaszbereny s’a declarată cu 
tdtă hotărîrea pentru o alianță de 
arme cu partida celoră din stân
ga estremă. Același semnă de a- 
tacă si aceeași țintă o voră ave 
ambele partide, er în alegerea 
mijlbceloră de atacă scimă, că 
mai alesă Kossuthiștii nu prea 
suntă alegători.

Cea dintâiu ocasiune de-a da 
asaltulu li-o va oferi desbaterea 
asupra bugetului, ală căruia pre
liminară se va presenta dietei în- 
tr’una din proximele ședințe. Des- 
baterile bugetare scimă, că de 
obiceiu dureză multă și dau nas- 
cere la discuții vehemente; de 
astă-dată însă pressa guvernamen
tală e îngrijată, că aceste desba- 
teri voră dura mai multă și voră 
fi mai vehemente ca de obiceiu, 
temendu-se, că oposițiile aliate 
voră recurge din nou la ajutorulă 
obstrucțiunei pentru a paralisa ac
tivitatea lui Szapary și a împede- 
ca chiar și desbaterea asupra bu
getului.

Organele oposiției declară însă 
solemnelă, că suntă departe de cu- 
getulă unei obstrucțiunl și încă 
chiar față cu desbaterile bugetare. 
Vă\ sci însă oposiția să afle și alte 
căi și mijlăce de a ainărî cailele 
d-lui Szapary și de a dificulta si
tuațiunea cabinetului său.

Aci este cestiunea naționali
tăților u, care pusă față în față cu 
„idea de stată maghiară41 și cu 
pretinsa atitudine „mai concilian
tă44 a cabinetului Szapary, e celă 
mai potrivită mijlocă de a revol
ta spiritele în contra presupu
sului spirită de „conciliațiune44 ală 
actualului guvernă și astfelă a 
sgudui temeliile lui.

Scimă, că principalulă organă 
ală Kossuthiștiloră a și dată avi- 
sulă la ună atacă de asemenea 

natură, er acum se asigură, că 
încă în primele cjfile ale sesiunei 
actuale se voră face din partea 
c|loră din oposițiă mai multe in
terpelări, precum în causa încoro- 
nfirei mormântului lui Jellacich și 
a'țele de feliulă acesta; totă acum 
de curendă se va pune din nou 
în discusiune afacerea demonstra- 
țiuniloră dela Fiume, precum și 
alte asemeni cestiunl privităre la 
„vătămarea ambiției naționale44 un
guresc!.

Nu suntă 6re acestea totă a- 
tâtea ocasii binevenite pentru a 
provoca scandaluri și a asalta 
„conciliantulă44 cabinetă ală lui 
Szapary ?

In era constituționalismului 
ungurescă numai odată s’a întâm
plată să vină la putere ună cabi- 
netă „mai conciliantă44 față cu na
ționalitățile și și pe acesta voră 
să-lă răstorne înainte de a apuca 
măcară să ni arate și nouă, că în ce 
constă acestă deochiată „conci
liațiune44, căci doră aducerea legei 
pentru Kișdedovuri și alte „marini- 
mosități44 de asemenea natură, ce 
ni-le-a impusă pănă acum, nu se 
voră pute lua dreptu dovecji de 
conciliațiune.

Ori câtă de critică ar fi situ
ațiunea cabinetului Szapary, noi 
nu avemă nici celă mai mică 
motivă de a-lă compătimi, ori de 
a regreta eventuala lui cădere, 
căci de va căde „conciliantulă44 
Szapary, va veni în loculă lui „con
ciliantulă44 Apponyj, orî alți „con- 
cilianți44 de felulă loră.

Pănă când va dura încă ac- 
tualulă sistemă de guvernare, 
schimbarea cabineteloră unguresc! 
pe noi nu ne importă. Ne impbrtă 
însă schimbarea radicală a siste
mului de guvernare și pănă când 
acesta nu se va întâmpla, concilia- 
țiunea ungurescă nu ne trebuesce.

Bombele dela Rosenthal.
— 23 Septemvre (5 Oct).

Prassa din monarchiă și din străină
tate se ocupă cu viu interesă de esplo- 
siunea întâmplată în calea Majestății Sale 
la stațiunea căii ferate din Rosenthal. 
Foile din monarohiă suntă de părere, că 
aoesta casă nu are nici ună caracterii po
litică. Foile maghiare însS dau întâmplă- 
rei o mare importanță politioă, căutândă 
a arunca vina asupra Cehiloră. Dintre 
foile din străinătate, „Germania44 cjice, 
că aici avemă de a tace cu ună atentată 
la vieța Domnitorului. „Rechsbote44 mulțu- 
mesce lui Dumnedeu, că Francisoă Io- 
rifă a scăpată nevătămată, er „Vossische 
Zeitung“ orede că acest oas este o întâmplare 
simplă fără de nici o importanță politică. 
Cele mai multe foi însă se mărginescă 
a înregistra faptulă fără nici ună co
mentară.

Telegramele aducă cu privire la a- 
cestă incidență următârele amănunte mai 
nouă:

Foia cehă „Hlas Naroda44 (fi00: oă 
imediată după esplosiune a plecată din 
Reichenberg ună trenă specială cu gen- 
garml, avândă misiunea de a cerceta și 
a urmări pe făptuitoră. Foile cehe din 
Reichenberg anunțară, oă ar fi și suc- 
oesu a pune mâna pe atentatoră jîn per
sona unui socialistă. Acâstă scire însă 
prin o telegramă din Viena a fostă des- 
mințită.

îndată după ce s’a visitată întregă 
liniă ferată și în speoială loculă esplo- 
siunei, s’a telegrafată guvernorului din 
Praga. Telegrama însă nu-lă aflase în 
Praga, deorece acesta însoția pe Maies
tatea Sa, care plecase cu trăsura la gară; 
astfelă telegrama ’i se înmânuâ mai târ
ziu. In telegramă se tficea> oă tăte mă
surile de preoauțiune suntă luate, că es- 
plosiunea a fostă neînsemnată, și oă totă 
treba se vede a fi o simplă mișeliă să
vârșită cu intențiunea de a împedeca vi- 
sita Mg'jestații Sale la Reichenberg. Tre- 
nulă curții în urma acesta și-a conti
nuată calea fără de nici ună scrupulă. 
Când trenulă a trecută încetă peste

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Despre Niccolo Michiavelli.*)
Introducere^

Din timpă în timpă politica euro- 
penă se reîntorce ârășl la Machiavelli, 
care a devenită și a rămasă nu numai 
întemeitorulă sistematică ală așa numi
tei arte de cabinetă, ci totă-odată con- 
ducătorulu vădută și nevădută pe cără
rile cele mai decicjătore ale istoriei mo
derne și ale omenimei.

Bătrânulă Adamă ală politicei eu
ropene a fostă botezată cu numele 
lui Machiavelli. Acești) Adamă însă sta 
în strînsă legătură cu organismulă celă 
vechiu, căruia-i aparține, și să nu credă 
cineva, că în acelă corpă s’ar pute des
părți natura de spirits, meteria de prin
cipiu/ Michiavelli are e prerogativă e- 
ternă asupra acelui organismă politică, 
care a condiționată și îndemnată desvol- 
tarea lui în timpulă său și cu ale cărui 
păcate si-au încărcată și pătată capulă, 

elă, democratulă florentină. Se nu credă 
cineva, că ajunsă la ună punotă anu
mită — și-ar pute termina lucrarea, 
fără ca să revină cu totă decisiunea și 
completă la Michiavelli!

Politica creatore, care voiesce o 
vieță nouă și ună organismă plină de 
vi iță și sănătosă, îșl întdree fața delă 
machiavelismă și-i blastămă suvenirea. 
Insă timpulă ține la câte ună nume cu 
o tenacitate admirabilă și probeză prin 
aoesta numai revenirea nesfîrșită a ace
lorași legi. Ună astfelă de nume normală, 
care și-a oâstigată pentru politica mo
dernă aprdpe însemnătatea unei legi 
fisice, e Michiavelli. De pe alte nume, 
apele cu timpulă se scurgă ârăși, personele 
rămână pe înălțimi solitare, pe care stau 
ca monumente ale epocei loră. Miohia- 
velli însă a rămasă în legătură ne în
treruptă cu tote câte se întâmpla și s’au 
întâmplată, și cu prescrierile și doctri
nele lui se pote face ori când o revistă 
a politicei europene curente. Doctrina 
lui Michiavelli a devenită sistemulă des
perării în ideile creatdre și fundamenta
le ale politicei.

Machiavelli a eșită la lumină cu 
acestă invențiune sinistră în țera mamă 

a reformeloră europene, în frumosa Ita- 
liă. Deja de pe timpulă mareloră evo- 
luțiunl de stată ale poporeloră sale, 
Italia devenise patria propriu (fi80 a ^u- 
turoră ideiloră reformătăre ale timpului 
mai recentă, fîcsândă punctele de ple
care pentru întrâga cultură spirituală și 
politică a Europei moderne. Mișcarea 
națională italiană, începândă dela marele 
Dante, care a inițiat’o, cuprinse în modă 
egală elementele politice, spirituale și 
bisericescl ale națiunei și ale secolului 
întregă. Despre o procedere atâtă de 
unilaterală, precum se arătă ea mai târ- 
diu în Germania, unde spiritulă reforma- 
toră italiană a fostă schimbată prin Luther 
într’o simplă reformare negativă a bise- 
rioei, nu avuseră în Italia nici ideiă. De
mocrația italiană, care începuse cu Dante 
și se sfîrșesce pe acestă liniă prin Sa
vonarola în modă aventuriosă și rușinosă, 
voise să facă ceva întregă. Ea a voită 
s6 producă și sS facă o nouă creațiune, 
în care v eța națională italiană desmem- 
brată să se reunescă din nou și sâ se 
potă organisa de nou pe basa ideiloră.

Când păși Marchiavelli pe soenă, se 
vâcju deja înounjurată de grămada de 
sfărîmăturl ale constituțiuniloră demo

cratice. Pe când capulă său era încă în
fierbântată de ideile și planurile lui 
Dante, picidrele lui se împiedecau deja 
la ruinele risipite ale elementeloră de
mocratice din Italia.

Marchiavelli părăsi formele republi
cane, ce deoăcjură, pentru care elă cău
tase la înoeputulă vieței sale politice 
după ună regulativă ideală, cum și în 
mai multe scrieri de ale sale, cu deose
bire în discursurile sale despre Liviu. 
Ca practioiană, elă se reîntorse la prin- 
cipiulă monarhică și absolută și se în
cerca a-lu desvolta în esagerărl plănuite 
și sistematioe, care au fostă considerate 
de unii ca mijloce indirecte de agitare 
ale revoluțiunei.

In politica curată practică, pe care 
pe timpulă său Machiavelli o considera 
ca o unioă folositdre și corăspuncjStâre, 
elă n’a șovăită nici ună momenta spre 
nici o parte. Acesta a fostă arta de stată 
a corupțiunei politice, pe care elă cu re
negarea tuturora principieloră și a ori 
cărei etice a pus’o în oreșlcare legătură 
ou macsime politice.

Cartea lui despre principe a avută 
însemnătatea unui evenimentă pentru 
lumea nouă politică, pentru că ficsâ pen-
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looulă esplosiunei, guvernorul, care se afla 
ou Majestatea Sa într’ună cupeu, a ob
servata ironica." „Aoușa voma sbura în 
aeră", la ce Majestatea Sa a zîmbita.

In tota decursulă călătoriei la Rei- 
chenberg, Majestatea Sa nu a făcuta 
nici o amintire despre atentata, con
versa cu toți cei oe-la însoțiau și la 
aparență era bine dispusa și vesela. Când 
a sosită telegrama, Majestatea Sa toc
mai dormia. Au așteptată declpănăs’au 
trecjită și numai după-aceea i-au inma- 
nuată telegrama, prin care se anunța ca- 
sulă dela Resenthal. Majestatea Sa a 
peroursă cu o privire fugitivă cuprinsulă 
telegramei și fără de nici o șovăire a 
4isă : „Călătorimă mai departe, și decă va 
fi tocmai de lipsă, ne vomă da josă îna
intea puntei și vomă percurge pe josă 
bucata aceea de drumăK.

Până acuma nu s’a putută da de 
urma făptuitorului, der cu tote aoestea 
suntă bănuell, în urma cărora probabilă 
se va descoperi starea lucrului.

0 telegramă din Richenberg anunță 
că s’a publicată ună premiu de 3000 fl. 
pe capulă făptuitorului. Acâstă sumă o 
va primi acela, care va pune mâna pe 
făptuitoră seu îi va da de urmă.

CRONICA POLITICĂ.
— 22 Sept. (4 Oct.)

— piarulă „l’Eclair" din Paris pu
blică o interesantă convorbire, ce a a- 
vut’o unulă dintre redactorii săi ou d. 
Locroij, în privința opului, ce deputatulă 
din Parisă ’lă prepară, ca răspunsă la 
memoriile mareșalului KLolthe. Oonclusiu- 
nea lui Locroy, după cum oitimu în nu- 
mitulă este: „Conclusiunea mea
este, oă d-nu d. Moltke, a fostă indis
cutabilă ună omă forte însemnată, în
zestrată ou mari calități militare, der că 
n’a fostă așa după cum credă unii, ună 
geniu. „Cât pentru mine, elă e departe 
de a egala pe Napoleon, ca omă de 
resbelă. Prin siguranța combinațiuniloră 
sale, prin sângele său celă rece, pri i 
sciința sa militară, elă a fostă ună bună 
conducătoră de batalione, der n’a soiută 
ca Napoleon să atragă omenii, în par
tea lui. Nu trebue asemenea să uitămă, 
că mareșalulă de Moltke a fostă și 
ună omă norocosă. In condițiunile, 
în cari s’a întâmplată resbelulă din 
1870, viotoria pentru dânsulăera destulă 
de ușoră.

— In 2 Octomvre se duseră câțiva 
pelegrini din Roma, la Pantheon, unde 
însă înaintea mormântului lui Victor 
Emanuel, s’au purtată atâtă de necu- 
viinciosă, înoâtă din acestă causă se 
născu ună mare soandală, oare atrase 
după sine arestarea a trei pelegrini.

Câțiva tineri organisară îndată o mani- 
festațiune liberală, străbătândă stradele 
și fluerândă pe dinaintea hoteluriloru, 
în cari se aflau peregrinii, și siliră pe 
hotelieri să pună stindarde naționale ita
liano pe hotelurile loră, ceea ce aoeștia 
și eseoutară imediată. Stindardele nați
onale au fostă salutate ou manifestațiunl 
entusiaste. Manifestațiunile aoeste libe
rale s’au repetată și sera. TurburărI însă 
nu s’au făcută.

SOIRILE PILEI.
— 23 Sept. (5 Oct.)

Tractate de comeroiu ? Ună jurnală 
din Viena anunță <lil©le> trecute, că pe 
la începutulă lui Ianuarie viitoră, gu- 
vernulă română va începe tratările pen
tru încheerea unei convențiunl de co- 
meroiu cu Austro-Ungaria. Soirea aoesta 
cjioe „Curierulă Financiară", că este o 
ourată născocire. Nimeni în România, 
niol în sferele guvernamentale, nici în 
sferele comenciale și industriale nu se 
gândesce la încheereă vre-unui tractată 
de comeroiu. Din contră, toți împărtă- 
șescă ideia de a esperimenta oelă puțină 
in timpă de doi ani noulă tarifă gene
rală vamală și încă și după acestă ter- 
menă, rămâne a se sci, decă este seu nu 
în interesulă țărei de a mai încheia trac
tate de comeroiu. Guvernulă României 
e firmă hotărîtă d’a menține țărei ună 
regimă vamală statornică, pe basa că
ruia orl-cine să potă întreprinde indus
tria sa în linșce și fără temere de a-șl 
vedâ abrogate legile proteotore în virtu
tea cărora și-a stabilită acea industria.

* * *
„Valabila esposiția din Praga". Sub 

acest titlu cetim în noulă diară „patriotic" 
din B.-Pesta, în „Fovârosi Hirado", dela 4 
Octomvre: „La inițiativa „Gazetei Tran
silvaniei", mai mulțl dintre Valahii din 
patriă au plecată erl la esposiția din 
Praga. După cum se aude, în Praga li-se 
arangiază o primire strălucită și proba
bilă, oă se voră faoe și demonstrațiunl 
politice. Oelă puțină aoesta o indioă îm
prejurarea, că looulă loră de întâlnire 
nu este Budapesta, pe oare intenționată 
au înounjurat’o, ci e Viena". — Suntă 
minunați d-nii dela „Fov. Hir." în arta 
combinațiuniloră !

* * *
Cehii la esposiția din Agramii. După 

împărtășirile unei telegrame, Cehii au fostă 
așteptați la esposiția din Agramă pe 
diua de ieri. Se 4^oei mergă vr’o
40 de inși, între cari se află și câțiva 
deputațl. De-asemenea se comunică, că 
mâne, se va presenta o deputațiune 
la Diacovar, pentru a învita și pe 
Strossmayer ca să visiteze aoâstă espo- 
sițiă.

Din Câmpiă ni-se scrie, că în urma 
lipsei totale de ploi din ultimele două 
luni, grânele de tdmnă în cea mai mare 
parte nici nu s’au putută sămăna, er 
cele sămănate nu promită nimioă. Cuou- 
ruzulă de ăstă ană a fostă bună, cum 
de multă nu s’a mai pomenită.

* * *
Sciri militare. Ni-se comunioă, că la 

esamenulă de oficerl, ținută cJH®!0 aces
tea în Sibiiu s’au presentată și voluntarii 
români din Brașovă. Dintre aceștia Ni- 
colau Stupariu a prestată esamenulă cu 
calculă eminentă, er Romulă Nicâră, 
George Bobeșă, Leonă Romană, Ioană 
Pâolea și Viotoră Lerman cu calculă în- 
destulitoră. Doi inși au căzută. — De 
asemenea au depusă esamenulă cu suo- 
oesă voluntarii români Eugenă Popă și 
Gavrilă Chindișă în Oradea mare și Ni- 
colau Brașoveanu în Graz.* * *

Reuniunea de consumu din Blașiu, 
după cum aflămă din „Unirea", e con
stituită în modă definitivă și în scurtă 
timpă îșl va începe activitatea. Direc
țiunea și-a alesă oa oonducâtoră 'comer
cială pe d-lă George loanoviciu, comer
ciantă în Clușiu.

* * jfc
Monumente pentru Luther se va des- 

văli în anulă 1893. Impâratulă Germa
niei a dată din oaseta privată 500 de 
mărci germane.

Re’ntorcerea Majestății Sale dela 
Praga.

După ce în 1 și 2 Octomvre Majes
tatea Sa visitâ Reichenberg-nlă, unde 
i-se făcu o primire dintre cele mai en- 
tusiasmate, se re’ntrorse totă în 2 Oc
tomvre la Praga, de unde la 3 dre plecă 
spre Viena.

Plecarea Majestății Sale din Praga a 
fostă totă așa de festivă, precum a fostă 
și sosirea. In numele cetățeniloră din 
Praga, primarulă orășenescă printr’ună 
disoursă rostită în limba cehă mulțumi 
Majestății Sale pentru distincțiunea, ce 
a făcut’o acestui orașă prin visita Sa; 
apoi continuândă discursulă în limba 
germană, asigură din nou pe Majestatea 
Sa de neclintita credință a locuitoriloră 
din Praga față cu împărată și dinastia. 
Majestatea Sa mulțumi în limba cehă 
pentru aceste asigurări și apoi dise în 
limba germană, că dilele petreoute în 
Praga îi voră rămâne neuitate.

Dela paiață pănă la gară tote stra
dele erau îndesuite de lume, care la tre- 
oerea sa, aolamâ pe monarchă cu frene
tice strigăte de „Slava!" și„Hooh!" La 
gară fu așteptată Majestatea Sa de re- 
presentanții diferiteloră autorități civile 
și militare, pe cari Majestatea Sa îi

agrăi confidențială, luându-șl rămasă bună 
dela fiă-oare și apoi între urările celoră 
de față, se urca în trenă și pleoâ.

In Viena sosi Majestatea Sa în sera 
cjilei de 2 Ootomvre, la 10 ore 50 mi
nute. Aci fii întîmpinată Majestatea 
Sa ou mari ovațiunl. Stradele dela gară 
pănă în orașă erau iluminate; la feres- 
trile multoră case se aflau transparente 
cu inscripții ca „Trăiască principele 
păcii!" etc. Stradele îndesuite de lume, 
diferite reuniuni eșiseră spre întîmpinare 
ou musioele, oorurile ou stindardele loră.

La gară, Majestatea Sa merse la 
primarulă orășenescă, Prix, pe care-lă 
agrăi cu cuvinte: „Mă bucură de re’n- 
tdrcerea mea în iubitulă orașă Viena și 
de dovetjile de alipire, ce le întîmpină 
aid." Primarulă dete apoi espresiune bu
curiei, ce ll-o face cetățeniloră vienezl 
re’ntârcerea Majestății Sale în mijlooulă 
loră, după oare Majestatea Sa se sui în 
trăsură și pleoâ la paiață în sunetulă 
musiceloră și între aclamările publioului

Deputății sași ai Brașovului.
Erl, în 4 Octomvre, deputății sași 

de aici, anume d-nii Rudolf Zay, Dr. 
Ioan Kaiser și I. W. Filtsch și-au făoută 
darea de sâmă înaintea alegătorilor^ loră 
în sala oea mare dela casa țintașiloră 
(Schutzenhaus), unde era de față ună 
numără considerabilă de alegători sași 
din orașulă și comitatulă Brașovului.

D lă Carolă Adam, președintele co
mitetului electorală săsescă de aiol, după 
ce deschise adunarea,'dete cuvântulă d-lui 
1. W. Filtsch.

Acesta vorbi întâi despre legea kiș- 
dedovuriloră arătândă, că scopulă aoes- 
teia nu este deoâtă maghiarisarea ou 
forța. Făcu ună resumată scurtă asupra 
acestei legi, oare, 4ise dânsulă, în ourendă 
se va pune în practică în tdtă asprimea 
ei. Aminti apoi despre legea repausului 
de Duminecă, prin oare s’a ușurată în 
câtva sortea muncitoriloră.

Administrația de stată, atâtă din 
punctă de vedere practică, câtă și teo
retică o consideră vorbitorulă oa peri- 
oulosă, cu deosebire față de naționali
tatea săsescă. Mai făcu o scurtă amintire 
și despre dimisiunea fișpaniloră Banffy 
și Bethlen, cari prin volnicia loră de
veniseră cunosouțl chiar și în Germania. 
(Ho oh!)

Dr. Kaiser vorbi despre bugetulă 
preliminată pe 1891, 4iceudă, că guver
nulă a presentată ună bugetă, care nu 
numai nu presentă nici ună deficită, der 
are și ună prisosă. (?) Apoi vorbindă 
despre legea matriculeloră botezațiloră, 
deolară, că elă și cu colegii săi deputațl, 
au fostă pentru acâstă lege, combătută 
cu atâta tăriă de catolici.

tru prima oră în lumea europenă dodrina 
reacțiunei în punctele ei principale și cu 
o dreșl-oare naivitate, ca și când aoeste 
puncte ară avă ceva primitivă și ele
mentară, a sciută să le espună cu atâta 
succeșă, încâtă desvoltarea stateloră tu- 
turoră țăriloră a fostă atinsă și înfluin- 
țată prin elă. Politica machiavelică a 
fostă primită îndată în Francia și Spania 
oa ună elementă, care a trecută pe din 
întregulă în pracsa de stată, ba a con
diționată chiar formațiunile organisme- 
loră de stată. In Anglia și Germania 
sciința de stată absolutistică, care prin 
Hobbes și Haller a fostă pusă în ună sis
temă perfectă, a fostă desvoltată din să
mânța arunoată de Machiavelli. Sciința 
oompletâ Machiavellismulă prin motiva
rea teoretică și eseoutarea lui. De altă 
parte însă diplomația, oare se mișcă pe 
culmile tuturoră cestiuniloră europene 
dela secolulă ală cinspredecelea și pănă 
în dilele nostre, n’a fostă în stare să 
adaugă nimică nou la înțelepciunea lui 
Marchiavolli, ci ea lucra de nou cu mac- 
simele lui vechi, oare în parte au fostă 
numai înoâtva înblâncjite și poleite 
în sensulă convențională ală fiă-oărei 
epooe.

Gu tote că dootrina lui Machiavelli

e atâtă de ÎDgrozitore, totuși elă nu era 
în mărimea aspirațiunei și iubirei de li
bertate nicl-deoum mai pe josă de Ghi- 
belliuii cei mari, cari conduși prin spi- 
ritulă lui Dante, se încercaseră în secolii 
din urmă înainte de Machiavelli a reor- 
ganisa lucrurile naționale și a le ridica 
într’o nouă unitate. Sîmburele vechiu 
ală Ghibellinismului trăiesce încă în ideile 
și în parte în scrierile lui Machiavelli, 
der natura acestui bărbată era sociabilă 
și doritdre de a gusta plăoerl și în tote 
lucrurile era îndreptată spre ceea oe era 
reală și realisabilă. Sărăciă, singurătate 
și exiliu, elă nu pute să sufere, pentru 
veohiulă principiu ală Ghibelliniloră, ou 
atâtă mai puțină, oă elă nu putea să 
mai aștepte dela aoestă principiu, care 
era avisată la o îmbrățișare puternică 
și sănătosă a spiritului poporală, niol o 
putere productivă.

Machiavelli nu era dispusă să' de
vină martiră și prin urmare jelă preferi 
să sistemiseze oorupțiunea timpului său 
și astfelă să rămână în praxă. Nu se 
pâte pretinde dela tdte naturele, ca să 
părăsâscă praxa și să se facă eremitulă 
și cerșitorulă principiului său. Marchia- 
velli nu putu afla plăcere în singu
rătatea și isolarea politică în care ajun-

sese deja. Aoesta singurătate a fostă însă 
de vină, că elă a scrisă traotatulă său 
despre principe, pe care elă îlă născoci 
în exiliu și sterilitatea în care-lă arun
case bancruta princpiiului democratică.

Intregă sensulă acestei e de a pune 
pracsa mai pe susu de principiu. Marohia- 
velli voia să rămână la afaoerl. Cine 
pote sci, dâoă elă nu și-a cugetată, oă 
în mijloculă afaceriloră absolutistice, și 
prin acelea, se va pute ajunge erășl la 
clarificarea principiului democratioă. 
Când se lua în considerare întregă tre- 
cutulă lui Machiavelli, nu se putea o- 
mulă abține dela acestă suposițiune, cu 
tote oă nu rămânea nici de cum oa 
ună ce sigură, că instrucțiunile doctri
nei sale despre principe a fostă date 
cu tâtă seriositatea și cu totă convin
gerea.

Reformele europene, cari purtau în 
sînulă loră prinoipiulă revoluțiunei mo
derne, luoraseră deja în Italia în decursă 
de două secole, când ele se declarară 
prin Marohiavelli bancrute, âr în Ger
mania în același timpă se anunța ună 
nou punctă de plecare ală mișoărei ei 
prin reformatori.

Mișcarea sciențifioă a lumei moderne 
se uni și tranfusâ în Germania pentru

prima oră cu spiritulă și consciința po
porului prin reformațiune. Prin aoestă 
putere universală îndoită, ea nu tran- 
splânta număi reformele europene, ci 
deveni aoum și propria geuitore a prin
cipiului revoluționară. Germania a făcută 
din reformele europene o reformă a bi- 
serioei și conduse în aoestă spiritulă po
porală mpdernă de oposițiune, prin oare 
întrega lume mai nouă a fostă despicată 
în doue jumătăți contrare și puse să
mânța pentru o evoluțiune nouă politică 
și socială, care apoi în Francia s’a des
voltată mai târdiu în pomulă înaltă ală 
revoluțiunei.

Machiavelli a pledată pentru abso- 
lutismulă politioă, pentru că absolutis- 
mulă bisericesoă ală Romei causase 
deoadența vieței naționale italiane. Po- 
porulă celă demoralisată și slăbită prin 
cleră nu mai putea afla în sine destulă 
putere de reacțiune pentru ca să se deș
tepte, să se reculegă și să se unescă. 
Absolutismulă politică în eseoutarea mij- 
loceloră sale oeloră mai tari și de feră 
’i păreau lui Machiavelli ou multă mai 
apte, deoâtă binecuvântarea slăbitore și 
despărțitdre a principatului clericală.

(Va urma.)
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Echilibrul^ în bugetă se va pute 
susține numai atunci, decă nu va isbuoni 
.untt răsboiu. Der după cum se vorbesce 
în cercurile ofioiâse, oratorulă speră, că 
<și bugetulă pe 1892 va fi fără defioită. 
Amintindă apoi despre legea kișdedo- 
vuriloră, înoheiâ discursulă său dicândă, 
că conaționalii săi de sigură își voră 
apăra naționalitatea lorii în contra ten- 
dințeloră de maghiarisare ale acestei 
legi. (Aplause,)

Adolf Zay se ocupă cu deamărun- 
tulă de reforma administrațiunei de stata, 
pledândă pentru ea. Ca esemplu, aduce 
vorbitorula administrația de stătu din 
Prusia.

Espunerile d-lui Zay au fostă as
cultate cu interesă de cătră alegători, 
căci n’au pregetată a-lă aplauda în mai 
multe rânduri.

După aceea din nou luă cuventulă 
deputatulă Filtsch, care vorbindă despre 
politica „conciliantă14 a actualului prim- 
ministru maghiară, pe lângă totă „con- 
ciliațiunea“ declară, că elă va fi celu din 
■urmă deputată săseșcă, care să va alătura 
la guvernulu maghiară, fiă în fruntea a- 
cestuia Szapary, fiă Apponyi, ori chiar 
și — Ugron. (Hoch!)

După ce alegătorii votară înoredere 
deputațiloră loră, adunarea se termina.

Scrisorea studențilorii maghiari.
Nu e multă de când amti pu

blicată o scriaâre a studențiloru 
români cătră studenții maghiari 
în cestiunea causei române, ce se 
agită astăcțl în Europa. Ori cine 
a cetită scrisdrea studențiloră ro
mâni a putută admira tonulă mo
derată și consciința causei drepte 
pe care o discutau cu studeții ma
ghiari. Cum înse acestă scrisbre 
cuprindea o mulțime de adevăruri 
amare în paguba Maghiariloră, era 
de prevecțută, că ea va scote din 
rostă pe studenții maghiari și că 
eșindă din liniștea sufletescă, care 
nu pbte fi. caracteristica loră, voră 
începe pe tonulă brutală, care se 
distinge în scrisdrea de josă. Ne 
facemă der o datoriă națională, 
atrăgendă atențiunea tuturoră Ro- 
mâniloră de inimă asupra opini- 
unei studențiloră maghiari despre 
colegii loră din Transilvania și 
Ungaria cari voră scbte ună memo
riu în contra Maghiariloră; ei sunt 
numiți „trădători de patriă". E înse 
ună semnă ală timpului acestă 
scrisbre, care, în ajunulă eveni- 
menteloră mari ce se prepară în 
Orientă, va trebui se inspire cele 
mai seriâse îngrigirl.

Ecă scrisorea pe care o re- 
producemă după „Naționalulă: “

A tudomâny-es miiegyetemi olvasokor.
Budapesta, 1891 11 Septemvre. 

Prea onorate domnit.
Mulțumiri căldurose pentru trimite

rea memorieloră și pentru interesanta 
vostră scrisbre.

Opiniunile vostre exprimata în sori- 
sore ne servescă de sigură, ca să ne fa
cemă o ideiă clară despre intențiunile 
vostre.

Că în urma posițiunei și a punctu
lui vostru de vedere, cu greu vomă 
pute să ne înțelegemă în modă liniștită, 
e lucru fdrte naturală.

E în adevără forte interesantă de a 
pute ceti micile istorii, pe cari ni le dațl 
ca dovadă de liberalismulă românescă. 
Acâsta e în adevără ună ideală nobilă; 
și România ne oferă ca ună felă speci
ală de liberalismă în „liberalismulă" an- 
tisemitică, ună exemplu forte vorbitoră.

Sciu prea bine, că poporulă româ
nescă a dată ospitalitate și refugiațiloră 
luptei nostre de independență și noi amă 
fi de altfelu pote gata.... (lipsesce infiniti- 
vulă) crimele oribile, pe cari poporulă 
românescă din Ungaria le-a făptuită în 
urma ațîțărei unei părți a Româniloră 

dinRomâniain contra tuturoră datorieloră 
umane :

der noi suntemă de opiniune, că a- 
jutorulă pe care principele Cuza său 
orl-cine altulă era să-lă dee emigrațiloră 
noștri, era în interesulă Valachiei de a- 
tunci. In relațiunl internaționale națiu
nile se conducă nu de datorii ideale, ci 
de egoismă.

Și ori câte memorii ați mai face, 
noi le vom ceti pe tote cu aoelașl inte
resă. Ne este apoi fbrte plăcută a ceti 
enunciațiunile, ce vi s’au trimisă vduă. 
In ce ne privesce pe noi, sunteți în ore- 
care rătăcire, decă ați putută afla nu
mai despre scrisorile din Lemberg și 
Grenoble. Noi suntemă mulțumiți cu 
resultatulă și stăruimă și mai departe 
în calea nostră.

Ună moment am pute fi în încurcătu
ră, când de astă dată respunsulă vostru 
va apăre sub firma tinerimei române 
din Ungaria.

Noi ne vomă sci tace datoria, când 
suntemă siliți de a vede în unii dintre 
colegii noștri români, trădători de patriă

Vă mulțumescă, că ’mi-ațl esplicată, 
cum stă lucrulă cu scrisorea de invita- 
țiune, pe care amă cetit’o, pentru con- 
gresulă din Giurgiu. OrI-cum ar fi însă, 
e sigură, că redactorii acelui apelă ’l-au 
scrisă într’unu tonă atâtă de sălbatică, oare 
ar compromite lucrările cele mai fru- 
mose.

Permiteți’ml a încheia scrisorea cu 
mulțumirea, pe care mă simtă datoră a 
o face pentru cfiarele ce ne-ațl trimisă. 
Noi le vomă păstra pe tdte ca docu
mente în archiva nostră. Speră, că acăstă 
oolecțiune de cfiare românesol, o voiu 
pute îmbogăți în ourendă eu singură 
în România, când voiu realisa călătoria 
proiectată în România.

Primiți etc.
I. BAnyi, stud. jur.

La sinuciderea lui Boulanger.
Cadavrulă generalului se află în a- 

ceeașl odaie, în care a murită d-na de 
Bonnemaine. După ce oadavrulă genera
lului a fostă ourățită de sânge, fu îm
brăcată în hainele de doliu, ce le-a a- 
vută la înmormântarea d-nei de Bonne
maine. Pe fraculă celă negru strălucesce 
crucea legiunei de ondre. Generalulă a 
lăsată două testamente. Celă dintâiu e 
de natură privată, ală doilea e adresată 
partisaniloră săi, în oare 'i conjură, ca 
să rămână fideli nisuințeloră loră, și de
clară, oă elă numai 'din acea oausă se 
sinucide, fiindoă o vieță fără de domna 
de Bonnemaine ’i este posibilă.

încă mai înainte de aoesta, genera
lulă Boulanger se încercă încă de două 
ori să se sinucidă. Prima încercare de 
sinucidere a fostă în 16 Iulie, în cfiua 
înmormentărei domnei de Bonnemaine. 
Domna Dutens, amica răposatei, tocmai 
intră în cameră, când Boulanger’șl puse 
pistolă frunte. A doua înoercare de 
sinuoidere a fostă acum câteva dile, dâr 
generalulă a fostă oprită în săvârșirea 
ei de bătrâna sa mamă. Arohiepiscopulă 
de Meoheln, |a refusată înmormântarea 
religidsă a lui Boulanger.

înmormântarea va fi forte simplă, 
conformă dorinței răposatului. Se dice, 
că Henric Rochefort va rosti discursulă 
funebru la grdpă.
țj Generalulă Boulânger lasă o văduvă 

cu care trăia divorțată, și două fiice, din
tre cari una e călugăriță carmelita, er 
cealaltă e măritată după căpitanulă 
Driant din Turnis.

Testamentulă polică ală generalului 
Boulanger, dioe mai departe, că istoria 
va fi severă nu față de elă, ci față de 
adversarii săi, cari prin sentința loră ne 
mai aucjită, l’au împinsă la mârte pe 
ună soldată adevărată. — Elă regretă, că 
nu pote să moră pe câmpulă de luptă, 
totuși măre în linisce. Trăescă Francia!

Corespondența „Gaz. Trans,l‘
Ibașfalău, 30 Septemvre 1891.

Onorată Redacțiune!
Cetindă astătji corespondența datată 

dintre Târnave și publicată în numărulă 
206, din a. o. ală „Gazetei Trans.", după 
ce corespondentulă anonimă, făcândă 
întrebare, oă oe o să fiă cu despărță- 
mântulă din Ibașfalău ală Asociațiunei 
și cum voiesce aoesta să-și desvâlte ac
tivitatea sa în viitoră, mă atinge și pe 
mine ca actuară ală acestui despărță- 
mântă, — Vă rogă să binevoiți a da 
locă în prețuita „Gazetă" următdrele 
justificări :

E adevărată, că despărțământulă din 
Ibașfalău ală Asooiațiunei s’a constituită 
încă în luna lui Aprilă a. c.; e adevă
rată și aceea, că cei din jurulă Sighișdrei 
nu au dată ajutorulă cuvenită; e advă- 
rată în fine, că s’au înoassată mai tdte 
taxele dela membrii înscriși. Nu e adevă
rată însă, că taxele de sub întrebare s’ară 
fi încasată deopotrivă din partea tuturoră 
membriloră din comitetă, pentru-că pe 
oâtă sciu eu, taxe au fostă încassate 
singură numai de d-lă cassară Nicolau 
Romană și de d-lă președinte Ștefană 
Oâmpeanu.

Presupunerea, că și eu ași fi înoas
sată taxe, prin acesta a declară în celă 
mai resolută modă ca neîntemeietă. Și 
fiindă-că o corespondență totă de înțe- 
lesulă acesta a mai apărută și în „Te- 
legrafulă română", pentru ca să abată 
dela mine ori-ce bănuielă, am făcută în 
prima lunei curente întrebare la comite- 
tulă centrală, de unde am primită ur- 
mătorulă răspunsă:

Nr. 344/1891.

D-sale D-lui Ștefană Morariu, în 
Elisabetopole. Primindă noi în 3 scri- 
sdrea D-vostră din l-a Septemvre a. 
c., la întrebarea, ce ne faceți Ve res- 
pundemă, că după cercetarea exactă în 
registrele comitetului, aici nu s’a pri
mită nici sorisdrea si nici ună bană de
la D-lă protopopă Ștefană Oâmpeanu și 
nici dela altă cineva din orașulă aoela 
pentru Asociațiunea nostră, prin urmare 
nici de diplome nu pote fi vorba pentru 
membrii, oarl nu s’au insinuată.

Acestă lucru ni-se pare misteriosă.
Dela pesidiulă comitetului asociațiunei 

transilvane pentru literatura și cultura po
porului română.

S i b i i u, în 8 Septemvre 1891. 
Cr. Barițiu, m. p.

Starea luorului, ce indică șirurile 
sus citate, am făcut’o cunoscută mem
briloră, în urmarea căreia, după cum 
sunt informată, în 21 Septemvre câțiva 
membri au adresată uuă conclusă co
mitetului centrală, prin care îșl esprimă 
dorința de a se autorisa ună membru 
din despărț. acesta, eventuală presidiulă 
despărțământului Mediașului, avândă în
datorirea de a scote pe ori ce cale 
banii.

Așaderă activitatea, ce va ave se o 
devolte în viitoră despărțământulă 31, 
depinde dela hotărîrea, ce va afla de 
bine să o aducă comitetulă centrală, și 
adeca ori se se alăture despărțământulă 
acesta la Mediașă, ori să se constitue 
în altă modă.

Dintre tote e celă mai mare ade
vără, că despărțământulă acesta are sa
cra datorință de a desvolta o activitate 
fbrte potențată, fiind-că poporulă, în 
urma creșcerei sale de pâuă aoum, ab
solută nu e acoesibilă nici pentru cele 
mai vitale interese culturale ale sale.

Cu deosebită stimă 
Ștefană Morariu.

Literatură.
A apărută :
Dicționaru Geografică ală județului 

Dorohoiu de Nicu Filipescu-Dubău. în
tocmită și prelucrată în formă lexiconică 
de G. Ghirița revisoră școlară în Iași. 
Luorare premiată de „Societatea Geo
grafică Română" în ședința adunării ge
nerale din 1 Februarie 1887. Tipografia 
Petru C. Popoviel. Iași. 13. Str. Ștefană 
celă mare 13. 1891. Formată 8° mare 
cu 393 pagini. Prețuia 3 lei.

Buletinu ală „Societății Geografice 
Române", anulă ală XII, Trim. I publi
cată prin îngrijirea d-lui George 1. La- 
hovari, secretară-generală ală sooietății. 
Partea I cuprinde actele societății. Par
tea a Il-a cuprinde Memorii, Conferințe 
etc. — Stabillmentulă grafică: I, V. So- 

cecu. Bucuresol, 59 Strada Berzei 59. 
1891. Formată 8° mare cu 132 pagini 
și o hartă.

Telsurama jart, a „Gaz. Trans.“
Năseudd, 3 Octomvre*).  Vica- 

riulă Moisilu a răposată astăzi.

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

Budapesta, 5 Octomvre. Fabrica 
de lemne de construită a lui Gre- 
gersen, care cuprinde o suprafață 
de 10,000 metri pătrațî dimpreună 
cu magazinele de lemne, în cari 
au fostă adunate cantități enorme 
de lemne, a arsă astă-nopte. Pela 
5 bre începură sS arcță acoperișele 
locuințeloră dulgheriloră, loculă 
se lăți iârte repede printre maga
zinele mari de lemne, când sosiră 
pompierii, totulă era în flăcări. 
Pompierii se siliră, ca să apere 
de focă fabricele din apropiere. 
In decursulă lucrăriloră pentru 
stingerea tocului au fostă contu- 
sionați 7 pompieri. Până dimineța 
foculă a fostă localisată. Se cțice, 
că foculă ar fi isbucnită din schin- 
teile locomotivei dela calea ferată. 
După o altă versiune se c|ice, că 
foculă a fostă pusă de cineva. 
Pagubele suntă calculate la o ju
mătate de milionă.

In clubulă partidei liberale res
pinse ministrulă președinte Sza
pary, învinuirile contelui Apponyi, 
pe cari acesta le îndreptă în 
Iaszbereny în contra partidei li
berale.

Roma, 5 Octomvre. Alaltă seră 
se adunară 46 de peregrini unguri, 
cari condamnară cu energie proce- 
derea nelegiuită a peregrinilor fran- 
cesl în Panteon. In întrega Italias’au 
făcută manifestațiunl din inciden- 
tulă acesta. După prânză s’a în
tâmplată de nou mărețe manifes- 
tațiuni, s’au depusă corâne în Pan
teon. Cei trei peregrini francesi, 
cari au fostă arestați, au fostă es
cortați peste graniță.

Concursu.
Pentru ocuparea postului de alti 

2-lea învățătoră la șcbla gr. cat. din 
llva-mică, Vicariatul^ Rodnei, prin acâsta 
se escrie con cursă cu termin ulă de 10 
Octomvre 1891, pe lângâ ună salară 
anuală de 200 fi. v. a. fără alte emolu- 
mente.

Doritorii de a dobândi acestă postă 
au să instrueze cererile loră cu tote do
cumentele prescrise prin legea șco - 
lastieă.

Ilva-mică, în 16 Septemvre 1891. 
Din Ședința Senatului școl. gr. cat.

DIVERSE.
Unfl chilogramu de musce. Ună en- 

glesă escentrică, — și-a luată ostenela, 
ca se cerceteze, câte musce suntă în- 
tr’ună chilogramă. Elă află, ca 141.000 
de musce cântărescă ună chilogramă. 
Greutatea unei musce după calcularea 
sa, este a șepteamia parte ditr’ună gramă.

*) Sosită Sâmbătă sera după încheiarea foiei.
— Red.
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Cnrsulu la bursa din Viena.
din 3 Octomvre a. c. I8t*l

Bonta de aurii 4°/0 10405
Bonta de hârtiă 5°/o ’ ' ’ ” 1C0.65
împrumutul^ căilor ii ferate ungare ••

aurii 115.—
dto argintii - ... 87.E0

Amortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare [1-ma emisiune] - 111 50

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

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

Bonuri rurale ungare ..... 1-0.—
Bonuri croato-slavone........................ 104.60
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescii - ■ - - —.—
Imprumutulii cu premiulii ungurescii 140.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se«

ghedinului - - 130.—
Renta de hârtiă austriacă] ...... 91.40
Renta de argintă austriacă .... 91.20
Renta de aură austriacă....................... 109.25
Losuri din 1860   136.70
Acțiunile bănceiaustro-ungare • - 1011. -
Acțiunile băncei de credită ungar. • 329.— 
Acțiunile băncei de credită austr, . 285.50

Gtalbenl împărătesei" ■ - ... 5.54
Napoleon-d’ori ..... - . 9.2b1/,
Mărci 1U0 împ. germane ■ - - - 57 40
Londra 10 Livres sterlings 116.80

Concursă.
Pentru întreținerea a patru 

copii dela șcdlele române gr. or. 
din locu cu costu, cvartiru, lumi- 
natu, încălcjitu, spălată etc. din 
„ Internatulu Christurianu“, să escrie 
concursu cu terminu de 15 4*1®  
dela prima publicare.

Remunerațiunea va fi de 12 
fi. lunarii de interniștii, eră cele
lalte condițiuni se potu afla la 
Epitropia Bisericii Sf. Nicolae 
din locu.

Petițiunile în scrisu se adre- 
seză la Comitetulu parochialti ală 
Bisericei Sf. Nicolae.

Comitetulu parochialti.

A vist d-lora abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponuliî mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primită ^iarulfl nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Totodată facemă cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
wGazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans."

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

este

azpsi de

„REPĂT“
care în urma composițiunei pre fericite a părțilorQ sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-carbonic se buoură de o valore medi
cinală forte mare și de unQ renume universalii neîntrecută.

Apa minerală de „Kepât44 să întrebuințeză ca medicamenta CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbărilortt de mistuire, în contra 
stărilorQ catarhalice a stomachului și a organelor^ respirătore, în contra 
maladieloră rinichiloru și a beșicei etc., are unu efecta admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta ca remediu solvatoru neprețuibilu.

Celu mai curatii și binefăcetoru producții naturală.
13^“ Ca horvi^îi adecă beutii cw vinii.

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

W Șampagmilă apeloră minerale.
Conforma ordonanței înaltului minister^ de interne No. 5891/VIII 

din anula^ 1890, apa minerală de Stepat44 este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescripțiunile legiloru sanitare.

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopulO sticlei tre- 
bue să fiă însemnata cu : „K.-Imper Repăti". Deci să râgă a să observa 
acesta spre evitarea falșifieăriloră prin alte ape inferiâre.

a

Apa minerală de „Bejpât44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă în depositulQ subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tăie birturile mai notabile.

Cu totă stima
Administrațiunea isvorului

Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.
Josef

662,50-13

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

Budapesta—JPredealu Predealiii—Budapesta EK.-EBesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Besta Copșa-mică— Sibiiu
T renii 
accele-

Trenii 
de 

persdn. ratu

Trenu 
de 

persân.

Trenii 
accele

rații

Trenu 
aocele- 
ratu

Trenii 
de 

persân.

Trenu 
accele
rată

Trenu 
de 

persdn.

Trenu
de ______

porsdn. rații peradn.

Trenîî 
accele-

Trenu 
de

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rații

Trenii 
de 

p©rs6n

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea-mare |

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

xApahida 
Grhiriș 
Cucerdea
Ui6ra
Vințul de sus 
AiudQ

Teiușu

Crăciunelfi 
Blașiu 
Micăsasa

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 
1037 
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

Copșa mică j 
MediașQ 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
HomorodQ 
AugustinQ 
Apața 
Feldiora

Brașovu

TimișQ 
PredealQ 
BuourescI

Tren de 
persdno

12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39
6.56
8 20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

BucurescI
Pre deal ft
TimișQ

Brașovu

Feldidra
Apața 
Augustinft 
HomorodQ 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
MediașQ

I 
Copșa mică J

Micăsasa
Blașiu
CrăciunelQ

Teiușu

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

AiudQ 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
GhirișQ 
Apahida

Clușiu

NădășelQ 
Ghîrbău 
Aghireșft 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratoa 
Rev 
Mezd-Telegd 
Oradeamare j

sus

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

Mureșu-JLudoșu—Bistrița

MurășQ-LudoșQ . 
Țagu-BudatelicQ . 
Bistrița . . . .

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

12.17
12.47

1.26

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

Viena
Budapesta 
Szolnok

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

Aradu
G-logovațft 
Gryorok 
PaulișQ 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșinfi 
Zamii 
Grurasada
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
ȘibotQ
Vinț. de josQ 
Alba-Iulia 
Teiușft

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. 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 

1019 
10.50 
11.16| 
11.44 
12.06i 
12.38

> Teiușu 
j Alba-Iulia 
, Vinț. de josQ
ȘibotQ

: Or ăștia
' Simeria (Piski) 
Deva
Branicica 
llia
Gurasada 
ZamQ 
Soborșinft 
Berzava 
ConopQ 
RadnaLipova 
PaulișQ 
Gyorok 
GrlogovațQ

Aradu
Szolnok
Budapesta

Viena

3.09
3.50
4.09
4.52
4 55
5.23
5.59

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1 55
7.20

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

1.39
2.19
2 36
3 03
3.30
417
4.33
4.55
5 17
5.28|P
5.5<'1C°P‘5amica

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-inică

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare

6.24 
7.02
7.17
7.46 
7.57 
8 08 
8.30 
8.40 
9.05
2.21 
5.50 
1,

7.35 4.34 10.17
8 02 4.58 10 43
8.30 5.25 11.09
9 05 5.55 11.40
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

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Sioneria (Piski) Petroșeni ||Pctn*oscni-Siineria (Piski)

Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50 6.20
Strei u 6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
HațegQ 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
Pui 8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
Crivadia 8.47 2.23 7.24 HațegQ 8.36 1.54 8.25
Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
Petroșeni 9.45 4.— 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

Aradu—Timișora Timișora—Aradu

6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12,09
2.24
4.47
8.40

Aradu
Vinga
Timișora

6.05

Bistrița—MureșA-lJudoșii
Bistrița . . . .
Țagu-BudctelicQ . 
MurășQ-LudoșQ .

1.16
4.15
7.21

Notn t Numerii încuadrațl cu linii grose însemnăză drele de ndpte.

6.15 11.30 7.15 Timișora
7.32 12.47 8.04 Vinga
8.42 ’ ' '2.04 8.57 Arad ft

6.20 1.11 5.05,
7.21
8.03

2.46
3.50

6.41
7.5*

Ghirișu 
Turda

Turda— Gliirisii ?
850
9.10

(Biirișik—Turda
7.48 10.35 3.40 10.20 Turda 4.50 9.30 2.30
8.08 10.55 4.— 10.44 Ghirișu 5.10 9.50 2.50

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs.
Oșorheiu 1

Ludoș 
Cucerdea

8.-
9.35
5.54

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

5.21
6.58
7.47

7.41
8.25

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

Brasov—Serncsei
Sigiiișora—Odorheiu || Odorlieiu—Sigbișora
Sighișora. 
Odorlieiu .

4-30 11.25 Odorheiu.
7.21 2.11 Sighișora.

8.15 3-15
10.52 6.10

Brașov
ZernescI

5.45
7.26

4.55
6.36

Careii-mas’B—Kelău || ®eiău—Careii-mari
SKernesci—Brașov

Careii-marI .
Zelău.

5.50 Zelău . .
Careii-marI11.—

1.56
6.48

ZernescI
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

I
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