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„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cui Octomvre 1S91 st. vechiu 

se deschide nou abonamentu, la care în- 
vltămd pe toți amicii și sprijinitorii fâiei nostre.

Prețulu abonamentului!
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl 

po ș6se luni 6 fl., pe unii anii 12 fl.
Pentru Romania și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șâse luni 20 franci, pe ană 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria; pe ană 2 fl., pe 
țâse luni 1 fl.

Pentru România șl străinătate: pe ană 8 
franci., pe șăse luni 4 franci.

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

Domnii, cari se voră abona din nou 
să binevoâscă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă. 
_ _ _ _ _ _ ÂMBistrațimiea „Bazetei Transilvaniei11,

Brașovfl, 25 Septemvre v.
Vorou reveni astăȚ! asupra 

momentu6sei propuneri a d-lui Dr. 
At. M. Marienescu privitâre la 
înființarea unui museu națională 
etnografică pentru îmbrăcăminte- 
le românesc!.

In săptămâna trecută amu pu
blicații pe largii propunerea d-lui 
Marienescu, care dete tot-odată 
și o schiță asupra modului de e- 
secutare și arătă avantagiele ne
tăgăduite, ce le-ar pute ave pen
tru noi înființarea unui asemenea 
museu. Mai rămâne acum, ca să 
se studieze idea sulevată de d-lfi 
Marienescu și în casulQ, când ea 
s’ar afla bună și realisabilă, să nu 
întârȚiămu a și întreprinde pașii 
necesari pentru realisarea ei.

Cade și de astă-dată în sarci
na presei năstre, ca să se pro
nunțe mai întâiu și, încâtfi ne pri- 
vesce pe noi, credemu a ne face 
o plăcută datorință, constatândfi 
și noi împreună cu d-lii Marie
nescu, că înființarea unui museu 
etnografică națională pentru îm- 
brăcămintele românescî de tbte 

nuanțele și din tăte unghiurile 
locuite de Români este de-o mare 
importanță pentru noi și ar fi o 
adevărată podăbă națională pen
tru Români.

Decă alte popăre n’au venită 
încă la ideia de a înființa aseme
nea musee etnografice, lucrulă se 
pote esplica ușoră, căci mai rară 
vei găsi poporă în Europa, care 
prin frumseția, bogăția și varia- 
țiunea îmbrăcăminteloru sale na
ționale să fiă în stare a înființa 
ună museu de asemenea frumseță, 
precum amu pute să înființămă noi.

Este în adevără sublimă ideia, 
de a vede la ună locă represen- 
tate în grupuri de figuri, nesfîr- 
șitele variațiuni cari de cari mai 
pitoresc! ale costumeloru nostre 
naționale de bărbați și de femei, 
de tineri și de bătrâni, de prin 
tote țările și de prin tăte unghiu
rile. Câtă ușurință nu li-s’ar face 
prin acesta scriitoriloră și etno- 
grafiloră, cari adese-ori de prin 
țări și orașe îndepărtate suntă ne- 
voiți a cutriera ținuturi și comune 
românesc!, fără a-ș! pute culege 
în ceea ce privesce îmbrăcămin
tea năstră națională, decâtă nisce 
date de caracteră locală și încă 
și acestea adese-or! defectuăse!

Nu vomă specifica aci însem
nătatea, ce ar ave-o ună aseme
nea museu din punctulă de vedere 
ală istoriei năstre naționale. In- 
chipuescă-și or! cine, ce bogăția 
ar fi pentru noi, decă amă ave 
ună asemenea museu de îmbrăcă
minte românesc! pentru esemplu 
din secolulu ală XIV-lea ori ală 
XV-lea!

Ceea ce însă n’au făcută an
tecesorii noștri, trebue să facemă 
noi, în interesulă nostru și ală ur- 
mașiloră noștri. S’o facemă cu 
atâtă mai vîrtosă, fiindcă noi, Ro
mânii, suntemă în primulă locă 
chiămațl de-a o face acesta, noi 
avemu bogăția costumeloră și 
nouă ni este reservată în primulă 
locă posibilitatea de-a ne mândri 

cu o asemenea comoră națională.
Picemu der și noi împreună 

cu d-lu Dr. At. M. Marinescu: Ve- 
niți să facemă și noi ceva, ce încă 
nu au făcută alții pentru mărirea 
poporeloră loră, — veniț! să fa
cemă ună mtlseu etnografică de 
costume românesc!!

Și fiind-că centrulă culturei 
române îlă formeză Bucurescii, 
așteptămă se aucjimu și dela fra
ții noștri de acolo voci cu pri
vire la acestă cestiune, pe care 
mai vîrtosă o recomandămă în a- 
tențiunea pressei române de din
colo de CarpațI.

Românii Ardeleni la Praga.
Telegramă particulară a „Gaz. Trans“.

Praga, 6 Octomvre.*)  Românii 
Ardeleni au sositu aseră la Praga 
în numără de 80. La gară fu
ră căldurosu salutat! de cătră o 
delegațiune compusă din profesorii 
universitari, d-rii Jarnik, Pit și 
advocatulu Podlipno, representan- 
tulu clubului Cehilortt tineri. Se
ra au urmatu invitări la represen- 
tația Teatrului națională cehicu.

Astăzi la 11 ore Românii au 
visitatu corporativă Esposiția. Pri
mire solemnelă la porta Esposiției. 
Dr. Sedlak, accentuându în lim
ba cehă, că stăruințele natiunei 
cehe și române au cam aceeași 
țintă, bineventă pe visitatori, mul- 
țumindu de onorea făcută.

Dr. Jarnik, în limba română, 
asigură de simpatiile natiunei ce- 
hice, care deși nu e legată prin 
sânge și limbă, a avutu în trecută 
aceeași sorte și are în presentu 
multe puncte de atingere cu Ro
mânii.

Dr. Mureșianu mulțămi în lim

ba cehă cu puține cuvinte pentru 
deosebita atențiă și căldurosa pri
mire; apoi continuându românesce, 
arătă motivele visitei române la 
esposițiă și incheiă cu vii urări 
pentru prosperitatea natiunei cehe 
și a Boemiei.

Numărosulu publicu asistentă 
aclamă cu entusiasmu pe Români 
și vorbitori și mai aleșii pe Mu
reșianu.

CRONICA POLITICA,
— 25 Sept. (7 Oct.)

— Organele semi-oficiose din Viena 
aducă soirea, că ministrulă-președinte a- 
ustriacă, contele Taafîe, voesoe să duoă 
în deplinire pactulu ceho-germanu in 
tote consecuențele sale. Acesta o conchidă 
amintitele organe din nisce declarațiunl, 
ce le-a făcută Majestatea Sa cu ocasia 
petrecerei sale în Boemia înaintea con- 
ducătoriloră partidei germane.

—In 23 Septemvre s’a făout inaugu
rarea solemnă a monumentului ridicată 
la Melk după ordinile Țarului în memo
ria soldațiloru ruși, morțl în campania 
dela 1805. Consilierul^ ambasadei, prin- 
țulă Cantacuzino, a mulțumită orașului 
Melk pentru oonservarea mormântului 
și atașatulă militară, colonelă Zuiev, a 
exprimată în numele întregei armate ru
sesc!, mulțumiri representanțiloră arma
tei austriaoe, ce se aflau de față la so
lemnitate. Generalulă Beck a respunsă, 
că armata austriacă va păstra sentimente 
adânci de oamaraderiă, pentru vitejii 
aliațl dela 1805.

— In dilele aceste s’a ținută în Bu- 
curescl o adunare a partidei junimiste, 
în care s’a vorbită despre situațiunea 
politică. Laurian a fostă de părere, ca 
partidulă junimistă, numită și constitu
ționalii, să se unâscă cu partidulă liberală 
în contra guvernului actuală liberală 
conservatoră. Șefulă junimistiloră P. 
Carp, (fise, că este și rămâne conserva
toră, și că grupulă constituțională va 
avă o direcțiune conservatăre. Ghermani, 
iostulă ministru de finance, cfise că ră-

FOILETONBL „GAZ. TRANS. “

Despre Niccolo Machiavelli.
Tractatuliî despre „Principe^.

Conoeperea cărții despre Principe 
a lui Machiavelli se întâmplă în timpulă, 
când cariera politică a lui Maohiavelli 
a fostă întreruptă fără de veste și când 
elă, demisă din tâte funcțiunile sale de 
stată, trăia esilată la moșia sa. Causa 
acestei schimbări în sortea personală 
a lui se află în reinstalarea forțată a 
familiei Medici în Florența, întâmplată 
la anulă 1513, care a avută de urmare 
schimbarea guvernamentului și dimiterea 
și alungarea tuturoră aceloră persone, 
cari erau antipatice Mediceiloră.

Prin revenirea Mediceiloră, ffumâsa 
Florența îșl pierdu acumă în modă de
finitivă libertatea și basa instituțiuniloră 
sale republicane. Nu lipsiau în Italia lin
gușitori, cari îșl deduseră silința a deriva 
originea familiei Medici pănă la Carolă 
celă mare, pentru de a justifica înaintea 
poporului pretensiunea acestei distinse 
familii de cometcianțl la ună principată, 
la care aspira ea prin colosalele mijloce 
bănescl, pe care și le-a câștigată prin 
comerciulă său.

Familia Medici, care a esercitată în 
Italia și pentru Europa întregă aoelă 
protectorată devenită proverbială asupra 
arteloră și sciințeloră, a ajunsă chiar și 
în politică la o posițiune atâtă de înaltă, 
numai prin puterea banchieriatului, care 
pe atunci îșl anunța prin Medici pentru 
prima-oră principatulă în Europa mai 
noua și care se constitui ca ună ban- 
chieriată artistică, scientifioă și politică, 
seu ca adevărată usurăriă de bani pe 
terenulă spirituală și ală libertății,

Acești mult lăudațl Medicei, ori 
câtă ar fi fostă ei adorați ca de că
tră plebea florentină flămândă și de că
tră poetastrii sărmani, ca Angelo, Poli- 
ziano, totuși nu era nici mai multă, nici 
mai puțină, decâtă nisce ușurări spiritu
ali, cari, dotați cu ună talentă gigantică 
pentru comerciu și acumularea de bani, 
adunaseră comori fără esemplu, pe cari 
le esploatau nu numai pentru de a eser- 
cita o influință palpabilă asupra politioei 
și cabineteloră de pe timpulă loră, ci și 
pentru stabilirea unui principată spiri
tuală și scientific, în sensulă direcțiunei 
epocei aceleia. Aoestă familiă de comer- 
cianțl și proporțiunea influenței loră re- 

presentă primele momente ale domniei 
universale a banului.

Fundamentală familiei comerciale a 
Mediceiloră a fostă pusă în splendârea 
și mărimea sa mai cu semă prin Ioană 
de Medici, care a trăită dela 1360 pănă 
la 1428 în Florența. Prin succesulă, pe 
care l’a avută elă în afacerile sale co
merciale, îșl câștigase avuții enorme, pe 
oare le-a lăsata după mârtea sa ambiloră 
săi fi Cosimo și Lorenzo, împreună cu 
presumțiunea la cele mai îwalte func
țiuni de stată în Florența, pe care ta- 
tălă loră le-a fostă ocupata înoă pe când 
era în viâță.

Cosimo de Medici inbinâ cu suc
cese și mai mari afacerile de guvernă cu 
întreprinderile comerciale cele mai lățite 
și vâ(ja și bogățiile familiei să înmulțiră 
pănă la ună gradă nepreoaloulabilă. 
Celă mai renumită și mai bine meritată 
întemeiătoră ală puterei prinoiare a Me
diceiloră a devenită Lorenzo de Medici, 
fiulă lui Pietro și nepotă ală lui Cosimo 
celă mare, născută în 1448 la Florența 
și onorată cu supra numirea de magnifi- 
cutii, celă mai mare banchieră și comer
ciantă de pe timpulă său, totdeodată 

poetă, filosofă și platonioă, cunoscătoră 
ală literaturei classice, ună școlară ală 
renumitului Marsilius Fioinus în filosofia 
platonică. După mârtea tatălui său Pie
tro, elă ajunse la 1469 în oapulă repu- 
blicei florentine, ale cărei elemente de
mocratice începu elă încetulă cu înce- 
tulă să le transformeze și să le slă- 
bâscă.

Acestă familiă a devenită propriu 
disdestinulă lui Machiavelli și a direc- 
țiuniloră sale politioe. Trebue însă să 
fiă reounoscută, că elă a făcută, pe câtă 
numai i-a fostă posibilă, oposițiune in- 
fluinței și restaurării Mediceiloră și oă 
nu a lăsată nici ună mijlooă nefolosită 
pentru de a mântui elementele demo
cratice ale cetății sale natale. Elă a or- 
ganisată resistența Florenței cu o supe
rioritate spiritulă și militară neobicinuită 
și a făcută deja aci înceroarea, de a 
crea o putere de apărare, nu din sol
dați mercenari, ci din miliția națională 
indigenă, prin ceea ce elă a voită să 
premergă în modă practică ideiloră sale 
despre arta răsboiulni espuse în cărțile 
sale, care au urmată mai târcfiu. Neobo
sită alerga elă dela ună punotă la al-
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mâne conservatorii și oă e încontra ori
cărei alianțe cu elementele liberale. Mai 
mulțl membrii junimiști se alăturară la 
enunciațiunile d-lui Ghermani. Se cfiC6> 
că d. Carp, într’o convorbire intimă, s’ar 
fi esprimată, că durata atualului guvernă 
va fi scurtă și că după răsturnarea a- 
cestuia voră veni la guvernă seu libe
ralii în frunte cu d. Dimitrie Strdza seu 
junimiștii.

— In 3 Octomvre s’a ținută în 
Bruxelles, în hotelulă „Mengelle" o 
adunare a deputațiloră boulangistl, în 
care sa hotărîtă a țină susu stindardulu 
boulangismului și a păși ca grupă oom- 
pactă pe terenă, îndată după deschide
re sesiunei estraordinare a parlamentu
lui francesă, care, după oumă credă ei, 
va fi fdrte agitată. Numai în casulă u- 
nui răsboiă ou Gemania se voră retrage 
boulangistii din luptă, fiind-că atunci nu 
pote esista decâtă numai ună partidă 
națională francesă. Deputatulă Lessene 
și Domonteil au de gândă a comunioa 
alegătoriloră acesta hotărîre, după ce se 
voră întărce la Paris, și a țină manda
tele loră de deputați numai cu aproba
rea acestora,

— Cu privire la demonstrațiunile 
din Roma mai aflămă următorele : Rege
le respunse la telegrama primarului Ro
mei, asigurându’lă, că densulă e recu- 
noscătoră pentru manifestațiunile de 
alipire. Roma, cfi06 regele, a păstrată 
și din incidentulă acestoră escese devo- 
țiunea intimă față de suvenirulă scumpă 
ală patriei. In orașele Livorno și Turin, 
au făcut poporațiunea demonstrațiuni pe 
strade, strigândă: „Trăâscă Italia, inde
pendenta Italia 1“ In 5 Octomvre dimi- 
neța, s’a făcută în Roma o măreță de- 
monstrațiune la Pantheon, arangiată de 
reuniunea militară „regele Umberto" și 
de clubulă savoyic. La acesta demon- 
strațiune au luaiă parte 20 de reuniuni. 
Acestea tdte plecară la Pantheon cu 
musica în frunte, care cânta cântece 
naționale. Ajungendă în Pantheon de- 
puseră pe sicriulă lui Victor Emanuel, 
cordne de laură. S’a ținută mai multe 
vorbiri, cari au fostă viu aclamate. 
După aceea mulțimea se împrăscia. Ună 
grupă de mai mulțl tineri continuară 
demonstrațiunile, provocândă pe cetă
țeni, se arboreze pe edificiele loră dra- 
pelulă națională.

— La adunarea dela New-Castle, D. 
Gladstone primindă patenta burghesimei 
a mulțumită și a (fisă, că Englitera tre- 
bue să rămâe în totă-deuna liberă schim- 
bistă, cu totă politica protecționistă a 
Americei și Europei. La întrunirea dela 
teatru, d. Gladstone a declarată, că 
cestiunea Egiptului este o causă de slă
biciune și o sorginte de greutăți pentru 
țeră; elă s’ar bucura, decă Lord Salis- 

i

l)ury ar ajunge să o reguleze, der se 
teme că acesta să nu fiă silită să o 
transmită acestă problemă succesoriloră 
săi.

SOIRILE QILEI.
— 26 Sept. (7 Oct.)

In causa Kișdedov-urilorii a dată mi- 
nistrulă ungureseă de culte și instruc
țiune publică o ordinațiune cătră Ordi- 
nariatele diferiteloră confesiuni, cerândă 
să i-se dea o consoripțiă asupra oopiiloră 
obligați Ia cercetarea Kișdedovuriloră. 
In acestă inscripția, după cum spună 
foile din Pesta, se cere totodată să se 
arate și numărulă aoeloră copii, cari 
avândă în casa părintescă îngrijirea „su- 
fioientă", suntă în înțelesulă legei scutiți 
dela ceroetarea Kișdedovuriloră. — E 
întrebare acum, cum este de-a se înțe
lege acestă „suficiență" a îngrijirei din 
oasa părintescă?

#* *
Doliu de curte. Din incidentulă mor- 

ții marei duoese Alexandrovna, curtea 
română a luată ună doliu de 10 dile.

** *
Regina Natalia a plecată cu tre- 

nulă Express Orient prin BuourescI la 
Parisă.

** *
Observatorii astronomicii. Ministrulă 

Osaky, are de gândă a înființa în Pesta 
ună observatoră astronomică ală țării. 
Spre scopulă acesta a adresată la mai 
multe corporațiunl sciințifice câte o acri
șor e cu rugarea, că acestea să trimită 
representanțl la adunarea, ce se va ținâ 
în curândă.

*& *
Regele Carolii de Wurtemberg, după 

cum să telegrafâză din Stuttgart a ră
posată erl dimineța la 7 ore.

** *
Intendența corpului 12 de armată din 

Sibiiu, publică ună avisă, despre per
tractările, ce se voră ține referitoră la 
curățirea și repararea rufăriilor bolna- 
viloră de la spitale militare din Sibiiu, 
Clușiu și Murășă-Oșorheiu pe timpă dela 
1 Ianuarie 1891 pănă la 31 Decemvre 
1892, eventuală pănă la finea lui Deoem- 
vre 1893. Pertractările se voră ține în 
Sibiu în 5 Noemvre la 10 ore a. m. în 
Olușiu în 9 Noemvre la 10 ore a. m. er 
în Murășă-Oșorheiu în 16 Noemvre a. 
m. DetailurI se potă lua la anumitele 
spitalurl.

** *
Musica orășenescă, după cum am 

anunțată erl, va da astădl ună concertă 
în sala hotelului „Europa" unde se va 
esecuta pe lângă piesa „Der Traum ei- 
nes Reservisten" de Ziehrer și piesa 
„Romanze" pentru violină de I. Svend
sen. (Krause).

Consulii in Iași a fostă numită vice- 
consululă austro-ungară din Sofia, con
tele Staszensky.

»* *
Ciconire de trenuri. Pe linia ferată 

MărășescI (Moldova) s’au cioonită două 
trenuri de marfă. Doi funcționari dela 
calea ferată au fostă greu răniți, looo- 
motiva și mai multe vagone au fostă 
stricate.

* * *
Stambulov amenințați! cu morte. Din 

Sofia se anunță, că ministrulă-președinte 
bulgară, Stambulov, a găsită în (filele a- 
oestea pe masa sa de scrisă o scrisdre, 
în care e provocată ca să-și facă testa- 
mentulă, căci în 15 Octomvra va fi 
omorîtă. Din ceroetările de pănă acum 
nu s’a aflată modulă prin care a fostă 
introdusă epistola acesta în camera de 
lucru a lui Stambulov.

* **
Ună atentată de petardă zădărnicită. 

Din Triest se telegrafeză: Portarulă pa
latului episcopescă de aici a găsită în 5 
Octomvre într’ună unghă ală ambitului 
ună obiectă, ce răspândea fumă. Cerce- 
tândă mai de aprdpe afla, că este o pe
tardă ou fitilulă aprinsă. Elă împedecâ 
repede esplosiunea. Nu se scie pănă a- 
oum motivele atentatului.

Teatrulu viitorului răsboiu.
ț)i de 4i se repeteza în pressa 

dinăuntru și din afară soiri mai 
multă seu mai puținu sensaționale, 
despre pregătirile rusesc! de- res
boiu și despre mari concentrări 
de trupe, ce se că face Ru
sia de-alungultt Prutului, în Basa
rabia și la granițele monarchiei 
ndstre. Vomu reproduce aci re-< 
vista unui „ofițeru de rangu înaltfi“, 
asupra posițiuniloru liniiloru de 
atacă și asupra forțeloră armate 
ale celoru două monarchii. Numi- 
tulu ofițeru îșl publică aprețierile 
sale în 4iarula pestanu „Magyar 
Hirlap“, de unde le reproducem!! 
în următbrele;

Din momentulă, în care Rusia a a- 
junsă a fi în ourată cu problema, că 
drumulă la Constantinopolă duce prin 
Viena, ea c’o perseveranță de fieră, ce 
de altfelă caracteriseză politica rusdscă 
începâudă dela Petru celă Mare încdoe, 
îșl folosesce tdtă puterea să ajungă la 
țînta pusă, adecă să se apropiă totă mai 
multă de Viena. In prima liniă ea și-a 
sporită căile ferate strategice, cari duoă 
spre hotarele austriaco. După aceea a 
înfundată Polonia-rusescâ cu trupe, pen- 
tru-că în momentulă eruperii răsboiului 
să dispună de-o astfelă de armată, care 
nu numai să-i dea posibilitatea de a sus
ține primulă ata ă pănă când îșl va a- 
duce la granițe armatele din centrulă

imperiului său, ci să o pună chiar în 
posițiunea de-a lua ofensiva.

Spre scopulă acesta ea a concen
trată pănă acuma la granițele mo
narchiei austro-ungare 280,000 (?) ostași. 
Din pedestrime următorele corpuri de 
armată : în Lublină corpulă XIV; în Si- 
tomir XI; în Kiev IX; în Odesa ală 
VIII; în Uman ală XII; în Varșiovia 
ală V, VI și XV-lea ; în Vilna ală 11; 
și în Minok ală IV. Tdte aceste corpuri 
suntă puse pe picioră de răsboiu.. Apoi 
cavaleriă: în Kielce divisia 14; în To
maso o divisiă a Cazaciloră de Don; în 
Dubno divizia a 13; în Kamenice a 2 
divisiă de cazaci combinată; în Chișineu 
a 8, în Vinitca a 12 și în fine înTulcin 
corpulă ală 3 de vânători ulanl.

Față cu aceste 10 corpuri de ar
mată pedestră și 6 de călăreți, Austro- 
Ungaria pote să desfășure pe ună ase
menea teritoriu următorea putere în casă 
de răsboiu;

In Cracovia corpulă I ; în Lemberg 
ală XI; în Cașovia ală VI; în Pojun 
ală V; în Przmysl ală X și în Josef- 
stadt ală XI. Tdte aceste corpuri au e- 
fectivulă de pace scăriță. Mai departe în 
Brunn divisia 4 de ulanl a corpului II, 
apoi 3 corpuri de oavaleriă și 3 de u- 
lanl, în fine landwehrulă raionului cor
pului respectivă și batalidnele de hon- 
vecfi, tote în efectivă de pace. La aces
tea s’ar mai pută număra corpulă ală II 
(Viena) ; ală IV (Budapesta) și ală VIU 
(Praga.)

Din postarea corpuriloră rusesc! de 
armată e fdrte greu a deduce linia, pe 
care s’ar întâmpla avansulă. Se pote, că 
ooolindă cetățile Cracovia și Przmysl, ele 
îșl voră lua calea directă spre Viena 
peste Brunn. Linia acâsta de atacă e și 
cea mai probabilă. Mai întâiu pentru-că 
oferă cele mai puține piedecl naturale; 
ală doilea, pentru că drumulă acesta e 
celă mai scurtă și ală treilea, pentru-că 
aici se află aședată oea mai puțină ar
mată austro-ungară. E adevărată și aceea, 
că de aici nu zace departe Silesia pru- 
siană, însă Rusia se va îngriji aoușl, că 
armatei germane să-i dea în altă parte 
de lucru.

Cealaltă liniă de ataoă duce spre 
Croația și Przmysl. Pe linia acesta 
Rusia abia decă s’ar pute aștepta la vre-o 
oposițiă în partea nordică a Galiției, 
decâtă doră în casulă, când ne-amă ho
tărî, să primimă lupta deșohisă deja la 
isbucnirea răsboiului și astfelă să încredin- 
țămă sdrtea luptei și a monarchiei unei 
întâmplări. In fine se pdte și aceea, că 
Rusia ne va atăoa deodată în ambe păr
țile. Lucru naturală, că ea făcândă ast
felă, ni-ară disooncentra puterea, pe când 
ea din potrivă ar pierde o operațiă 
unitară.

Astfelă, pe oând noi suntemă în

tulă, (din 7 Maiu pănă la 23 Augustă 
1812) pentru de a recunăsce terenulă 
cetății și a pune fortificările ei în stare 
bună. Papa Iuliu II și împăratulă Maxi- 
miliană se aliaseră însă pentru restau
rarea Mediceiloră, dr Francia, pe ajuto- 
rulă căreia contase republica, nu i putu 
veni în ajutoră. Cardinalulă Giovanni de 
Medici și Iuliană, fratele său, ou oca- 
sia unei întâlniri de principi, întâmplată 
la Mantua, a ^sciută espune causa așa, 
ca să pară, că reintegrarea Mediceiloră 
și schimbarea guvernului republicană, 
ar fi chiar în interesulă principiului mo- 
narchică.

Gonfalonierulă Soderini, oare fusese 
aousată, oă ar fi vândută Franoiei repu
blica Florenței, a trebuită să abcflcă ime
diată după intrarea Mediceiloră și prin 
fuga aoeluia, cum și prin căderea parti
dului democrată, Machiavelli a pierdută 
întrâga lui posițiune. îndată după intra
rea lui Iulian de Medici în Florența, oare 
s’a făcută între scene crunte și îngrozi- 
tore, elă și se proclamă de dictatoră ală 
Florenței și prin ună deoretă ală său 
dela 8 Noemvre 1512, Machiavelli a fostă 
demisă din tdte demnitățile și funcțiu-

nile sale și după două c|ile în urmă, fu 
espulsată din cetate pe termină de ună 
ană. Acdstă purtare față cu ună bărbată 
care îșl câștigase atâtea merite pentru 
patria sa și care era inițiată în cele mai 
mari secrete ale statului, nu putea, de- 
oâtă să probeze, câtă de importantă 
părea persdna lui noiloră usurpatorî ai 
puterei. Acea espulsare a fostă însă re
vocată și lui Maohiavelli i-s’a permisă o 
petreoere temporală în Florența. Der 
încă în același ană, elă a fostă suspi- 
ționată, că ar fi luată parte la o con- 
spirațiune republioană, care sub oondu- 
oerea lui Pietro Pagolo Bascoli și Agas- 
tino Capponi — doi tineri entusiasmațl 
de spiritulă de libertate, prin cetirea 
autoriloră vechi, — ar fi intenționată 
punerea în scenă a unei contra-revolu- 
țiunl pentru restabilirea libertății și în pri
ma liniă în contra persdnei cardinalului 
Giovanni de Medici, fratele diotatorului 
Iulian. Ou tote că nu se aflară probe 
doveditdre, Machiavelli a fostă aruncată 
în temniță și torturată ; elă a suferită, 
precum o spune elă într’uua din scri
sorile sale, totă ce nu mai pdte suferi 
cineva fără ca să-și răpună și vieța.

Istoria acestei conspirațiunl n’a fostă 
nici odată pe deplină luminată istoricesce 
și fântânile mai vechi îșl oontradică a- 
supra ei tocmai în datele cele mai e- 
sențiale.

După ce cardinalulă Giovanni de 
Medici, deși d’abia de patru-$eol și optă 
de ani, ooupâ tronulă papală, cu numele 
Leo X, îșl Introduse domnia sa prin o 
amnestiă generală, în care a fostă cu
prinsă și Machiavelli, și elă a fostă eli
berată din înohisore în Martie 1513. Leo 
X părea, că voiesce să-și baseze noua 
sa domniă pe blândețe și moderațiune, 
der Bascoli și Capponi fuseseră deja e- 
secutațl prin spada gîdelui, mai ’na- 
inte de a-i fi ajunsă sentința de agra- 
țiare e Mediceului.

Machiavelli se văcju acum erășl în 
libertate, însă fără nici o funcțiune, să
racă și ou o familiă numărdsă în fața 
miseriei, totodată respinsă de oătră iu
bita sa cetate naturală Florența, căreia 
elă îl făcuse servioii atâtă de importante 
în decursă de patru-spre-tjece ani. Iluș
trii signori ai republioei remuneraseră în 
totdeuna fărte rău pe renumitulă loră 
secretară de stată și ambasadoră, adesea

i-s’a fostă încuviințată numai ună gal
benă pentru spesele lui și Machiavelli 
ou tdte că în misiunile sale n’a fostă 
niol-odată învestită cu rangulă unui am
basadoră, totuși afla de lipsă în calitate 
de diplomată să se jdce cu bani. Ast
felă fiindă elă prea mândru ca să ceră, 
îșl consuma în afacerile republioei mica 
sa avere propiă, care d’abia era în stare 
să-lă nutrescă pe elă și numărdsa lui fa
miliă, dedrece din căsătoria lui cu Ma
rietta Aborsini avuse cinci copii, patru 
feciori și o fată, a căroră esistență și 
educațiune îi causau multe griji.

Lui Machiavelli îi mai rămăsese nu
mai o mică moșidră, eretfită dela fami
lia sa cu numele La Strada și care era 
situată pe drumulă dela Florența la 
Roma. Acolo se retrase acum ex seore- 
tarulă de stată Machiavelli, pentru a 
duoe o vieță de țâră destulă de melan
colică, unde însă nu se putea mângâia 
nicl-deoum pentru activitatea lui politică 
pierdută și unde îșl frământa (fi ȘÎ nopte 
mintea, cum ar pute elă reveni drășl la 
afacerile de stată, care pentru elă de
veniseră nedispensabile.

(Va urma.)
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îndoielă cu privire la direoția de atacă 
din partea Rusiei încă la înoeputulă răs- 
boiului, pe atunci ea este deja în clară 
cu aoeea, că noi nu avemă deoâtă o 
singură direcțiă de avansă, adecă spre 
Kiev. La scăderea acesta se mai adaugă 
alte două. Prima, că pe când în fruntea 
corpuriloră rusescl suntă puși numai co
mandanți probați în lupte, pe atunci în 
oapulă oștiriloră austro-ungare stau nu
mai generali de aoeia, cari esoepționândă 
manevrele, altundeva n’au prea mirosită 
prafulă de pușcă. Ună singură ooman- 
dantă am avută, care întrunia înorede- 
rea întregului oorpă ofițerescă: genera- 
lulă Kuhn. Der acesta a cădută în dis- 
grațiă, pentru-că a avută destulă ouragiu 
să sbioluiescă pe față vechiulă, dâr și 
atjl încă esistentulă proteoționismă în 
armată, în virtutea căruia ajungă în 
fruntea trupeloră omenii cei mai puțină 
potriviți.

A doua și cea mai periculâsă scă
dere e, că încă și adl comandanții cor- 
puriloră îșl capătă ordinile din Viena. 
însuși Moltke a combătută acestă modă 
de purtare a răsboiului de austriacl, a- 
decă disposiția, că „la spatele coman
dantului supremă să se ridice columnele 
telegrafice“. Prin procedura acesta, „în
țeleptul ministru de răsboiu știrbesoe 
puterea comandantului și lasă într’o con
tinuă nesiguranță pe tdte celelalte co
mande de oorpurl, cu privire la cele ce 
au să întreprindă. Ca să caracterisămă 
după valdrea loră aceste disposiții ale 
statului majoră militară supremă din 
Viena, n’avemă deoâtă să reflectămă la 
cele două lupte dela Zenta și la lupta 
marină dela Lissa, cele mai strălucite 
lupte, ce-au oâștigată armatele austriaoe 
în cei doi secoll din urmă. Cu ocasiile 
acestea atâtă Eugenii de Savaya, câtă și 
vioeamiralulă Tegetthof au primită ordine, 
să nu cuteze a se dimite în atacă.

In totă casulă, acestea suntă mari 
defecte. Față c’o armată, ce stă pe ace
lași nivou de eohipamentă, ori mai susă 
deoâtă a nâstră, ca de pildă cea ger
mană, ori cea franoesă, pe lângă astfelă 
de jirocedeurl noi amă pierde răsboiulă 
înainte de ce l’am fi înoepută.

Să vedemă acum, cari suntă avan- 
tagiele și desavantagiele strategice ale 
nostre și cari suntă greșelile făcute pănă 
acum.

Rusia are ună singură desavantagiu, 
dâr ou atâtă mai simțitoră. Ea adecă e 
nevoită să-și completeze și provadă cu 
victualii armatele sale, tocmai din inte- 
riorulă uriașului său imperiu. Desavan- 
tagiulă acesta face câtă două lupte pier
dute. Ea deci e nevoită, ca îndată după 
isbucnirea răsboiului să silescă cu ori ce 
preță armata nostră a primi lupta 
deschisă. Acestă, parte pentru că cu o 
singură lovitură să facă sfîrșită răsbo
iului, parte însă, că ajungendu-șlscopulă 
acesta fiă și numai pe jumătate, să-și 
câștige mijldcele de train pe însuși te- 
ritoriulă inimioului. Dâoă s’ar întâmpla 
să perdă lupta, chiar nici atunci nui-ar 
strica multă, căci s’ar retrage. A o per- 
seouta însă numai cu greu se pâte, fi
indcă Rusia ar impedeca pe perseou- 
tatoră dela rapida folosință a victoriei 
prin greutățile de subsistență, prin ca- 
raoteristicele raporturi de terenă și în 
mare parte prin temperatura imperiu
lui său.

(Va urma.)

Corespondența „Gaz. Trans,tl
De pe lângă Satu-mare, Septemvre 1891. 
On. D-Ie Redactoră!
Vă rogă să dațl Jlocă în colinele 

valorosei nostre „Grazete“ următâreloră 
descoperiri îmbucurătire pentru nația 
nostră :

Abia trecu anulă, de când, spre ma
rea uimire a publicului română, se scria 
prin diarele nâstre, că Românii din Ve- 
tișiu, ba din tote comunele aparținătâre 
acelui protopopiată, nu numai că și-au 
părăsită datinele și limba maternă, ci li 
este și rușine, se sfiescă a mărturisi, oă 
doră ei suntă Români, ori — să dicemă 

după cum îi cumănăoescă străinii con
locuitori — „valahl“. Ba se scia și mai 
multă arătându-se, că acestă împrejurare 
tristă este a se atribui mai multă pro
topopului de Vetișiă, oare nu numai, că 
și prin vorbă și prin fapte le dă esem- 
plu atâtă poporeniloră săi, câtă și dis- 
trictualiloră în pornire pe oale rătăcită, 
ci acestă protopopă, la pilda preoțiloră 
ruși din diecesa vecină, trite funcțiele, ne- 
escepționândă nici măcară s. liturgiă, le 
severșesce și servesce în limba maghiară. 
Cărțile bisericescl în unguresce le-am v&- 
cțută și eu însu-ml la densulă ore când, 
der atunci încă nu soiam pentru-oe și- 
le-a procurată. Am șciută mai târdiu și 
ma’m scandalisată, ca și totă Românulă 
de advărate simțuri.

Der sciu și am constatată și espe- 
riată cu bucuriă sufletâscă, din ocasiu- 
nea ce mi-s’a dată la St. Măria mică, 
când s’a săvârșită în Vetișiă și sânțirea 
unei cruci, că Româniloră din Vetișiă 
Provedința divină, prin măsurile cele 
mai bine soootite luate din partea mă
ritului ordinariată de Urbea-mare, li-s’a 
trimisă în persdna d-lui Vasiliu Arde
leană, nu numai pe celă mai harnică oa- 
pelană, oi pe adevăratulă Română, care 
pe lângă cursulă s. Theologie, și pe 
lângă pracsa și esamenulă de notară co
munală, — care l’a depusă după absol- 
varea cursului teologică, — să buoură 
de cele mai frumâse calități. Dreptă 
aceea lumea românescă binesimțitore s’a 
bucurată de orânduirea d-lui Ardeleană 
la Vitișiă, asceptândă multă dela d-sa.

Nici nu ne-amă înșelată în asceptă- 
rile nostre. Cu ocasia serbărei mai susă 
amintite am aflată,, că în biserica din 
Vetișiă, astăcjl nu se mai 4’ce ca mai 
înainte : „Irgalmaz nebunie*,  ci „Domne 
îndură-te spre noi“, nici nu se dice ca 
acum ună ană: „Ismrit ris ismrit leânyâro- 
gjunb az Urhoz /“ ci: „Eră și âră cu pace 
Domnului să ne rugămă".

Și ce să vecjl, în urma aoeea d-nii 
Maghiari nu-lă potă vede pe D. Arde
leană pentru-oă nu oomite ilegalități. 
Seu, cine și când li-a concesă, ori Ru- 
șiloră, ori Româniloră, de a înlooui limba 
rusescă, ori românâsoă ou cea maghiară? 
Și totuși contra acestoră abusurl comise 
ori de preoții ruși, ori de oeiromânescl, 
nici vorbă nu se faoe, nici se provocă 
nimeni la bulele papale șă-i combată și 
să-i aducă la adevără, măcară nu scimă, 
că limba maghiară să fi fostă aprobată 
nici când din partea scaunului papală 
că limbă liturgică pentru nici ună felă 
de confesiune, ou atâtă mai puțină pen
tru Rușii seu Românii greco-catolicl. E 
acâsta o nelegiuire, der de dragulă ma- 
ghiarisărei, astăcjl în Ungaria tâte suntă 
permise.

D’apoi când audă șoviniștii maghiari, 
că d-lă Ardeleană, în looă de „Here 
tyutyutyu*  ect. învăță tineretulă română 
din Vetișiă să cânte horlfrumose națio
nale, atunci nu întârdiă a-lă timbra de 
„Daco-românău, de „iredentistă“ eto. ba 
a fostă așa de obraznică predicatorulă 
calvină de acolo, încâtă — cu o anu
mită ooasiă, când li-a predicată bravulă 
capelană poporeniloră săi, să se ferescă 
de căsătoriile mixte, fiindcă acele dau 
ansă la multe neplăceri și neînțelegeri 
atâtă părțiloră contrahente, câtă și păs- 
toriloră sufletesol, — a avută cutezanța, 
de a sfătui pe câțiva credincioși greco- 
catolicl, „să mârgă la preotulă celă nou 
și să-i spună, că dânșii n’au lipsă de 
astfelă de predice, fiindcă ei le sciu 
acele tote bine". N’a întârdiată a lăuda 
„paoea“, ce a esistată în trecută între 
dânsulă și preotulă bătrână, care în de- 
cursulă celoră 60 de ani, de când e a- 
colo, și-a lăsată oile să-și piârdă de totă 
limba și să se renege. Acesta a fostă 
pacea și înțelegerea.

Ce e mai multă, inteligența ma
ghiară din Vetișiă ațîță și oficiulă preto- 
rială în contra d-lui Ardeleană ; de aoi 
se pdte esplica, pentru ce pretorele oer- 
cuală de curândă fiindă în Vetișiă, în 
oasa comunală a avută cutezanța de a 
pune întrebare, într’ună modă de totă 

îngâmfată. „Cum se portă preotulă celă 
nou? Am aucjită cu ocasiunea conscrie- 
rei poporațiunei că pe toți Maghiarii i-a 
înscrisă ca Români", deși tocmai con- 
trariulă s’a întâmplată, că predicatorulă 
și rectorulă maghiară, precum și nota- 
rulă comunală pe unde au fostă, pe toți 
Românii i-au înscrisă cu limba maternă 
maghiară, eră pretorele și acele rubriol 
cari au fostă scrise prin capelanulă 
gr. cat. și învățătorulă gr. cat. coreotă, 
înscriindă ca limbă maternă a Români
loră — limba română, le-a coresă, îns- 
criindu-ie ca limbă maternă cea maghiară, 
pentru-că dânșii și-au uitată limba ro
mânescă.

Totă despre acestă pretore am în- 
țelesă, că ar fi $isă înaintea credinoio- 
șiloră gr. cat. din Dote : „Nu credeți 
D-vdstră popiloră și dasoaliloră, căci 
aceia suntă nisce amăgitori și toți gra- 
vitâză spre Muscali. “

Ou ună cuvântă, d-lă Ardeleană e 
opusă multoră șicanărl în Vetișiă, dâr 
D-sa ca omă înțelept, îșl va perourge calea 
înțelepțesce. Grândulă, voia și silința bra
vului capelană din Vetișiă de le-ar da-o 
Dumnecjeu și celorlalți districtuali și tu- 
turoră acelora, cari suntă între asemenea 
împrejurări, avândă să păstorescă astfelă 
de Români gr. cat., dintre oarl unii de 
felă, âr alții numai rău vorbescă limba 
românescă.

Înainte numai apostoli ai dreptății, 
căci oausa e justă și mărâță !

... a.

Raportulu
Camerei comerciale fi industriale din Brașovti.

(Urmare.)

O parte la îmbunătățirea relativă a 
relațiuniloră industriale trebue atribuită 
și împărtășirea la liferărl erariale, care 
în 1890 a fostă mai însemnată deoâtă 
în anii precedențl, de-ârece s’au dată a- 
tâtă liferărl de papuci câtă și de pos- 
tavă, abstragândă chiar dela liferările 
încetățenite de alte articole pentru in- 
stituțiunile de comunicațiuue de patriă. 
Deși partea ce o primi industria nostră, 
nu a fostă mare în sine, totuși trebue 
să dămă espresiune mulțămirei nostre, 
că cestiunile de liferări publice s’au îm
bunătățită în anulă 1890, așa încâtă s’au 
făcută accesibile și industriașilor^ noș
tri celă puțină în parte liferărl atâtă 
pentru honvedimea r. u. câtă și pentru 
armata i. și r. Tot-deodată însă trebue 
să regretămă cu dreptă cuvântă, că nu 
s’a putută asigura liferarea de diferite 
pielării pentru honvedime consorțiului 
de liferare formată din industriași mici 
din țâră. Pe lângă acâsta fiă-ne permisă 
a constata cu părere de rău, că în urma 
concurenței aprige pe terenulă liferări- 
loră de postovării pentru stată, inndus- 
tria nâstră și-a pierdută în totală seu 
în parte posibilitatea abia de curândă 
câștigată ca în timpă scurtă să maipar- 
tioipe la anumite liferărl (pentru gendar- 
meriă și branșa hergheliiloră). Imbucu- 
rătoră este, că fabricanții noștri de pos- 
tavă au fostă împărtășiți, deși ou cvote 
forte mici, la liferarea pentru armată i. 
și r. pentru honveefime r. u. pe 1891.

Starea industriei ndstre'bn’a suferită 
în 1890 perderl mai însemnate prin e- 
migrarea și încetarea esercicării meseriei. 
Afluența cătră esercitarea de sine stătă- 
t6re a industriei a fostă celă pai puțină 
totă atâtă de viâiă, ca și în anii prece
dențl imediațl.

Ou tote, că nu putemă signala crea
rea de stabilimente industriale mai mari 
în cari s’a distinsă așa de tare anulă 
1889, totuși ne bucurămă, că n’a lipsită 
cu totulă nici înființarea unoră ateliere 
aparținătâre industriei medii, nici mări
rea unoră întreprinderi de fabrică sin
guratice esistente deja.

Numărulă cazaneloră de vaporă în
trebuințate spre soopurl industriale su
puse controlei oficiale, cari formâză celă 
puțină ună punctă de mânecare la ju
decarea intensității activității industriale 
a fabrioeloră, s’a urcată dela 259 la fi

nea anului 1889, la 268 la finea anului 
1890.

Puțină îmbuourătore a fostă în a- 
nulă 1890 afacerile de esportă în Orient. 
Esportulă în România a dată și mai 
tare îndărătă în artioolele importante și 
unde nu s’a întâmplată acesta, afacerile 
au fostă din ce în ce mai puțină adu- 
cătore de câștigă în urma vămei celei 
enormă de mari și a conourenței oople- 
șitore din afară. Cifrele statisticei nostre 
comerciale arată aoea soădere în gene
rală. Conformă acestora valorea espor- 
tului Ungariei în România în semestrulă 
I. (— datele pentru semestrulă II. 1890 
incă nu s’au publicată —) se presentă 
astfeliu: în 1888: 2,644.142 fi., în 1889: 
2,704.482 fi., în 1890: 2,429.573 fi.

Valârea importului din România în 
Ungaria a fostă în același restimpă : 
1,443.501 fi., 1,349.155 fi. și 1,237.437 
florini.

Este fără îndoielă superflu de a 
mai devedi din nou câtă de multă a 
promovată răsboiulă vamală ou Româ
nia discompunerea industriei în ora
șele industriale limitrofe ale distric
tului Camerei, și ce influțină pernioidsă 
a esersată elă asupra vieței economioe 
a acestoră părți ale țârei. O dovadă ne- 
îndeiosă ne dau în acestă privință și ci
frele reci, ale recensemântului popora
țiunei din 1890, în cari se reflectâză 
celă puțină în parte acea influințată 
dăunosă.

__________ (Va urma).

DIVERSE.
Semnu veditu. Soția (cătră bărbatulă 

ei) „Observă la visitiulă nostru semne 
eolatante de nebuniă; e zăpăcită, uitucă, 
nedisciplinată....“ Elă: „Asta se întâm
plă și la alțl omeni!“ — Ea: „Vorbesce 
singură!“ — Elă: „O deprindere urîtă
— acesta încă nu dovedesce nimică!“
— Ea: „Mănâncă și bea forte multă !“
— Elă: „A.sta încă nu e semnă de ne
buniă !“ — Ea: „E amorezată în mine!"
— „Dumnezeule — visitiulă nostru e 
nebună!“

Cnrsuln la bursa din Viena.
din 5 Octomvre a. c. 1891

Renta de aură 4°/0 ...... 104 10
Ranta de hârtiă 6°/o - - - - - - 100,65
Imprumutulă căiloră ferate ungare -

aură 115,—
dto argintă ..... 97.60

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [1-ma emisiune] - 111.50 

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [2-a emisunei] - - —.—

Amorf isarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (3-a emisiune) . .• —.—

Bonuri rurale ungare - - - > - S0.—
Bonuri croato-slavone ..... 104.50 
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ..........................—.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 140.75 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se» 

ghedinului - - 130.—
Renta de hârtiă austriacă] .... 91.15
Renta de argintă austriacă ... - 90.90
Renta de aură austriacă ..... 109.25 
LosurI din 1860 ....... 137,
Acțiunile băncei austro-ungare - • 1013.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 327.75 
Acțiunile băncei de credită austr , • 284.5
Galbeni împărătesei- - - ..... 5.55
Napoleon-d’orI ........ 9.26*/ 7
Mărci luO împ. germane - ... 57.50
Londra 10 Livres sterlings - - • 116 80

RECTIFICARE. In Nr. de erl ala 
foiei nostre, Ia foiletonă pe pag. 2, 
colona a 3-a, șirulă ala 3-lea desusă, este 
a se ceti astfelă: „Talentele sale supe- 
riâre, cu oare se închisese elă în actele 
sale, trebue că au trecută multă înainte 
peste aceste ocupațiunl mai multă me- 
oanice“ etc. Cuvintele scrise cu litere 
cursive, din erore de țipară s’au omisă 
în numărulă de erl.

Proprietară :
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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PUBLICAȚIUNE
La oficiulă orășănesoă forestierală din 

locă suntă de a se ocupa două posturi 
de adjuncțl forestierall.

Veniturile suntiH următorele:
Salară 400 fl.
Bani de quartiră 100 fl.
Paușală de drumă 120 fl.
Veniturile dieteloră statutarice 

rebonificarea speseloră de drumă afară 
de ceroulă de stațiune.

40 metri cubici de lemne de fagă 
pentru arsă ou vecturarea în locuință.

Reflectanții asupra unui din aceste 
posturi au de a’șl ascerne pănă în 10 
Noemvre a. c. după prânejă la 5 ore 
subscrisului magistrată petițiunile pre- 
vădute cu atestată de boteză, cu atestată

Și

de moralitate și cu testimoniul^ asupra 
esamenului forestieral de stată depusă în 
Ungaria, preoum și cu testimoniulă me
dicală asupra destoiniciei fisice în re- 
sortulă forestierală.

Se recere cunoscerea aceloră 3 limbi 
ale patriei.

Brașovu, 3 Ootomvre 1891.

MajisIraM orășenesc!.
Numere singuratice 

din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potu cumpăra în 
librăria Nicolae Ciur cu, și 
în tutungeria I. Gross.

ANUNȚ
mea clien-

l'

O specialitate necomparahilă ț
între tete apele minerale alcalin-acide din monarchiă și străinătate 

estearpsu minerală ele 
repâr«

► -«♦

Am onăre a încunosciința On. publică și On.
„ telă, că mi-am strămutată locuința în Strada Caterinei No. 7
I (în casele d-lui Klein, farmacistă), unde se află și

| Atetaafâ aw d®
I îmi iau voiă totă-odată a face cunoscută On. publică,
I că după o esperiență de mai mulțl ani ca calfă în Bucuresci,
I am ajunsă în plăcuta posițiune de a confecționa după mă- Pi 

sură tbte soiurile de încălțăminte, din materială de prima |
| calitate, durabile, esterioră elegantă și cu prețuri moderate.
I Atragă deosebita atențiune asupra lucrăriloru mele de lux, O
I cari suntă de o confecțiune elegantă și cu gustă. O

Cu înaltă stimă,
Vasile Gcășîanu,

671,3—1 maîestru-pantofarfl.

35
care în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-carbonio se bucură de o valore medi
cinală forte mare și de ună renume universală neîntrecută..

Apa minerală de „Bepat44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organeloru respirătore, în contra 
maladieloru rinichiloru și a beșicei etc., are unu efectti admirabilii la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta ca remediu solvatorti neprețuibilu.

Celu mai curatu și binefăcătorii producții naturalii. 
gț' Ca borvizu adecă, beutu cu vinii.

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

Șampagnulti. apeloră minerale. “W
Conformă ordonanței înaltului ministeră de interne No. 5891/VIH 

din anulă 1890, apa minerală de Bepât44 este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescripțiunile legiloră sanitare.

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

4 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
♦ 
+ 
+

Apa minerală de „Bepat44 se găsesce în calitate prospătă și ve- * 
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele * 
mai multe băcănii și în tote birturile mai notabile. +

X 
Cu totă stima T

Adminîstrațîunea isvorulni J 
Josef Gyorgy, U

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

C3E3E3EXE3E3OE:£3££3OE3L£3OE3E3OO^3Ex3QEx3Ey

n

662,50-14

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

Budapesta—Predealii Predealu—Budapesta B.-Besta-Aradii-Teiu s| Teiuș-Aradu-B.-Besta Cepșa-mică—Sibiiu

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rații

Trenu
de _____

persân. ratu

Trenu 
accele-

Trenu 
de

Trenii 
accele

rații persân.

Trenii 
accele

rații

Trenu 
de 

persân.
Trenii 

de 
persân,

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persân.
■

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel
Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Guoerdea
Uiăra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușu

Crăciunelă
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică j

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodă
Augustină
Apața 
Feldiora
Brașovu J

Timișă
Predeală
BuourescI

10.50
8.30

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

10.12 
10.37 
10.56 
11.04 
11.28 
11.45 
12.13 
12.44 
12.59

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

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de 
persâne 

, 12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

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

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

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

10.05

3.25 BucurescI 
Predealil 
Timișă 
Brașovu j 

Feldidra 
Ap ața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică .

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușft

Aiudă 
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghiriș ă 
Apahida
Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratoa 
Rev

’ Mezo-Telegd
Oradea mare

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

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

Mureșu-Iaidoșu—Bistrița

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

4.-
6.48
9.59

sus

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

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

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

‘12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Viena
Budapesta 
Szolnok

7.23
8.03
8.37
9.04:
9.46

11.03 i
11.29:
12.06 I
12.371
12.53 i
1.18:
I. 39:
2.13
2.271
2.49
3.47'
4.07
4.28,
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.23
10.42
II. 17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Aradii
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipo 
Oonop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Grurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiușu

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

3.25
9.50
1.05
5.24
5.46
5.57
6.191
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
11.441
12.06
12.38

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

Aradfl
Szolnok 
Budapesta

Viena

Trenu 
de 

persân.

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

Bistrița—THEuresti-liudosii
î 1 *

Bistrița.............................
Țagu-Budctelică . . . .
Murășă-Ludoșă . . . .

Trenu 
accele

rații

Trenii 
de 

pOredn
Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș
Ocna
Sibiiu

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

3.- 10.47
3.31 11.27
4,15 12.08
4.46 12.38
5.10 1.-

Sibiiu—Copșa-mică

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeioa-mare 
Copșamică

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.

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51
155
7.20

Soneria (Piski) Petroșeni||Petroșeni-SiBMeria (Piski)
Simeria
Streiu
Hațegă
Pui
Orivadia 
Banița 
Petroșeni

6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50
6.35 11.26 4.58| Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19
8.06 12.- 6.36|Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24|Hațegă 8.36 1.54
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
9.45 4.- 8.36|Simeria 9.52 3.27

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Aradii—Timișora j Timișora—Aradii
Aradii
Vinga
Timișora

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

6.20 1.11 5-05
7.21
8.03

2.46
3.50

6.40
7.511

Ghirisii—Turda |l Turda—Ghirișuî!!js
Ghirișu 7.48 10.351 3.4o|îo?2o| Turda fĂSol 9.3ol 2.30 8.50
Turda 8.08 10.55 4.- 10.44 Ghirișu I 5.10 9.50 2.50 9.10 Brașov—Zern escl

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27

(
Oșorheiu

5.20 11.17 5.14
5.35 5.36

Regh.-sas. 7.10 7.15

Regh.-săs. Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs. 8.- 8.15
Oșorheiu

9.35 9.53
5.21 5.54 10.20

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

8.08 10.55 4.— 10.44 Ghirișu | 5.10| 9.50 2.50 9.10

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Sighișora. . 
Odorheiu . .

4-30 11.25 Odorheiu. .
7.21 2.11 Sighișdra. .

8.15 3-15
10.52 6.10

Brașov 
Zernesci

5.45
7.26

4.55
6.36

1.16
4.15
7.21

Careii-uiari—Zelă,u || Zelău—Careii-mari
Zernesci—Brașov

IVota« Numerii încuadrațl cu linii grdse însemn 6ză drele de ndpte.
Careii-marI 
Zelău.

5.50 Zelău . . .
Careii-marI .

1.56
6.48

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
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