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„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu fl Octomvre flS91 st. vechiu 

se deschide nou abonamentu, la care îrs- 
vltămii pe toți amicii șl sprijinitorii folel nâstre.

Pretulu abonamentului!>
Pentrn Austro-Ungaria: pe trei luni 8 fi 

pe șâse luni 6 fi., pe ună ană 12 fi.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe ș6se luni 20 franci, pe ună 
ană 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Anstro-Ungaria î pe anii 2 fl., pe 
șăse luni 1 fl.

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

Abonarea se pdte face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cart se voră abona din nou 
■ă binevoâscă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă. 
_______ Alministratlniiea „Gazetei Transilvaniei11.

Brașovii, 26 Septemvre v.
O scire mângăitdre ni-a sosită 

erl din comitatulu Sătmarului.
In biserica română gr. c. din co

muna VetișO, astăcț! nu se mai dice 
ca mai ’nainte: „Irgalmaz nekunk“, 
ci „Domne îndură-te de noi“; 
nici nu se 4i°e ca acum unii ană: 
„Ismet es ismet konyorogjlink az 
Urhoz“, ci se 4i°e: „^ră și eră 
cu pace Domnului se ne rugămă“. 
Eră tinerimea română din Vetișu, 
în loca de „Heretyutyutyu“, învață 
se cânte hori frumbse naționale.

Acesta este soirea îmbucură- 
târe, ce ni-se comunică în cores
pondența din Sătmaru, publicată 
în numerulă de eri alu fdiei 
nâstre.

Der bucuria acesta este și tre- 
bue se fiă împreunată cu o adencă 
amărîciune, când meditămu asupra 
infernalului actu de trădare, ce 
s’a comisu și s’a potutfi comite 
în contra limbei rituale a bisericei 
române gr. cat. din Vetișu.

Și este cu atâtu mai adencă 
amărîciunea nâstră, când ne adu-

| cernii aminte de îngrozitârea rea-1 nuându a întări și mai departe aceste | tului lui Garibaldi la Nizza, 
litate, că Vetișulu nu este singura frontiere delanord ale Românismu- rula parisiană „Temps“, că valitate, că Vetișulu nu este singura 
comună românescă din SătmarO, 
care a căcfutii victimă unei ase
menea trădări.

Pe la începutulfi anului trecută 
avurămfi durerea de a constata, 
că în tractulu protopopescă alu 
Sătmarului se comite liberă și ne- 
împedecată vandalismulu celă mai 
nerușinată cu limba românescă, 
fiindu huiduită cu desăvîrșire pănă 
chiar și din sântele biserici.

Și în fruntea acestui vanda- 
lismă a statu pănă la adencl bă
trânețe protopopulă acelui tractă, 
care nu numai că a împinsă în 
modă directă spre povîrnișulă pe- 
rirei întregulă seu protopopiată, 
der cu încălcarea cea mai bruscă 
a tuturoră legiloră civile și bise
ricesc!, a scosă limba românescă 
chiar și din biserica-i propriă, la 
ală căreia altară a servită atâta 
timpă cu necredință, și a înlo- 
cuit’o cu limba ungurescă.

Se împlinescă aprâpe doi ani, 
de când s’au adusă la cunoscința 
publică aceste triste și condamna
bile aberațiuni din comitatulă Săt- 
martilui și amu așteptată cu du- 
ioșiă, să aucțimă în urma acesta 
soiri privi tore la o urgentă în
dreptare a acestei direcțiuni pe- 
riculâse.

O asemenea scire îmbucură- 
tore, pe care trebue se o consi- 
derămă ca ună bună augură pen
tru viitoră, este soirea, ce ne so- 
sesce acuma din comuna Vetișă.

Venerabilulă Ordinariată epis- 
copescă gr. cat. dela Oradea-mare, 
sub a căruia jurisdicțiune biseri- 
cescă stau amintiții credincioși 
dela Sătmară, va înțelege de si
gură, că direcțiunea, ce începu
seră s’o ia Sătmărenii amintiți, 
duce la ruina sigură a bisericei 
unite românesc! și de aceea avemă 
firma speranță, că se va grăbi a 
repara greșelile trecutului, conti- 

frontiere delanord ale Românismu
lui cu sentinele treze șineadormite.

CRONICA POLITICĂ,
— 26 Sept. (8 Oct.)

— Tdte foile din Pesta se ocupă ou 
vorbirea contelui Szapary în contra vor- 
birei contelui Apponyi de la Iaszbereny. 
Contele Szapary încheiă cu următârele: 
Eu ounoscă numai o singură politică a- 
devărată națională: decă ne străduimă, 
că acâstă țâră să se oonsolideze politi- 
cesce și materialioesce, decă noi răspân- 
dimă cultura și prin acesta dovedimă 
prin faptă, unitatea, puterea, și capaci
tatea de desvoltare a acestei țări, nu
mai printr’ună progresă în acâsta direc
țiune, e în stare țâra să-și validiteze 
auotoritatea și influința sa și numai a- 
oâsta ne pote asigura posițiunea nostră 
față de ori ce eventualități. De aceea 
cea mai bună, și ași putea 4'oe> unica 
politică, adevărată națională, este a pro
mova consolidarea și desvoltarea țării. 
Acesta este scopulă guvernului și pentru 
aceea mă rogă și pe viitoră de spriji- 
nulă partidei.

— piarulă din Belgrad „Dnevni 
List* 4, organulă radioaliloră inedpendențl 
ejice din incidentulă oonflictului sino
dului ou guvernulă și din incidentulă 
dimisionărei ministrului de culte Ni- 
colici, oă biserioa sârbâscă numai după 
nume e autocefală, fiindoă e predominată 
de diferite comitete rusesci. Serbia iubesce 
Rusia, ca pe o națiune suroră. Rusia nu 
va perde simpatia întregului poporă sâr- 
bescă, și deoă nu s’ar amesteoa în afa
cerile interne ale biserioei sârbesol.

— Piarului „Standard14 i-se anunță 
din Oonstantinopole: „Pârta otomană a 
oprită circularea noueloră monede bulgare 
de argintă, fiindoă pe ele se află efigia 
principelui Ferdinand. Pasulă acesta a 
fostă făoută de marele viziră, fără ca să 
ceră sfată dela oeilalțl miniștri. Se efice, 
că aoâsta să atribue influențeloră ru
sesci. “

— Din inoidentul înaugurărei monumen- 

spera 4ift* 
produce 

ună efeotă esoelentă asupra relațiuniloră 
între Francia și Italia. Vorbirea lui Rou- 
vier fără îndoiâlă va corege impresiunea, 
ce au provocat’o escesele din Panteon, 
piarulă „Național14 din contră 4^oe> 0& 
festivitatea dela Nizza față de demon- 
strațiunile, antifranoese din Italia, nu a 
fostă oportună.

— Din Oonstantinopole i-se împăr- 
tășesce 4iarulul „Kreuzzeitung“ o nouă 
descriere a cestiunei Sigri. Se 4ice 
adecă, oă aici n'a fostă vorba de o de- 
monstrațiune englesă, ci de o demonstra- 
țiune ruso francesă îndreptată în oontra 
Ă.ngliei. Esoadra englesă a făcută și mai 
înainte astfelă de manevre și pe la alte 
insule. In urma protestului ambasado
rului rusescă, Porta otonomă opri aceste 
manevre, încă cu trei săptămâni înainte 
de întâmplarea dela Sigri, Admiralulă 
englesă continuă ou tote acestea mane
vrele. Aoâsta aduse cu sine, că ambasa- 
dorulă rusesoă și oelă francesă să lucre 
într’acolo, oa afacerea aoâsta să ajungă 
în publicitate într’o formă, oâtă se păte 
mai sensațională. Soopulă acesta s’a 
ajunsă, și prin urmare Porta otomană a 
căpătată prilegiulă, oa să pună pe An
glia într’o lumină rea înaintea Europei. 
Sub fostulă viziră pâte acesta nu s’ar fi 
întâmplată, der prin aoâsta s’a dată 
acum o esoelentă ocasiune pentru pro
barea noiloră bărbați de stată turcesol.

— piarulă „Times14 află din Parisă, 
că regina Christina ar fi declarată, că 
Spania nu-șl va părăsi neutralitatea pe 
oâtă timpă demnitatea ei nu va fi în 
jooă. Dorința națiunei înțregl este o 
neutralitate puternioă și plină de dem
nitate. Spania n’are ună interesă deose
bită de a se uni cu alte puteri, și nu e- 
sistă nici ună motivă, oa Spania să a- 
ducă jertfe în bani, pentru ca să intre in 
alianța triplă.

Memoriulu studențiloru români și 
străinătatea.

Anvers, 21 Sept. 1891.
Domnule Redactori! Memo- 

riulîî studențiloru români continuă

FOILETONUL „GAZ. TRANS.

Despre Niccolo Machiavelli.
Tractatulă despre „Principe44.

Că Machiavelli era firmă decisă a 
se întdree erăși la afacerile de stată cu 
orl-ce preță, ni-o spună scrisorile lui de 
pe timpulă acela, adresate amicului său 
oelui mai intimă și probată, Francesco 
Vettori aceluiași diplomată, cu oare îm
preună înplinise o misiune la curtea îm
păratului Maximiliană și care pe atunci 
era ambasadoră ală republioei floren
tine în Roma și avea în generală posi
țiunea cea mai potrivită pe lângă Me
dicei, pentru ca să fiă puntea cea mai 
bună, care să servâsoă, ca Maohiavelli 
să recâștige grația loră. Atâtă de mare 
era setea lui Machiavelli pentru o acti
vitate viuă în stată, încâtă în memora
bila lui scrisore dela 10 Decemvre 1513 
elă esclamâ: D-nii Medici trebue sii-lă 
primăscă în serviciu, chiar și decă la înce
pută ar trebui să care pietri la ordinul lor.

Vettori pare, că nici nu a pregetată 
a se întrepune pentru nefericitulă său 
amică. Elă dorea chiar să atragă pe 
Machiavelli la Roma și-lă învitâ a lua 

locuința de-ocamdată la elă, până ce se 
va afla ceva potrivită pentru elă. In- 
tru’una din scrisorile sale promite lui 
Maohiavelli și o Romană frumdsă și ti- 
nără, care locuesce în apropierea lui și 
ou care îșl ,voră pută petrece timpulă 
în modă plăcută. Din aoestă pasagiu 
ală scrisorei lui Vettori s’a oonohisă, oă 
Maohiavelli, deși omă însurată și tată 
ală unei familii numărâse, totuși, cum 
se pare, n’a refusată a urma și elă mo- 
ravuriloră de desoompunere, de pe tim
purile acelea, oare cu deosebire în oerr 
curile mai înalte ale societății, luau pro- 
porțiunl totă mai mari de corupere.

Pe când Maohiavelli medita mereu 
oum să-și deschidă elă în Florența sâu 
în Roma o nouă activitate politică, 
pote chiar pe lângă persona Papei, în 
același timpă, Papa Leo X se arăta a 
fi departe deideia de a desconsidera seu 
refusa importanța unui astfelă de oon- 
siliară, ca Maohiavelli. Insă renumele 
politioă oompromisă ală lui Machiavelli 
era de-ooan^dată pea prospetă, decâtă 
ca Leo X să fi putută permite așa ou- 
rândă o apropiere de persâna lui. Elă 
înse dorea totuși, se afle părerile lui 

Machiavelli asupra oelei mai nouă situa- 
țiunl politice și însăroinâ pe Vettori, să 
îmtrebe pe fostulă seoretară florentină 
despre situațiunea politioă, fără să-lă 
lase însă să înțelâgă, că acesta întrebare 
ar veni din partea Papei. Maohiavelli 
nu întâr4iâ a da în scrisorile lui cele 
mai însemnate deslușiri. Era momentulă, 
când se tracta despre înoheierea unui 
armistițiu între Francia și Spania și 
Maohiavelli puse în lumină în mai multe 
scrisori urmările, ce le-ară pută avâ ună 
astfelă de evenimentă pentru sârtea 
Italiei. Maohiavelli susținea ideia, că 
niol-odată nu s’a oferită o ocasiune mai 
frumosă pentru de a da Italiei pace, ou 
deosebire stăruia elă prin Vettori, ca 
Papa să se pună în fruntea tuturoră sta- 
teloră italiene și prin preponderanța 
statului bisericescă și prin însemnătatea 
numelui și ală caracterului său sacru să 
constrîngă pe tote statele creștine, oa să 
depună armele. Presidentura Papei în 
Ilalia, cu o activitate, oare să concen
treze și să representeze tote interesele 
poporăloră italiene, era deci o combi- 
națiune, oare tăia deja în ideile lui Ma
chiavelli, și precum se pote vedâ din 

sorisorea lui cătră Vettori, elă veni la 
aoâstă ideiă în urma unei aprețiărl mi- 
nuțidse a relațiuniloră Italiei.

Maohiavelli rămâne înse în singură
tatea lui și numai cu mare greutate -fia 
în desperarea și isolarea sa, disposițiune 
pentru lucrări literare. In oomparare ou 
activitatea viuă politioă, luorarea literară 
a soriitorului ’i se pare a fi o slabă re
compensare. După-oe Maohiavelli a scrisă 
pănă acum numai depeșe și raporte de 
ambasadă ajunge acum pentru prima- 
6ră în viâța sa literată. Aoi în parte 
concepe, în parte îșl elaborâză acele opuri 
ale sale, oare au dată numelui său în po
litică și în literatură posiția aceea deci- 
4etore și caracteristică, pe care o ooupă. 
Aoi a creată elă cartea sa despre Prin
cipe, pe care elă în manusoriptă a înti- 
tulat’o mai întâiu de principatibus, âr 
bupă aceea del Principe. In aoelașl timpă 
cu aoestă tractată despre principe, lucra 
elă și la oeroetările sale asupra lui Livius, 
pe care apoi le-a terminată mai mulțl 
ani în urmă sub titlulă: Discorsi sopra 
la prima deca di Tito Livio.

In disoursurile asupra lu Liviu, elă 
și-a luată punotulă de pleoare din prin-
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a fi încă obiectulu celoru mai fa
vorabile aprețiări din partea pres- 
sei europene. Și aici departe, la 
marginea occidentală a continen
tului nostru, elu a avutu unti 
echou to tu atâtu de puternică, ca 
pretutindinea pe unde a fostă răs
pândită.

Am înaintea mea textulu fran- 
cesă ală unui articolă publicată în 
numărulu dela 30 Septemvre ală 
celui mai mare cjia-ru, ce apare 
în Belgia, în limba neerlandeză 
(limba literară flamandă și olan- 
desă) „Het Handelsblad van Antwer
pen.11 Ve trimită în românesce 
textulă articulului dela 30 Sep
temvre apărută în acestă 4iara, 
rugându-Ve se binevoiți a-i face 
locuîn colonele „ Gazetei.“ „j&tă’lă: 

„ Românii și Maghiarii.
„In BucurescI a apărută acum câteva 

luni ună „Memoriu" puolicată de stu
denții universitari români, cari se ocupă 
de situațiunea Româniloră, cari loouiesoă 
în afară de regatulă României și adecă 
de a acelora, cari locuiescă în Transil
vania și Ungaria.

„Acestă „Memoriu" a fostă tradusă în 
limbile principale din Europa și răspân
dită pretutindenea. 0 adâncă impresiune 
au făoută faptele asupra cărora elă face 
lumină, și cari nu suntă demne de ună 
poporă liberă, care este rușinea civilisa- 
țiunei nâstre din secolulă ală XIX-lea 
(Maghiarii.)

„Este de prisosă să mai spunemă, 
că Monarchia Austro-Ungară este for
mată de mai multe popâre, cari fiă-care 
vorbesce limba sa propriă. In acelașă 
timpă însă într’o parte predomină ele- 
mentulă germană și în oealaltă elemen- 
tulă ungurescă său maghiară.

„Cu tâte că legile, cari guvernâză 
aceste diferite popâre, respectă mai multă 
seu mai puțină drepturile fiă-căruia din 
ele, se întâmplă adese-orl că o națiune 
prin mijlâoe malițiâse caută să predomine 
pe cealaltă, asuprindu-o și impunendu-i 
cu forța limba sa, nimicindă astfelă și 
drepturile garantate ale popâreloră Mo- 
narchiei.

„Astfelă este casulă cu Românii, 
oarl locuiescă în Transilvania și într’o 
parte a Ungariei. Acestă poporă des
cendentă ală Romaniloră, vorbindă o 
limbă, oare are multă asămănare cu la
tina, geme de ani sub jugulă Maghia- 
riloră, ună poporă asiatică, descendentă 
ală Huniloră și vorbindă o limbă asiatică 
cu totului totă diferită de limbile eu
ropene.

„Ei bine! singurulă scopă ală Ma- 
ghiariloră este de a oonstrînge pe Ro
mânii din Transilvania și Ungaria de a 
se folosi de limba maghiară, de a’I faoe 
să-și pârdă cu totulă caracterulă loră

națională, cu ună cuvântă, de a-i ma- 
ghiarisa.

„Mărturisimă, oă o astfelă de între
prindere este nebună; nu așa ușoră se 
pâte lua limba unui poporă. Noi, Fla
manzii suntemă ună esemplu viu în pri
vința acesta. Ce nu s’a făcută de sute 
de ani și ce nu se mai faoe chiar și 
astăcjl pentru a face din noi FrancesI! ? 
Nu s’a ajunsă însă la nici ună resultată.

„Situațiunea Româniloră din Ungaria 
are multă asămănare ou aceea a Fla- 
mancjiloră. Suntă deci frați, cari luptă 
pentru apărarea limbei și cari combată 
influința maghiară.

„Istoria Româniloră nu a fostă, de- 
câtă o luptă pentru esistență de mai 
multe veourl. De când s’au stabilită în 
văile Carpațiloră și pănă în Zilele nâstre, 
ei au fostă espușl la tâte persecuțiunile, 
așa încâtă putemă Z^00, est0 0 m*'
nune desvoltarea virilă și puternioă a 
aoestui poporă.

„Nu este loculă aici, de a urma pasă 
de pasă istoria Româniloră. Va fi de 
ajunsă, dâcă vomă spune, oă acestă eroică 
poporă a avută de a se lupta în decur- 
sulă esistenței sale cu totă felulă de ini- 
miol, că timpă de 1200 de ani țâra Ro
mâniloră a fostă încăloată de barbari, și 
că mai târZiu au avută să sufere inva- 
siunile turcescl și rusescl.

„AstăZl totulă s’a schimbată. Nici 
Goții, nici Hunii, nici Slavii, niol Van
dalii, nici LombarZii, nici Tătarii nu mai 
vină să distrugă oâmpurile loră; dâr cu 
tâte aoestea lupta loră încă nu e ter
minată, seu celă puțină pentru o parte 
a acestui poporă.

„Aprâpe jumătate din descendenții 
vechiloră Romani suntă constituițl în
tr’ună stată liberă și înfloritoră sub 
sceptrulă unui rege, a cărui soțiă a sciută 
stâroe ca poetă admirațiunea lumei. Dâr 
vai ! cealaltă parte a poporului română 
care nu e despărțită de ceilalți frați de- 
câtă politicesoe, nu este așa ferioită oa 
cea dintâi. Ceilalți Români locuescă în 
statele din împrejurime, adecă în Sâr- 
bia, Bulgaria, Basarabia etc., cea mai 
mare parte însă locuescă în Trasilvania 
și în Ungaria orientală.

„Mai ou semă acești din urmă, Ro
mânii din Transilvania și Ungaria, în 
numără de peste 3 milione, îșl vădă na
ționalitatea și prin urmare și esistență 
loră amenințată, și strigătulă de alarmă 
ală tinerimei universitare, viitorulă Ro
mâniei, a răsunată puternioă în Europa,

Acestă strigătă nu va rămânâ fără 
echoă nici în inimele FlamanZiloră, căol 
ei încă luptă pentru naționalitatea loră 
și deci voră ave de sigură cuvinte de 
încuragiare și însuflețire pentru Ro
mâni.

„Cw curagiu dâr la luptă, Româniloră, 
victoria va fi a vostrău.

Șoviniștii Unguri se potu fe
licita de renumele „frumosfi“, ce 
și-l’au făcutu în Europa. Arti
cole de felulu acesta suntă totă 
atâtea noduri de înghițită pen
tru ei. Și noduri d’ăstea ușoru 
se pâte întâmpla, ca să li-se 
oprescă vr’unulfi și-’n gâtu.

Săceleanulă.

SCSRILE QILEI.
— 26 Sept. (8 Oct.)

M. S. Regele Carolti, după cum spune 
„Timpulă" a plecată din Pallanza la 
Sigmaringen spre a visita pe augusta sa 
mamă. La 1 Ootomvre M. S. Regele va 
fi în țâră.

** &
Sarea românescă în Franța. „l’Indâ- 

pendance roumaine" spune că ou ocasia 
ultimei sale călătorii în străinătate, d. 
Gr. Mânu, a reușită să începă negocieri 
cu Regia franoesă, pentru a deschide 
aoolo ună debușeu sărei din minele ro- 
mânescl. D. Mânu a și obținută o primă 
comandă de înoercare. Probabilă < ă țâra 
nâstră va avâ ună nou debușeu pentru 
ună milionă sâu ună milionă și jumătate 
ohilograme de sare.

* * *
Esposițiă dela Timișora s’a însohisă 

în 5 Oct. n. prin fișpanulă Molnâr, oare 
înainte de ce ar fi începută actulă în
chid erei a ținută o vorbire însuflețită, în 
care a aprețiată frumosulă ei succesă. 
După aceea însoțită de oomitetă a mersă 
dela pavilionă la pavilionă și a înohisă 
ușile.

* * *
Esposițiă regnioolară în Budapesta. 

In anulă 1895 din inoidentulă serbărei 
de o miiă de ani dela venirea Maghia- 
riloră aici, se va arangia în Budapesta 
o esposițiă regnicolară. La înoepută era 
vorba să se arangieze o esposițiă uni
versală, dâr de ideia acâsta au trebuită 
să abZioă, de-o parte pentru oă nu suntă 
bani, de altă parte pentru-că nu-i cu
ragiu. Astfelă s’a hotărîtă, ca în anulă 
1895, de-odată cu serbarea mileniului, 
să se arangieze numai o esposițiă reg
nicolară, prin care să se arate popâre- 
loră lumei, ce suntă în stare să facă — 
Jidano-maghiarii din Ungaria.

* * *
Pravii antisepticii. Cetimă în Ziarulă 

„ Munchner Fremdenblatt" : Nisuinței 
neobosite după mijlâoe și îmbunătățiri 
nouă în tratarea raneloră avemăsămul- 
țămimă ună interesantă pravă antisep
tică. D-lă Dr. med. V. Roșculețu a des
coperită o composițiune, oare după cum 
s’a arătată la nenumăratele esperimente 
în institutulă higienică ală universității 
din Munchen sub controla d-lui prof. 
Dr. Emmerich, este ună adevărată anti-

septică, și fiindcă nu e otrăviciosă, este 
ună pravă fârte esoelentă pentru trata
rea raneloră și pâte înlocui iodoforulă 
celă atâtă de scumpă și ou mirosă urîtă. 
Aoestă pravă a fostă numită de D-lă 
Dr. med. V. Roșculeță, „Anilinat" și se 
pâte afla în Munchen în fabrica che- 
mică și de bandage a d-lui A. Aubry.

* * *
Societatea serbesoă de lectură a tine

rimei din Budapesta a moștenită 12.000 
fl. dela ună oonațională, Ioană Rusiei, 
mortă în America. * * *

Despre Postovarii (Schuller.) Numă- 
rulă visitatoriloră de pe Postovară în
soriși în registrulă pentru străini, pănă 
la 6 Octomvre, a fostă de 1292.

* * *
Nunta de argintii a Țarului, după oum 

anunță „Pol. Coresp.", se vaținâîntâtă 
liniștea și în cercă intimă familiară la 
Livadia, în Crimeea, unde Țarulă îșl va 
lua rămasă bună dela marele duce George, 
care din oausa sănătății sale sdrunoinate 
va petrece tâtă iârna în Algeria.

* * *
Miseria in Rusia, țflarele din Peters

burg aducă soirea, că la porunca Țarului 
în sesonulă aoesta nu se voră face baluri 
la curte. Sumele, ce s’ară fi oheltuită ou 
aceste baluri, suntă destinate pentru aju
tarea locuitoriloră miserl din ținuturile, 
unde nu s’au făcută de locă bucate.

Cehii la esposițiă din Agram.
„N. Fr. Presse" primesce urmă- 

târele amenunte cu privire la vi
sita, ce au făcut’o Cehii la esposi- 
ția din Agram:

„In 4 Octomvre sosi la Agram o 
deputațiune cehică sub conducecea depu
tatului din parlamentulă austriaoă, Lang. 
Cu tâte oă era desă de diminâță și tim
pulă urâtă, totuși pe strade se afla o 
mulțime colosală de âmenl. La gară se 
aflau membrii consiliului comunală din 
partida oposițională, pe oând cei din 
partida guvernamentală s’au ținută de
parte de festivitățile de primire. Afară 
de aoâsta se aflau la gară tâte reuniu
nile de oântărl ou stindardele loră, apoi 
reuniunea „Sokol" și o mare mulțime de 
âmenl. Cătră 8 âre sosiră âspeții. După 
ce se potoliră strigătele entusiaste și 
prelungite de: rZivili Cesi\“ și „Na 
zdarl", ținu primarulă Amrus, următârea 
alocuțiune:

„Cu inimă plină de buouriă primescă 
cetățenii din Agram pe frații loră slavi 
din nordă, cari vină să visiteze esposi- 
țiunea nâstră. La pasulă primă, celă 
faceți pe pămentulă sacru ală oapitalei 
oroate, vă salutămă pentru succesele 
strălucite, ce le-ați dobândită cu espo- 
siția jubilară din Praga. Fiți bineveniți, 
representanțl ai națiunei cehe, oare în 
privința culturală nu stă îndărătulă nici

cipiele și formele politice și aoi se afla 
elă pe înălțimea curată a vederiloră sale 
politioe și soientifice și a consciinței sale 
personale, er tractatulă său despre prin
cipe l’a scrisă singură numai cu scopulă 
oa se facă persâna sa ârășl trebuinoiâsă 
și ca să se recomande într’ună modă 
nicl-decumă onorifioă pentru elă, ca or- 
gană și instrumentă ală nou etablatei 
politice tirane a Mediceiloră. Cum s’a 
desvoltată aoestă lucrare a sa în deour- 
sulă neferioitei sale vilegiaturi, ni-o des
crie elă însuși în amintita lui scrisâre 
cătră Vettori din 10 Decemvre 1513, o 
scrisâre acesta, oare cu adeverința sa 
imprtantă și decidătâre a rămasă multă 
timpă necunoscută în biblioteca barbe- 
rină din Roma, unde s’a aflată și care 
apoi a fostă publicată după o oopiă 
autentioă pentru prima oră de cătră 
Ridolfi în Milan, în anulă 1810.

In aoestă sorisâre, Machiavelli des
crie la începută viâța, ce o ducea la mo- 
șiâra sa, cu o âreșl-oare ironiă melan
colică. 0 lună întregă șl-a petrecută 
elă ou venatulă și prinderea de pasări 
cu mâna propriă, a se scula înainte de 
răsărirea sârelui, a-’șl unge nuielele cu

clei și apoi a se reîntârce cu chisițele 
pe spate erășl acasă. Seu elă pune să 
taie lemne într’o pădurioe și-și petrecea 
timpulă cu tăietorii de lemne, cari se 
certă necurmată și când vrâ să-și vânZ& 
lemnele, e înșelată și precupețită de oătră 
vecinii săi, ceea ce-i causâză apoi mulțime 
de înouroăturl și neplăceri, și că elă portă 
în tâtă una vreme oostumulă țărănescă.

„Când părăsesoă păduricea", con
tinuă elă, cătră Vettori — „mă ducă la 
isvoră și de aci la o colibă de paseri, 
care e proprietatea mea, cu o oarte la 
brață, cu Dante seu Petrarca, seu ou 
altă poetă mai inferioră acelora, cu Ti- 
bulă, Ovidă seu unulă asemenea aoes- 
tora. Acolo cetesoă despre passiunile 
loră amorâse, despre liesânele loră, îmi 
aducă aminte de ale mele și mă deleo- 
teză câteva momente în astfelă de cu
getări. După aoeea mă ducă la cârciuma 
din drumă, vorbesoă cu trecătorii, aflu 
lucruri varii și observă multiplele aple
cări și diferiții gărgăuni ai âmeniloră. 
Intr’aceea scsesoe ora prânZului, în oare 
gustă ou familia mea astfelă de mâncări, 
precum mi-le ofere modesta mea moșiâră 
și mica mea ereditate."

„După mâsă mă ducă ârășl la câr
ciumă ; acolo de regulă întâlnescă pe 
cârciumarulă, pe ună măcelară, pe ună 
morară și pe doi cărămidari. Cu aceștia 
jocă apoi totă Ziua Cricca sâu Trictrac, 
în decursulă cărora se ivesoă o miiă de 
neînțelegeri, și o miiă de înjurături, 
adesea pentru ună Quattrino de bani, ne 
audă sbierând pănă la St. Casciano. Ast- 
felă adânoită în acâstă viâță ordinară, 
îmi stâmpără văpaia capului meu și lasă 
cursă liberă oalamitățiloră sorții mele, 
supunându-mă, ca ea să mă calce așa în 
pioiâre, pentru ca să vădă, dâcă în fine 
nu-i va fi rușine. Sâra apoi pleoă acasă 
și mă ducă în odaia mea de scrisă, pe 
ală cărei pragă îmi arunoă hainele mele 
țărănescl murdare și pline de tină, pen
tru ca să mă înbracă în vestminte re- 
gesol, precum se cuvine la curte; ast
felă îmbrăcată cerceteză curțile bărbați- 
loră din antioitate și primită prietinesce 
din partea loră, mă nutrescă cu astfelă 
de bucate, care suntă numai ale mele și 
pentru care am fostă năsoută; acolo nu 
mă înroșescă a vorbi cu ei și a cerceta 
motivele fapteloră loră, și umanitatea 
loră aduce ou sine, că ei îmi răspundă.

Patru âre, pe care le petrecă așa, nu 
simțescă nici cea mai mioă neplăoere, 
uită de tâte năcasurile și nu mă temă 
niol demiseriă, nici de morte, mă trans
pună cu totulă în mijloculă acestoră 
âmenl mari. Și preoum Zice Dante: „oă 
nimenea nu-șl câștigă înțelepciune, dâcă 
nu păstrâză oea ce a aflată", așa mi-am 
notată ce am profitată prin oonversarea 
cu ei și am elaborată ună opșoră de 
principatibus, în care mă aprofundeză 
câtă numai se pâte în obiectulă aoesta. 
Eu ceroeteză în elă oe e o domnia prin
cipală (principato), de câte speoii pâte 
ea fi, cum suntă câștigate, cum suntă 
menținute și prin oe se pierdă; și dâcă 
vre-odată ți-a plăcută vre-una din ideile 
mele ouriâse, apoi acâsta nu-țl va dis- 
plăoâ. Unui principe și cu deosebire 
unui principe nou, ar trebui să-i 
fiă fârte binevenită; pentru aceea vrâu 
să o și dedioă Magnificenței Sale Iuliană. 
Pilippo Oasavechia l’a văZută; elă pâte 
să te informeze despre luorulă însuși, oum 
și despre acelă obiectă. Intr’acea eu îlă 
mai totă completeză și rotunZescă".

(Va urma.)
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unei națiuni din Europa și oare ne ser- 
vesoe nouă de modela. „Zivili Gesi!tt

Strigăte furtunose de Zivili și Na zdar. 
DeputatulQ Lang răspunse :

Prea stimate d-le primară/ Primiți 
•mai întâiu sincera mulțumită din partea 
mea și a soțiloră mei pentru acesta stră- 
luoită, amabilă și neașteptată primire. 
Cu sosirea ndstră aici, voimă să ne 
achitămă o parte din datoria nostră față 
de națiunea suroră croată, pentru sim
patiile dovedite față de noi Cehii, și ou 
deosebire pentru visita vdstră în scumpa 
ndstră Pragă slavică, mândria întregei 
nostre națiuni. Regretămă adâncă, oă 
din oausa aotualei nostre esposițiunl, 
din oausa cfileloră festive, acum espirate, 
din oausa timpului înaintată, n’am putută 
apăre în numără atâtă de mare, după 
cum ne-a fostă intențiunea, pentru-oă 
reuniunea cehioă „Sokol“ proiectâză pen
tru anulă 1893 o esoursiune în massă in 
acâstă capitală, pentru ca se răsplătescă 
jertfa și iubirea Croațiloră. Totuși amă 
apărută aici, să vă salutămă față în față, 
să vă strîngemă drepta frățesoe, să ne 
alipimă la inimele vostre vitejesol pen
tru soopulă cimentărei amioiției nostre, 
pentru consolidarea ideei slave, care ni e 
sfântă tuturoră. Trăescă frații Croați! 
Trăescă reciprocitatea slavă! Trăesoă al- 
bulă Agraml

Cuvântarea acesta a fostă primită 
cu însuflețite aclamărl; după aceea eseou- 
tară patru reuniuni de cântări imnulă; 
„Liepa nașa domovina11 (Frumdsa nostră 
patriă). Acum alaiulă se arangiâ, dspeții 
se suiră în eohipagiele, ce steteau gata, 
în frunte se afla primarulă și Dr. Lang. 
Alaiulă fu în totă loculă primită cu stri
găte entusiaste de : „Zivila slovenska uza- 
jamnost!'1 (Trăiescă reciprocitatea slavă) 
„Zivili Cesi\ Na-zdar!“ Damele de 
prin ferestre fluturau batistele și a- 
runcau flori asupra ospețiloră.

Ajungândă pe piața IelacicI, unde 
entusiasmulă ajunse la culme, se des
făcu convoiulă și dspeții au fostă duși 
în cvartire.

La 11 6re a. m. dspeții visitară es- 
posițiuneaîn oorpore. Președintele esposi- 
-țiunei, Vulcotinovică, saluta la portalulă espo- 
sițiunei pe ospețl, accentua progresulă cul
turală ală națiunei cehe înrudite și-și 
esprimâ dorința, ca dspeții să judece, ca 
cunoscători, esposițiunea croată și să se 
simtă în Agramă ca la ei acasă. Lang 
răspunse:

Am venită, ca să vedemă opera 
vostră și să aduoemă omagiă succeseloră 
vdstre. Anulă 1891 va rămâne de sigură 
scrisă cu litere de aură atâtă în istoria 
națiunei croate, câtă și în cea cehică. 
Căci aceste două ramuri puternice ale 
sămânției slave și-au dovedită prin 
muncă, jertfă și prin putere neînfrântă 
consciința de sine ca națiuni, cărora le 
aparține viitorulă ! Aoestui viitoră feri
cită, îi strigă ună Na zdar\

Apoi urma visitarea esposițiunei, 
care a fostă bine cercetată de mulțime. 
Cehii au fostă în totă loculă primiți cu 
ovațiunl însuflețite. Sera arangiâ reuniu
nea de cântări „Slogau ună concertă în 
ondrea ăspețiloră Cehi. Convorbirea de
curse între ospețl mai multă în limba 
germană. Caracteristică este gluma pri
marului Amrus, oare dise : „ Se cuventămu 
panslavicesce si să vorbimă nemțesceP

Din dieta ungurcă.
După o recreațiune de șese săptămâni, 

dieta unguresoă șl-a începută activitatea 
sa în 30 Octomvre n.

Ședința prima a oamerei deputațiloră 
a deoursă fără de nici ună actă momen- 
tuosă. Deputății au fostă binișoră repre- 
sentațl. Președintele camerei, Pâchy, des
chise ședința și după .ce ruga pe de- 
putațl să fiă ou bunăvoință față de pre- 
ședintele-conduoătoră ală desbateriloră 
și în deoursulă aoestei sesiuni, face o 
deolarațiune ou privire la inoidentulă 
dela Rosenthal. Dânsulă e de părere, oă 
acelă atentată nu este de natura politică 
și niol n’a fostă îndreptată asupra vieței 
Majestății Sale, căci în întregă Monar- 
chia, 413® elU, nu esistă individă, care 
ar fi capabilă să săvârșesoă ună atentată 
la viâța domnitorului, care respecteză 
constituția tuturoră națiuniloră sale și 

pdrtă la inimă tote drepturile legale ale 
fiă cărui cetățenă. Prin urmare acestă 
casă nu se pdte numi atentată; der după 
ce din tdte espunerile luoruriloră reesă, 
că casulă ar fi putută ușoră deveni pri- 
mejdiosă: propune, ca camera să-și es- 
prime prin ministrulă presidentă simță
mintele sale de bucuriă la tronă, că 
Dumnedeu a ferită pe Majestatea Sa 
de vr’o primejdiă. Propunerea se pri- 
mesce.

Ministrulă de oomeroiu Baross pre- 
senteză apoi spre aprobare și inartioulare 
proiectulă de lege despre răscumpărarea 
linielorv ferate ungare ale societății căiloră 
ferate austro-ungare, îu urma căruia s’a 
făcută și ună contractă.

Raportorulă oomisiunei de comuni- 
oațiune presenteză raportulă ei asupra 
regulărei unoră afaceri ale societății pe 
aoții a oăiloră ferate Gyor-Sopron-Eben- 
furt, precum și concesiunea pentru con
struirea oăii ferate vicinale Sibiiu-Turnu- 
roșu.

După aoestea ne mai fiindă obieote 
de pertractată, presidentulă ridica șe
dința.

Ședința a doua se ținu în 5 Oct. 
Și acestă ședință a fostă liniștită. Două 
proiecte de lege și două raporturi s’au 
pusă la desbatere. DisousiunI s’au isoată 
numai asupra proiectului de lege privi- 
toră la adausulă bugetului comună, oare 
după o scurtă discuțiă, s’a primită.

Pressa francesă despre Boulanger.
Sinuciderea generalului Boulanger 

e comentată de carele franoese în dife
rite moduri :

Piarulă „Figaro“, cJLe oă perderea 
unei tovărășe iubite l’a silită să se sinu
cidă. Apoi înoheiă ou cuvintele: „Repu- 
blioa oportunistă are norocă.“

In sera de I Ootomvre diarulă „l’In- 
transigeant“ primi, cam pe la miecjulă 
nopții, următorea telegramă din partea 
lui Henri Rochefort:

„Dâcă esistă ună lucru, oare ar pu
tea să combată profunda mea durere, 
este excesulă de furiă, în oare mă a- 
runcă amintirea mărșăviiloră, vărsate a- 
supra scumpului și demnului nostru a- 
mică, de oătră ființele murdare, cari au 
făcută din Francia prada și victima lor.

„Annibal se sinuoise, dâr elă era 
oelă puțină învinsă de ună Scipione; 
însă Boulanger cade sub loviturile unoră 
jidani germani, unoră hoți vulgari și 
ale unoră tâlhari de codru.

„Acestă omă, care căcju la Cham- 
pigny, ou brațulă sfărâmată, pe oâtă 
vreme acusatorii și judecătorii lui de erl 
se ghemuiau în pivnițele loră, acestă 
omă, care fu stăpână peste Republică și 
pe care numai scrupulele sale ’lă împe- 
decară de a o apuca atunci când dânsa 
’i se oferi singură, va avea legenda sa 
și va intra în istorie, în contra tuturoră 
murdăriiloră și disjunoțiuniloră ce între
ținuți! pressei din mooirlă, voră mai 
vărsa o ultimă dată asupra lui.

Constans trebue să fiă încântată : 
vastulă său cimitiră se va îmbogăți cu 
ună nou cadavru. Cu tdte aoestea noi 
’lă sfătuimă să nu se prea dea bucuriei 
sale: acestă mortă este dintre aceia, 
cari se reîntorcă“. Henri Rochefort.

„La Gazette de France“ : Ce sdrtă 
nenorooită a unui omă, care a visată să 
devie stăpânitorulă Franciei și care sfâr- 
șesoe pe ună pământă străină prin o si
nucidere de două ori soandalosă.

„La Patrieu 4i°6> oă vieța ss se ter
mină ca acea a unui erou de romană, 
er nu ca acea a unui soldată.

Soldatulăo, are a bravată mortea pe 
atâtea câmpii de resbelă, sorie d-nu E- 
douard în La Cocarde a oăcjută tristă 
într’ună colță ală oimitirului pe mor- 
mântulă femeei, pe care a iubit’o până 
într’a ’i sacrifica totulă. Durerea ndstră 
este prea profundă, pentru ca să avemă 
curagiulă de a vorbi mai departe. Ieri 
încă, în aceleași coldne, noi proolama- 
rămă susă și tare, oă noi am rămasă 
oei din urmă fideli ai proscrisului. Nu 

ne mai rămâne deoâtă a plânge mdrtea 
aceluia căruia patria va ști să dea drep
tate, atunol când urile politice voră 
fi stinse.

Telegramă part, a „Gaz. Trans.“*)

*) Sosită s6ra după încheiarea foiei. — Red.

Românii Ardeleni la Praga.

Praga, 7 Octomvre. Erl și astăcjl 
visitarea esposiției și a orașului. 
De seră bancheta.

Telegramele „Gaz. Trans“. 
(Serviciulă biroului de cor. din Pesta). 
Budapesta, 8 Octomvre. In ca

mera deputațiloră ascernu minis- 
trulă de finance preliminarulu 
bugetului pe 1892, care a fostă 
primită cu aplause de întrega ca
meră. Când ministrulă declară, că 
cu tote că s’au cheltuită cu 23 de 
milione mai multă ca în anulă 
trecută, totuși este unu prisosă 
de 12,995. Preliminarulă aminti 
despre reforma dariloră directe, 
despre proiectulă de lege asupra 
organisațiunei asociațiuniloru de 
credită, constată cu privire la re
gularea valutei, că antipatia față 
de acesta a dispărută, că toți fac
torii dătători de mesură acum re
cunoscu cu toții necesitatea adu- 
cerei în îndeplinire a operațiunei 
După aceea respunse ministrulă 
Baross la interpelațiunea referi- 
tdre la oprirea vencjărei c|iarului 
„Magyar Hirlap“ în gările căiloră 
ferate de statu arătându, că da
toria ’i impune, ca densulu se in
tervină, fiindcă fdia acesta scrie 
neîntreruptă articol! mar! pentru 
de a ațîța pe funcționarii dela căile 
ferate de stată. Oprirea vencjărei 
acestui cfiaru nu taiă de locu în 
legea de presă. Drepta luă la cu- 
noscință acestă răspunsă cu aplause, 
pe când oposițiunea inscenă scan
daluri.

Londra, 8 Octomvre. Fostulu con- 
ducătoră ală Irlandeziloră, Parnell 
a răposată în Brigthon, în urma 
unei răceli.

Din incidentulă moi ții minis
trului englesă Smidt, suntă de 
așteptată importante schimbări în 
cabinată.

Raportulă
Camerei comerciale și industriale din Brașovă.

(Urmare.)

Restabilirea de relațiunl comerciale 
amicale cu România ar fi însoțită de ur
mările oele mai favorabile și mai bine
cuvântate pentru industria din sudulă 
Transilvaniei și pentru unele ramuri im
portante de afaceri ale tuturoră ținutu- 
riloră din părțile transilvane. Acesta și 
formeză dorința unanimă a cercurilor^ 
interesate. Periodulă de peste patru ani 
n’a făcuta nici decern mai suportabilă 
situațiunea de nesuferita și deși nu se 
pote nega, că timpulă vindeoă tdte ra- 
nele, totuși trebue să constatămă, că 
vindecarea în acesta casa este împreu
nată cu una procesa de discompunere 
forte regretabila în starea industriei 
nostre.

O îmbunătățire a situațiunii, deși 
numai parțială, este de altoum de aștep
tata dela timpulfi de expirare ala trac- 
tatelorfi comerciale româno-germană, 
respective romano-englesă și rusescă, a- 
deoă pentru timpulă după 10 Iulie 1891, 
când voră fi supuse tote statele impor- 
tătdre tarifei vamale autonome române, 
și probabila se va întâmpla cela puțina 
aceea, că din ambele părți voră înceta 
luptele vamale. Insâ din nenorocire too
mai articulele însemnate ale industriei 
din suduia Transilvaniei se bucură 
de îngrijirea cea mai mare proteo- 
ționistă din partea guvernului Regatului 
vecină. Proiectele publicate de comisiu- 
nea tarifală esmisă de camera română 

suntă de așa natură, încâtă trebue să 
să nimicâscă pentru industria ndstră per
spectiva unui esportă dre-oum mai în
semnată tocmai ală articoleloră oeloră 
mai însemnate industriale.

încâtă privesce comeroiulă cu Bul
garia, se pdte constata o mică orescere 
pentru unele articole singuratioe de es
portă ; în generală însă elă s’a mișcată 
în cerculă aniloră premergători imediațl.

Esportulă de producte ală pămân
tului a fostă mai puțină vioiă deoâtă în 
oampania trecută, deși n’a fostă toomai 
neînsemnată. Esportulă de lemne s’a 
mișcată totă în aceleași cercuri largi ca 
în anulă treoută. De o intensitate deo
sebită a fostă însă somerciulă de vină 
de ore-ce de astă-dată cererea neguță- 
toriloră de vinuri din Ungaria, Austria 
și din străinătate a fostă neobicinuită 
de mare.

Morăria putu ârășl să mai răsufle 
înoâtva în urma unoră relațiunl mai bune 
de vânzare.

Situațiunea afaceriloră de spirtă a- 
rătâ, după o lungă suferință, ârășl o 
mioă îndreptare în lunile din urmă ale 
anului.

Afacerile de detaila au fostă ceva 
mai vi die în urma îndreptărei relative a 
relațiuniloră de venită și a capacității 
de oonsumă împreunate cu ele în ținu
turi estinse ale distriotului Camerei. Cu 
tote aoestea, cu puține escepțiunl sicua- 
țiunea încă nu o putemă numi niol pe 
departe de mulțămitdre. Regularea eser- 
ciărei de industrii ambulante, precum și 
a colportagiului, va avă fără îndoidlă o 
influință în acestă privință, după oum 
se și plânuesce la loourile mai înalte în 
considerare deplină a intereseloră oo- 
mercianțiloră și industriașiloră stabili.

(Va urma).

DIVERSE.
Puterea obiceiului. Profesorula de 

botanică: „Ce compună deci tote foile 
floriloră Eleno ?w — Elena tace. — Pro- 
fesorulă : „Ei ? Deschide numai esempla- 
rulă D-tale de flori și smulge dela fîă- 
oare flore câte o foiă și vecji, ce voră 
compune tote foile la ună looă!“ — 
Elena (smulg9 foiă de foiă și roșindu-se 
murmură): „Elu mă iubesce 1“

din 8 Octomvre st. n. 1891.
Cursului pieței Orașovu.

Bancnote românescl Cump. 9.25 Vend. 9 29
Argintă romănescă - „ 9.18 » 9.23
lîapoleon-d’ori - - „ 9.24 n 9.29
Lire turcescl - • „ 10 50 M 10.55
Imperiali - - ■ „ 9.50 n 9 55
Ralbini .... „ 5.40 n 5.45
Seria, fonc. „Albina11 60/0 101. n —.—

n n r> ^°/o n 99.50 n 100.
Ruble rusesc! - - • „ 121.— n 122.—
Mărci germane - - „ 17.— n 57.50
Discontulă 6— 8°/0 pe ană.

Cursulu la bursa din Viena.
din 7 Octomvre a. c. 1891

Renta de aurii 4°/0 ------ 103.90
Renta de hârtiă 5% ... . . 100.60
Imprumutulă căiloră ferate ungare »

aurii 115.—
dto argintă .... 97.50

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

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

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

Bonuri rurale ungare . - - - . 89.75
Bonuri croato-slavone........................ 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină 

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

ghedinului - • 130.40
Renta de hârtiă austriacă .... 91.40
Renta de argintă austriacă - - - - 90.90
Renta de aură austriacă....................109.—
Dosuri din 1860 .............................. 136.75
Acțiunile băncei austro-ungare ■ • 1011,—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 326.— 
Acțiunile băncei de credită austr - 281.50
Gtalbeni împărătesei- - - - - - 5.75
Napoleon-d'ori ...... 9.291/,
Mărci 1U0 împ. germane - - - - 57.67
Londra 10 Livres sterlinge - - - 117 30

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Nr. 12032—1891

PUBLICAȚIUNE 
referitore la măsurarea dărei 

câni pro 1892.
Conspectulă de conscriere,

pe temeiulă ședuleloră de insinuare as- 
cernute de cătră posesorii de câni, care 
conține darea de câni pro 1892 și carea 
este de a se plăti de cătră respectivii 
posesori pănă în 31 Augustă 1892, se 
află în sensulă § 3 ală statutului pentru 
ținerea câniloră în deoursulă a 3 4'le 
i. e. în 15, 16, 17 Ootomvre a. c. înainte 
de prân^ă dela 8—12 6re și după prânclă 
dela 3—5 ore la oficiulă orășenescă de 
dare spre examinare generală, stândă 
flăcărui posesoră de câni în dreptă, ca 
în contra dărei statorite să-și ascearnă 
în deoursulă amintitului timpă eventuala 
reclamare subscrisului magistrată.

Pe temeiulă reclamăriloră aflate 
mai târdiu de justă motivate seva dispune 
rectificarea conspectului conscrierei și 
măsurărei dărei.

In fine se observă, cumcă exempla
rele statutului pentru ținerea câniloră 
se află la oficiulă orășenescă de dare și 
se potă oăpăta, 
cată 10 or.

Brașovă, în 1

solvindu-se pentru bu-

Nr. 12942—1891. 675,1-1

PUBLICAȚIUNE.
Se aduce cu acestea la publica cu- 

noscință, că orașulă Brașovă în Ungaria 
(Transilvania) vinde pe calea pertractării 
de ofertă și pe butuc materialulă de lemne 
destinată spre folosință pentru anii 1890— 
92 în revirele orășenescl Șanțulă-vechiu— 
Zizină“ respective in revirele orășenescl 
„Satulă-lungă, Cernată și Zizină“ în urma 
planuriloră provisorice de administrațiune

silvană, aprobate de înaltulă ministeră 
maghiară de agricultură, și anume în 
următorele masse tacsate pentru cerculă 
Satu-lungă de 25823 metri cubici de 
lemne de fagă, pentru oeroulă Cernată 
de 4720.8 metri cubici de lemne de fagă, 
pentru cerculă Zizină și anume în 1 
rendă de tăiată de 4350 metri cubici 
lemne de fagă și 2017 metri cubici lemne 
de bradă in ală II-lea rândă de tăiată de 
8489 metri cubici lemne de fagă și 9274 
metri cubici de lemne de bradă, pre
cum și din revirulă orășenescă „Timi- 
șulă uscatău în massa tacsată de 31037 
metri cubici de lemne de bradă.

Condițiunile de ofertă se potă afla 
la oficiulă silvanală orășenescă în orele 
ordinare *de  birou.

Oferenții au de a preda oferturile 
provădute ou timbru de 50 or. magis
tratului orășenescă în Brașovă celă 
multă pănă în 31 Octomvre a. c. II ore 
înainte de amedl și au de a espune o- 
fertulă pentru câte ună metru cubică în 
oifre și litere, declarândă totodată, că 
le suntă bine cunoscute condițiunile de 
ofertă și de contractă și că se supufiă 
acelora necondiționată.

Ofertulă are să conțină 5% din pre- 
țulă totală ală massei de lemne, ne oare 
are intențiune fiecare a cumpăra pre
cum și numele și locuința scrisă chiară 

oferentului.
Deschiderea oferteloră va avă locă 

31 Octomvre a. c. la 5 dre după amecjl. 
Brașovă, 3 Octomvre 1891.

Majistratnln orașenescil.

a

în

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potă cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.
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0 specialitate necompara'bilă 
între tote apele minerale alcalin-acide din monarchiă și străinătate 

este
a/pa, de

REPÂT«99
oare în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-oarbonic se bucură de o valore medi
cinală forte mare și de ună renume universală neîntrecută..

Apa minerală de „Bepât44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organelorii respirătore, în contra 
maladieloru rinichiloru și a beșicei etc., are unii efectu admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta ca remediu solvatoră neprețuibilă.

Celu mai curatu și binefăcătorii productu naturală.
Ca hor vi zii adecă, beutîi cu vinii.

se pote compara acestă apă escelentă cu nici o altă apă mineralănu
continentului.

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

din anula^ 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 Repăti“. Deci să râgă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferidre.

a

Apa minerală de „Bepât44 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.

Ou totă stima
Administrațînnea isvorului 

Josef Gyorgy, 
Brașovă, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-15

11 -fi n -rll evr-ii
pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilii din 20 Iulie 1891.

Budapesta—Predealu Predealu—Budapesta B.-Pesta-Aradu-Teius9 Teius-Aradu-B.-Pesta dopșa-mică—Sibiiu
Trenu 
acoele-

Trenă 
de 

persdn. rată

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rată persdn.

Trenu 
de

Trenă 
de 

persdn.

Trenii 
de

Trenii 
accele
rați persdn.

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
accele

rată persdn

Trenii 
de

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea-mare

Mez6-Telegd 
R6v 
Bratca
Bueia 
Ciucia
Huedin 
Stana
Aghiriș 
Ghirbău 
Nădășel
Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uiăra 
Vințul de 
Aiudă
Teiușu

Crăciunelă 
Blașiu 
Mioăsasa

J 
I

sus

Copșa mică j

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodă
Augu3tină 
Apața
Feldidra
Brașovă

Timișă 
Predeală
Buouresol

10.50
8.30

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

10.12
10.37
10.56
11.04
11.28
11.45
12.13
12.44
12.59

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

8.-
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 
O.— 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
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

BucurescI 
Predealu 
Timișă 
Brașovtt j 

Feldidra 
Apața 
Augustinîi 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușfi

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

Nădășelă 
Ghirbău 
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd

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

sus

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

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

9.48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35 Oradea mare
2.09
2.19
3.01

iP. Ladâny 
Szolnok 

ggJlBudapesta 
iViena9.30

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

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

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

10.06
10.2:
10.4'
11.1
11.5
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Aradu j 
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșinti 
Zamă 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Și boții 
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiușfi

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
9,50jÂlba-Iulia
1.05
5.24
546
5.57

Teîușu

6.19
6.3(1
6.48
7.12
7.27
8.07:
8.33
8.571
9.13:
9.29
9.53' 

10 19' 
10.50
11.16|
11.441 
12.06 
12.38

, Vinț. de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Gonopă 
RadnaLipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață

Aradti j

Szolnok 
Budapesta

Viena

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'

Copșamică
Șeica-mare
Loamneș

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-mică

I

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

ț Sibiiu
, Ocna 
Loamneș

, Șeica-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.

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.-săs. 7.10 7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Simeria (Piski) Petroșeni || Petroseni-Simei'ia (Piskiy

Simeria
Streiu
Hațegă
Pui
Crivadia 
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

Aratlu—Timișora_________ _______  s________

Timișora
Vinga
Aradu

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

Bistrița—UIureșii-TudoșuMuresu-Iaidosii—Bistrița, i 2_

6.48
9.591 Murășă-Ludoșă . .

Murășă-Ludoșă . . . .
Țagu-Budatelioă . . . .
Bistrița.............................

Bistrița............................
Țagu-Budctelică . . . .

1.16
4.15
7.21

Nota i Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnezi drele de nopte.

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Regh.-săs.
Oșorheiu
Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Simeria (Piski)—Hunedora

Timișora—Aradu

Simeria (Piski)
Oerna
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

6.20 1.11 5.05,1
7.21
8.03

2.46
3.50

6.40
7.50

dhirișu—Turda || Turda-dxltirișu
Ghirișfi 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda

8.08 10.55 4.- 10.44 Ghirișfi | 5.10| 9.50 2.50 9.10Turda 8.08 10.55 4.—
4.5i 9.30 2.30 8.50

Sighișora—Odoi*lieiu || Odorheiu—Sighișora
Sighișdra. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15 3.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52 6.10

CaM’eii-mari—Zelău |j Zel&u—dareii-mari
Careii-marI. .
Zalău....

5.50 Zelău . . . . 
Careii-marI . .11.—

1.56
6.48

Hunedora—Simeria (Piski)

Hunedora 
Cerna 
Simeria

4.46
5.11
5.28

2.32
3.-
3.20

7.22
7.50
8.10

Brașov—Zernesci

Brașov 
ZernescI

5.45 4.55
7.26 6.36

Zernesci—Brasov

Zârnesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovtt.


