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SRAȘOVU, plnțs mari Sf. 22 
ScriBorl ncfrancat*  nu an psl- 
OMoi. Manuscript» nuiara- 

trimitu I 
Birourile ie aaoeluri:

*) Și acestă telegramă amă primit’o asera, 
după încheiarea foiei. — Red.

Srayovii, picți mare Nr. 22 
Inserate mai primercuinVIana 
Jiudoif» UosieHaaunstcin & Yolgtr 
f 6tto Haos), Vrnrii Schalek, Âloit 
Stmcll M.Bukn,Â.,0pptlik,J..D<m- 
asierg; !n Budapaita: 1. V. Sold- 
itfgtr Ânton Jf.Mi Xckttein Bemat: 
|> Frankfurt: S.L.Baubt,tn Ham

burg: 4. Steiner.
Prețulfi insorțiunilo' fl: o soriă 
jarmondu pe o aoldnă 8 or. 
Bl 80 or. timbru pentru o pu- 
sUoare. FublieărI mai dees 

după tarifi pi învoială.
Zeelame pe pagina ni-a o 
Mreă 10 or. v. a. său 80 bani.

liv.

.Uase-a*  ese in ttă-onre c[i 
llomeats mtri Austro-Ungh ria 
pe ună ană 12 fi., pe oăn. Iun 

6 fi-, Pe trei luni 3 fi.
Pentru România și străinătate: 

Pe unu ană 40 franoi, pe șăse 
luni 20 franci, po trei luni 

10 franoi.
Be prenumără la tâte ofloiele 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. colectori.
Itomentuli pentru Biaiovi: 

laadministrațiune, piața'mare 
Nr. 22, etaviulu I.: pe unu ană 
10 11., ps șăse luni 5 8., pe trei 
luni 2 fi. 50 or. Cu dusulu în 
casă: Pe unu ană 12 11. pe 
șăse luni 6 11., pe trei luni 3 fl, 
Unu esemplară 6 or, v. a. său 

15 bani.
Atătă abonamentele ofttS și 
inserțiunile suntă a se plăti 

înainte.

Nr. 215. Brașovti, Sâmbătă, 28 Septemvre (10 Octomvre). 1891.

ISTovi aTooxxam.en.tvi„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cui Octomvre 1891 st. vechiu 

se deschide nou abonanientii, la care în- 
vltămu pe toți amicii și sprijinitorii folei nostre.

Prețulu abonamentului a
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fi 

ps ș6se luni 6 fi.., pe unii anii 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șăse luni 20 franci, pe ună 
tură 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria; pe anii 2 fl., p« 
făse luni 1 fl.

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

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

Domnii, cari se voru abona din nou 
să binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă. 
_ _ _ _ _ _ A&ministratiunea „Gazetei Transilvaniei*'.

Brașovii, 27 Septemvre v.
In ședința dela 7 Octomvre a 

dietei, ministrulQ ungurescd de fi
nanțe, Alexandru Wekerle, a pre- 
sentatG proiectulu de bugetu pen
tru anulă 1892.

De-ocamdata i-a succesu mi
nistrului se făurescă unu astfelu 
de preliminariu alQ bugetului, prin 
care se domolescă spiritele, cari 
de-altmintrelea erau destulă de 
agitate, mai alesu în urma faime- 
lorh răspândite printr’o broșură 
anonimă dela Viena, ce se credea 
a fi isvorîtu din sorginte semi-ofi- 
cială și prin care se anunța o 
considerabilă urcare a bugetului.

Bugetulu înse nu s’a urcatu, 
ba încă se presentă chiar și ună 
plusu de vre-o 13,000, care deși 
este mai micu cu 26,000 ca piu- 
sulu din anulă trecută, der totuși 
e ceva, e celu puținu unu semnu, 
că bugetulu — decă nu altmin
trelea, măcaru pe hărtiă — a mai 
scăpatu și în acestu anu fără de
ficits.

Pentru membrii parlamentului 
ungurescfi, cari din vechime erau 
obiclnuițl cu deficite peste defi
cite, acesta este unu resultatu îm
bucurătorii și e fbrte probabilă, că 
în urma acesta peste bugetîi se va 
trece ușorii la ordinea cjilei.

Pentru aceea înse echilibrulîi 
în finanțele Ungariei remâne și 
pentru viitorii numai cam așa, ca 
frun4a pe apă, căci pentru unu 
statu agricultorii ca acesta, alu 
căruia bilanțu anualii alti venite- 
loru și cheltueliloru este de peste 
395 de milione, ajunge unu anu 
ori doi neproductivi pentru a-i 
sdruncina din temeliă echilibrulu 
finanțeloru.

Der nu vomu trece la viitorii, 
care este și așa lăsatu în libera 
mână a sorții, ci ne vomu măr
gini asupra presentului.

Representanții din parlamentă 
ai „națiune?1 potîi se fiă mulțu
miți cu esposeulu dela 7 Oc
tomvre alu ministrului Wekerle., 
care li-a sciutu presentă unu pro
iectă de bugetu fără deficitii; der 
ore cum se voru simți naționali
tățile ?

La acesta întrebare de sigurii, 
că nu s’au cugetată representanții 
„națiunei“, cu tbte că acesta e o 
întrebare mare, care cumpănesce 
în echilibriulă morală ală statului 
neasemănată mai multă, decâtă 
cele 395 de milibne din bilanțulă 
anuală ală Ungariei.

Bine că noi Românii, pentru 
esemplu, suntemă esclușl din par
lamentă și că prin urmare domnii 
miniștri și domnii deputațl potă 
dispune neconturbatu asupra fi- 
nanțeloră țerei, der credă ei dre, 
că noi suntemă împăcațl cu acesta? 
Credă ei, că ună poporă de trei 
milidne, ca ală nostru, privesce 
indiferentă la cei ce împartă după 
arbitriu averea și agonisela lui, 
fără a-lă lua nici într’o semă?

Asigură biroulă de corespondențe 

din Budapesta, că la desfășurarea 
esposeului seu, ministrulă We
kerle a fostă viu aplaudată de 
membrii camerei.

A și putută fi aplaudată de 
membrii camerei, căci după gena 
și sprîncena loră e făcută proiec- 
tulă bugetului; aplaudată pbte se 
fiă ministrulă și din partea ce
lorlalți corifei ai „națiunei“, ce stau 
afară din parlamentă, căci după 
ale loră lipse și dorințe e făcută 
și preliminariulă bugetului.

Nu va fi înse aplaudată mi
nistrulă din partea poporului, pe 
care-lă apasă sarcinele, fără a 
simți nici o ușurință. Și cu atâtă 
mai vîrtosă nu va fi aplaudată mi
nistrulă din partea naționalități
lor, de pe a cărora majoritate 
în stată se storcă bugeturile cele 
mari, din cari se jertfescă milid- 
nele pentru cultura ungurescă, în 
timpă ce loră li-se dau numai 
dobe și esecutori.

Pote ministrulă Wekerle să se 
laude cu echilibriulă finanțeloră 
câtă va vre, căci pe câtă timpă 
va esista acestă îngrozitorii des- 
echilibru ală dreptății și morali
tății, lauda lui nimică nu folo- 
sesce.

Românii Ardeleni la Praga.
Telegramă part, a „Gaz. Trans.“*)

Praga, 8 Octomvre. Banche- 
tulu, ce s’a dată aseră în onorea 
Românilor^, a fostă splendidă.

Banchetulă fu presidată de de- 
putatulă Dr. Sokol.

S’au schimbată asigurări de 
simpatid între Cehi și Români 
și s’a accentuată comuniunea de 
interese naționale și de esistență 
între ei, precum și marea im

portantă a solidarității între Slavii 
și Românii monarchiei habsbur- 
gice.

însuflețirea fu mare.

CRONICA POLITICĂ,
— 27 Sept. (9 Oct.)

— Ospeții Cehi dela esposiția din 
Agram, au visitată apoi în 5 Octomvre 
orașulă, academia sud-slavioă, galeria 
Strossmayer, catedrala și tesaurulă cate
dralei. La 11 ore a fostă unii dejunii, 
ce-lă dădură cetățenii din Agram ospe- 
țiloră Cechi.

Aici se ținură mai multe toasturi. 
Ahacicl (Jise între altele, că baza pentru 
Slavii din nordă este dreptulă publioă 
cehică, er pentru Slavii din sudă drep
tulă publică croată. JBoemia liberă, mare, 
unită în nordă și o Croația liberă, mare, 
unită în sudă — aceste suntă ținte, spre 
cari trebue se mergemă mână în mănă. 
După dejună visitară împrejurimile ora
șului. Peste totă li se făoură Cehiloră 
entusiaste ovațiunl. La 4 ore s’a dată 
banchetulă oficială, oe l’a dată orașulă 
Agram ospețiloră. S’au ținută 'o mul
țime de toasturi. Primarulă Amrus sa
lută pe dspețl. Apoi deputatulă Lang, 
ținu ună toasta frenetică aplaudată, 
despre o „Croațiă mare, liberă și unită“. 
Contele Kulmer toastă pentru poporulă 
cehică, pe care l’a numită celă dintâiu 
dintre națiunile slave. Apoi se ținură 
diferite toaste. După fiă-care toastă cei 
de față să îmbrățișau și se sărutau 
unulă pe altulă. Deputatulă Lang, (fise 
că va refera în clubulă cehiloră tineri 
despre primirea acesta cordială.

— piarului „Neue Freie Presse“ ’i 
se scrie din BuourescI, că camei’ile ro
mâne voră fi convocate, înainte de ter- 
minulă fixată de constituțiune (15 No- 
emvre), în o sesiune estraordinară. Ansă 
la măsura acesta, cfioe numita f6iă, este 
pe deoparte nestabilitatea cabinetului Flo- 
rescu în formațiunea sa aotuală, er pe de 
altă parte suntă greutățile, oe le a în
tâmpinată guvernulă căutândă să se con
solideze prin elementele dintre grupurile,

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Despre Niccolo Machiavelli.
Tractatulu despre „Principe^.

(Urmare.)

Ceva mai la vale Machiavelli oon- 
tinuă:

„M’am consultată ou Filippo în pri
vința opului meu amintită, decă ar fi 
bine să i-lă înmanueze (lui Iulian Medici) 
său nu ; și decă e vorba ca să i-lă pre
dau, se o facă eu în personă, seu să 
îlă trimită. Decă nu ’i-lă voiu da, trebue 
să mă temă, că Iuliană totuși îlă va 
ceti și oă aoestă Ardinghelli va ave 
onorulă lucrărei mele din urmă. Decă 
i-lă voiu da însă eu, atunci mă vădă 
necesitată, a mă grăbi câtă se păte de 
multă ; pentru că mă prăpădesoă și nu 
o mai potă duce multă așa, fără ca se 
ajungă a fi desprețuită prin sărăcia mea. 
După aceea ași ave dorința, ca acești 
domni Medici se începă a se folosi de 
mine, chiar dâcă la începută ar fi să 
cară pietri la ordinulă loră. — „Se do- 
vessoro incominciare a farmi voltare un 
sasso — ; pentru-că ar trebui să mă com- 
pătimescă eu însu’ml, deoă ou timpulă 
nu mi-i-așl câștiga. De aceea, deoă l’ar 

ceti, s’ar face evidentă, că cei cincl- 
spre-cjeoe ani, pe cari i-am petrecută cu 
studiulă artei de stată, n’au fostă din 
parte’ml nici durmițl, nici petrecuțl în 
joeă și ar trebui să-’i convină orl-cui, 
se aibă în servioiulă său pe cineva, care 
pe contulă altora șl-a câștigată esperințe 
așe mari. De fidelitatea mea n’are să 
se îndoâscă nimenea; acum nu voiu în
văța a-o rupe, pentru-oă elă ce a fostă 
aflată în deoursă de 43 de ani onestă 
și fidelă, ca mine, dela acela s’ar pute 
presupune, oă nu-’șl va sohimba natura; 
despre fidelitatea și onestitetea mea însă, 
sărăcia mea e probă în de ajunsă.“

„A’șl dori să-’ml scrii, cum cugețl 
despre luorulă acesta și mă recomandă 
— Sis felix. Die 10 Decembris 1513“.

Acâstă scrisore nu mai lasă nici o 
îndoială, că de ce intențiunl a fostă con
dusă Machiavelli la scrierea opului său. 
Machiavelli n’a voită să scrie anume o 
carte, seu ună opă literară și sciențifică. 
Puțină îlă înporta pe elă acum dâcă va 
fi ună autoră classică și decă voia elă 
să facă și în direcțiunea acesta ceva, 
apoi în același timpă să apuca să scrie 
și comedii, precum renumita sa Mandra- 
gola, care se născu seu în același timpă 

său cu câteva luni încă înainte de 
Principe.

In tractatulă despre prinoipe Ma- 
ohiavelli a voită să sorie numai ună 
memoriu, precum e obiceiu a se face și 
ală înainta, când cineva concureză la o 
funoțiune de stată și prin care elă de 
sigură a voită să documenteze abilitatea 
și utilitatea lui pentru funcțiunea de 
stată, chiar și în situațiuDea cea nouă, 
creată prin Medicei.

Se păte chiar admite cu siguranță, 
că pe oând îșl scria Maohiavelli tracta
tulă, nici nu s’a cugetată la tipărirea lui 
și că elă a avută de scopă, ca acela 
să rămână ună tractată în manuscriptă 
în usulă Mediceiloră. Pănă aoum s’a 
pusă prea puțină pondă pe aoâstă îm- 
pregiurare, însă ea e probată și prin 
aceea, că Principele, deși terminată deja 
în anulă 1513, a fostă tipărită numai 5 
ani după mortea autorului său (22 Iunie 
1527), adecă în anulă 1532 pentru prima- 
dată.

Cartea lui Machiavelli a fostă ju
decată deja în secolulă, în care a apă
rută și în care a fostă folosită, că cu
prinde doctrina specifică a tirăniei. Elă a 
voită să scrie instrucțiunea pentru ună 

principe nou, precum și-lă închipuia elă 
de lipsă pentru Italia și la a cărui po
litică și întreprinderi elă ar fi voită să 
fiă întrebuințată erășl, ca organă diplo
matică. Dedicațiunea a fostă carta lui de 
visită, prin care a voiută elă să-și intro
ducă cartea sa la bărbatulă competentă 
și a se recomanda prin acesta, ca să fiă 
aplicată în pracsa de nou stabilită. Aci 
pentru elă, bărbatulă competentă nu 
pute fi altulă, decâtă numai acela, ce se 
afla în posesiunea reală a puterei și 
care de pe treptele ei avea prospecte, a 
se ridica la înălțimile domniei italiano.

Când însă se adeveri, că Iulian de 
Medici nu va fi acestă principe, elă îșl 
abandonă dedicarea și acestă tractată 
ală său, — împreună cu dedicația sonoră 
și servilă, pe oare o oetimă la începutulă 
cărții — îlă trimise acelui Lorenzo, care 
pe atunci d’abia era de două-(jecl și unu 
de ani cu tâte că purta numai titlulă 
unui membru ală consiliului, devenise 
totuși acum șefă absolută ală republicei 
florentine, înlocuindă pe unchiulă său, 
Iulian, recunoscută de inoapabilă.

Papa Leo X nutria planuri de dom- 
niă mari și multă cuprintjătdre pentru 
familia sa și pentru Italia. Fratele său
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ce stau în afară, de tabăra guvernamen
tală. Oabinetulă caută aoum să se mân- 
tue prin aoeea, că a intrată în nego- 
oiărl ou primarule Capitalei, Pache Proto- 
popescu, pentru ca acesta să între în mi
nisters și adeoă să ia portofoloiulă seu 
ală justiției, ținut interimală de Vernesou, 
seu ministeriulă domeniilor^. După pă
rerea corespondentului nostru, continuă 
foia vienesă, prin acestă moda tottP nu 
i-se va pute prooura cabinetului Flo- 
rescu o garanțiă pentru o durată mai 
lungă.

— ț)iarulă rusescă „Novoie Vremia1* 
vorbind ă despre atentatulu de la Rei- 
clienberg, dice, oă acesta n’a fostă 0- 
pera anarohiștiloră. Din contră aoestă 
accidentă, dice numita fdia, dovedesoe, 
că raporturile germano-cehe au rămasă 
totă cele vechi, că și călătoria împăra
tului Francisca Iosif la Praga nu a pu
tută aduce cu sine „împăcarea naționali- 
tățiloră.u 0 pedeoă prinoipală la aoestă 
împăoare este politioa esternă a Aus- 
tro-Ungariei. Ou alăturarea Austriei 
la alianța triplă nici odată nu voră 
fi de acordă Slavii din monarchiă. 
piarulă „Grașdanin**  scrie, că aten- 
tatulă acesta nu are însemnătate po
litică, ci anarchistă. Prin urmare a- 
cestă atentată nu va avă urmări rele 
pentru causa slava din Austria. „Fapta 
acesta detestabilă1* esolama principele 
Meschtscherskj, trebue să convingă pe 
guvernulă din Viena, că nu nisuințele 
slave, ci sooialistii din Germania ame
nință bunăstarea Austriei. Acolo suntă 
dușmanii Austriei, der nu în Praga ....**  
piarulă Novosti atribue aoestă atentată 
totă anarchiștiloră.

— La banchetulă ce s’a dată în 
Meaux, din inoidentulă desvălirei monu
mentului generalului Raoult, ministrulă de 
marină Barbey, toastc pentru armata 
francesă. Elă dis® între altele: „Acum 
decurendă se ridioară dimpreună ou Ța- 
rulă și regatele Danimaroa, Svedia, Nor
vegia și Anglia ca se salute republica 
francesă. Decă ne ve amenința vreo 
furtună, atunci vomă se-i se ținemă pept 
cu ea și deoă va trebui vom soi să 
murim ă.u

— 0 telegramă a fiiarului „Neue 
Freie Presse**  anunțădin Madridă, că er 
este vorba despre descoperirea unoră 
mari conspirații în mai multe orașe din 
Spania, precum în Barcelona, Zaragosa 
și Cartagena. In urma acestoră desco
periri s’ar fi făcută și mai multe arestări 
importante. Oeea-ce însă e ou deosebire 
importantă este, că printre cei arestați 
se află și mulțl ofioerl; aoesta ar fi ore- 
cum o dovadă oă era vorba despre pre
gătirea unui pronunciamentu militant de 
aoele, de oarl istoria politică a Spaniei 
e atâtă de bogată. Se pare, că centrulă

răscâlei proiectate avea să fiă Barcelona, 
unde se fiice, s’a găsită ună mare
deposită de arme. Este de sperată, că 
ceroetările începute voră dovedi nese- 
riositatea înceroăriloră acestora de pro- 
nunoiamentă. Căci deși la aparență sta
rea monarchiei în Spania ar fi șubredă 
astăfil când ună copilă se află pe tronă, 
sub regența unei femei, pote toomai 
aoesta face ca spiritulă cavaleresoă ală 
națiunei spaniole să respingă dela sine 
în aceste momente orl-oe idei de vio
lență. Republicanii spanioli, pentru oa 
să lupte, voră aștepta să aibă ou cine, 
să fiă ună rege vîrstnică pe tronă, și 
atunol este de sperată, oă se voră afla 
în fața unui adversară cu mână și ho- 
tărîre tare.

— Porta otomană ia măsuri energice, 
pentru oă se înăbușescă revolta din Je- 
men, care din cj' în 41» *a dimensiuni 
totă mai mari. S’au trimisă în cjilele 
trecute mai multe regimente în Jemen. 
Apoi reservele din vilajetulă Smirna au 
fostă puse pe pioioră de resbelă. Se fiice, 
că armata turcesoă din Jemen se urcă 
la 40.000 omeni.

SOIRILE QILEI.
— 26 Sept. (9 Oct.)

Carabinele husarilorîi honvefil. Minis
trulă de honvefil a dată acum de cu- 
rândă ună circulară, în oare împărtă- 
șesoe, că Majestatea Sa a dispusă siste- 
misarea carabineloră cu repetiția M. 
1890 pentru, husarii honvefil. Ministe- 
riulă de honvefil va da în ourendă o 
instrucțiune asupra manuării acestei arme 
și va dispune să se împartă numiteloră 
trup e.

** *
Esposițiă musicală. 0 mare esposițiă 

musioală se va aranja pentru anulă 1892 
în Viena. Intr’o mare sală, a cărei clă
dire se va începe în cure» dă se voră da 
42 de conoerte, între cari 8 istorice și 
20 populare, apoi ooncerte militare, de 
vânătore, vocale, etc. Intr’o altă sală se 
va oânta musioa populară a tuturoră na- 
țiuniloră representate la esposițiă. Peste 
200 de instrumente musicale din tote 
timpurile și de tote formele suntă deja 
colecționate pentru esposițiă; de aseme
nea se voră espune și instrumente mu
sicale moderne de tâte firmele prinoipale 
din Europa.

** *
Regele de Wiirtemberg, care a repo- 

sată în 6 Octomvre, s’a născută în anulă 
1823. După mărtea tatălui său Wilhelm I, 
în 1864 se urnea pe tronă. In 13 
Iulie 1846 s’a căsătorită cu marea ducesă 
Olga Nioolajevna, fiica împăratului Ni- 
oolae I. ** *

Monedele de patru cruceri, după cum

scrie „Wiener Tgblt**,  se voră scote în 
curândă din oirculațiune și nu se voră 
mai întroduoe nici când. Monedele aceste 
erau de totă necomode. In loculă loră 
se voră introduce monede de nichel de câte 
5 cruceri.

** *
Alegerea de protopresbiteră alti Ti- 

mișorei s’a săvîrșită alaltăerl, fiindă alesă 
cu majoritate de 64 de voturi d-lă Dr. Tra- 
ianu Puticl, profesoră de teologiă în 
Aradă.

* * *
Societatea de lectură „Andreiu Șa- 

guna“ a teologiloră din Sibiiu s’a con
stituită în ședința ținută în 14 Septemvre 
st. v. sub presidiulă d-lui direotoră se- 
minarială Ioană Hannia pentru anulă 
șoolastică 1891/92 în următorulă modă : 
Președinte ală societății s’a proclamată 
d-lă profesoră seminarială Dr. Daniilă 
P. Barciană; vice-președinte ală socie
tății și președinte ală comitetului s’a 
alesă Nicolau Vătășană clerică ours. III; 
arohivară și notară ală corespondențeloră 
Ioană D. Șută clerioă curs. III; redac- 
toră ală foiei „Musa“ Romulă Verzea 
clerioă curs. III; controloră Aureliu 
Giura clerică curs III; notară ală șe- 
dințeloră Ioană Georgia clerică curs II; 
bibliotecară Isaia Enescu clerioă curs. 
II; casară Valeriu Arseniu clerioă curs. 
I; vioe-biblioteoară Nicolau Runceană 
pedagogă ours. I. Membri în oomitetă: 
Aronă Flucușă și Petru Iuga olericl ours. 
III; George Tătară și Ilie Ciuruga cle
rici curs. II; Ilarie Chendi și Ioană 
Cupșa clerici curs. I; Ioană Nicoră pe
dagogă curs. III; și Ioană Mețiană pe
dagogă ours, II.

* * *
Hoți fără de lege, țfiarulă clerioală 

dinBucuresoI „ Amvonulă**  anunță, că în 
județulă Prahova s’au întâmplată într’o 
singură nfipte 7 furturi în biserici. Ase
menea s’a săvârșită în dilele aceste ună 
furtișagă la biserica Sf. Vineri în Bucu- 
rescl. Nisce hoți necunoscuțl au furată 
mai multe obiecte prețiose de aură în- 
locuindu-le cu imitațiunl de aramă fără 
nici o valbre. Pănă aoum nu s’a putută 
da de urma hoțiloră.

Din dieta ungur^scă.
In ședința a 3-a, ținută la 6 Octom

vre n., au urmată desbaterile asupra ra
portului privitoră la regularea afaceriloră 
societății pe acții a căii ferate Gyor- 
Sopron-Ebenfurt, asupra concediării căii 
ferate vioinale Sibiiu-Turnu-roșu preoum 
și asupra raportului ministrului de co- 
meroiu în afaoerea concediării căii ferate 
vioinale Avrigă-Făgărașă, — tote acestea 
s’au luată la cunoscință.

Fără discusiune s’a primită mai de
parte și proiectulă de lege presentată

de oomitetulă de apărare ală țârii în le
gătură cu raportulă despre modificarea 
§ lui 4 din articululă V din 1890 privi
toră la legea despre honvefiime. Discu- 
siunl mai vehemente a provooată însă 
ună altă proieotă de lege presentată de 
acelașă oomitetă pentru modificarea punc
tului 17 și 52 din artioululă de lege VI 
din 1889 privitoră la apărarea țării.

Al. Csanădi, deși kossuthistă, s’a 
pronunțată pentru ridicarea aoestui pro
iectă la valbre de lege, ceea ce a pro
dusă mare sensațiă. Camera unanimă a 
votată proiectulă, la a cărui desbatere 
însă mai mulțl membri ai partidei inde
pendente s’au sculată să-și facă obser- 
vațiunile ooasionale asupra armatei. Cu 
deosebire Ooloman Thaly a ridioată acuse 
grave, la oarl ministrulă de honvefil br. 
Fejârvâry s’a și văfiută silită să răs
pundă.

Ooloman Thâly declara, că stimabi- 
lulă ministru de honvefil se pote bucura 
de votulă său neînsemnată, fiind-oă elă 
primesce proiectulă, dâr nu pote trece 
peste acestă punctă fără a nu-șl face 
observațiunile sale. Elă nu e mulțămită 
ou șcbla militară din Viena, numită Aca
demia Ludovica, despre care Stefan 
Nagy observă, că e ună institută la în- 
nălțimea lui, dâr ce folosă, oăol în urma 
numărului mare de frecuentatorl și în 
urma didaotrului mare de 600 și 300 fl. 
numai forte puțini părinți îșl potă da 
copiii la acea șoâlă.

Din acesta causă Thaly e de părere, 
oă în loculă celoră 90 de burse de pănă 
acumă, statulă să înființeze 120 și ast- 
felă în looă de câte 30, să fiă câte 40 
de elevi într’o clasă; 120 de elevi ară 
pute ușoră încape în aoestă institută. 
In ce privesce ridicarea unei șdle de că
deți de honvecțl în țâră, dânsulă părtinesoe 
acestă ideiă și ar dori, ca corpulă ofi- 
cerescă maghiară de honvefil să stee la 
nivoulă aceluia, oare iesă din academia 
Ludovică. Nu-i pasă în cele din urmă, 
dâoă statulă ar folosi în acestă scopă 
și banii, oe-i speseză cu cei 120 de tineri 
maghiari din institutule militare ale ar
matei comune, unde „tinerii maghiari se 
germanistă pe bani maghiari'1. (E dreptă! 
Așa-i! în stânga estremă). Thaly consi
deră corpulă oficerescă de honvefiime 
pretutindenea ca unu factorii ală maghia- 
risării și ținândă semă de „națiunea1*,  
care nu cruță jertfe în bani pentru cuali- 
fioarea acestoră oficerl, elă pretinde ca 
copulă oficerescă să fiă într’adevără 
națională nu numai în ce privesce limba 
oficiosă, ci și în ce privesce viăța socială 
și în simțăminte. Apela la bunulă sâmță 
ală acestuia fiicendă: „ Corpulu oficerescă 
si nu se lase deci nici a se germanisa și 
nici se se facă negru-galbind, ci fiă unu fac
torii însemnată alu divulgării ideii de 
statu**.

Iulian și nepotulă său Lorenzo aveau să 
fiă purtătorii acestoră planuri, prin care 
Leo voia să cimenteze puterea Medicei- 
loră pe înălțimile Italiei. Elă avea in- 
tențiunea să facă pe unulă rege ală Nea- 
polei și pe celălaltă duce ală Milanului, 
în oare direcțiune și preparau astrologii 
de pe atunci așteptările poporului; seu 
din teritorii de nou combinate voia să 
facă regate italiane ou totului nouă. Lui 
iulian i-se făoură chiar și minuni și pro- 
rooii, pentru de a escita energia sufletu
lui său visătoră. Iulian însă era mai multă 
ună spirită frumosă efemeiată și ună 
libertină, decâtă oa să fi oferită garan
țiile reoerute pentru ună caracteră poli
tică firmă. Pericolele carierei de băr- 
bată de stată îlă înfricară și de bună 
voiă elă preferi, oa pentru eseoutarea tu
turora planuriloră familiare să fiă înlo- 
ouită prin nepotulă său, prin sălbatioulă 
și răsboinioulă Lorenzo de Medici, ună 
fiu ală lui Petru de Medioi, oare fusese 
esilată în 1494.

Sufletulă acestui Lorenzo ardea de 
idei de răsbunare, pe care le-a nutrită 
pe timpulă câtă a fostă familia lui în 
esiliu și pentru aoelă tirană italiană

1 
normală, precum și-la închipuită Machia
velli, elă în faptă era perfectă înarmată, 
atâtă trupesoe, câtă și sufletesoe. Popo- 
rulă vorbea în publioă, că elă va înfi
ința ună mare regată ală Italiei întregi, 
unindă totă teritoriulă, care se afla în
tre marea tirenă și adriatică. Chiar 
Ulrich de Hutten credea să potă saluta 
în elă ună rege ală Toscanei.

De multă fusese în Italia o credință 
forte respândită în poporă, că va veni 
cineva, pentru ca să redeștepte și reîn
ființeze cu mână puternică Italia decă- 
fiută și umilită. In curtea papală a lui 
Leo X se vorbia fără sfîelă, despre ast- 
felă de planuri și mijldce. pentru viitd- 
tdrea formațiune a Italiei. Ceea ce era la 
lumina fiilei, nu putea să rămână neob
servată de agera minte a unui Machia
velli. Acesta era unica ideiă, productivă 
care mai rămăsese în politica italiană și 
Machiavelli, patriotulă și diplomatulă, 
basa o specalațiune îndoită pe acea i- 
deiă. Pe acestă oale voia elă să ajungă 
erășl la afaceri și totodată a promova 
ultima posibilitate a unei noue desvol- 
tărl a poporului și ^statului italiană, și 
prin o tirăniă puternică și unitară.

Dedicarea Principelui (al Maguit co 
Lorenzo di Piero de Medici) e scrisă cu 
multă mai elegantă și mai multă îngri
jire decât cum s’ar pute fiioe acâst. de 
altoum despre fugitiva și fragmentai ea 
espunere, ce se afla în carte însa-șl. In- 
tențiunea proprie a cărții să resumâză 
în aoeea, a-i fi (Mediceului de ajutoră, 
ca elă să ajungă la acea mărire, căre 
1-e promisă atâtă prin fericirea, câtă și 
prin celelalte calități ale sale. Spre a- 
cestă scopă Marchiavelli, și-a propusă „a 
trece în revistă guvernele și a le pune 
în regulă1* (discorrere e regolare i go- 
verni de’ principi).

E probabilă, oă Lorenzo s’a simțită 
consternată prin acestă oglindă atâtă de 
bine îuțelesă și care desvolă tote trăsă
turile tiraniei, pe care i-o trimisese Ma
chiavelli. Elă primi cartea der nu se 
mai interesa de autorulă ei, pe care se 
părea, că l’a dată unei uitări intențio
nate, ne reflectândă nici la meritele lui 
de mai ’nainte, nici la folosulă, pe care 
l’âr pută aduce acum din nou. Seu că 
pe Lorenzo îlă incomoda totă ce amin
tea stăpânirea democratică de mai îna
inte în Florenza, și ce sta în legătură

cu aceea, seu că elă considera pe ună 
bârbată periculosă pentru afacerile de 
stată, care pătrunsese pdte prea adânoă 
în secretele regimentului despotică și 
astfelă ar fi putută deveni inoomodă, 
precumă suntă deordinară cei ce vădă 
bine. Se părea chiar, că dela dedicarea 
a elei cărți, Lorenzo a prinsă o anti
patia specială contra lui Machiavelli.

Intre astfel de împregiurărl, Machiavelli 
încă nu se putuse scăpa din misera situa- 
țiune în care se afla. Elă, oare mai nainte 
servise statului în modă atâtă de desinte- 
resată și ou cele mai puține favoruri 
pentru sine, nu mai avea aoum nici a- 
tâtă, cu oe să acopere într’ună modă 
convenabilă trebuințele unei familii nu- 
mărâse și ale sale personale.

In capitolulă următoră și finală ală 
acestui studiu biografioă și politioă, tot
odată, se va vedâ cum s’a apropiată 
Machiavelli cu totulă de familia Medi- 
oeiloră și în oe posițiune s’a aflată față 
de ei.

Victor Micol.
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Al. Csanădi adause, că dânsulă pri- 
mesce proiectulă, der admonieză pe mi
nistru, se bage de semă, ca oficerii, pe 
cari îl transpune dela armata comună 
la honvecjitne, nu numai cu numele, ci și 
în sîmțeminte se fia maghiari.

Fejărvăry Geza, ministru de honvezi, 
într’o vorbire scurtă observă la espune- 
rile ante vorbitorilor ti săi, oă la Aca
demia Ludovica se află locuri, pen
tru oarl părinții și așa nu plătescă 
nimicii, der dânsulă nu pote 4ice, decâtii 
că cresoerea copiiloră în generalii costă 
bani și asigură camera, că tot-deuna s’au 
aflată părinți, cari au dorită și șl-au 
dată copii la numitulă institută, cu tote 
că taxele suntă mari. înoată privesce 
afirmațiunea lui Thaly, oă tinerii ma
ghiari (în numără de 120) dela șcâlele 
militare ale armatei comune s’ar ger- 
manisa, reflecteză, oă „timpurile când 
puteamă ave temeri în privința asta, de 
multă au trecută (Strigări în stânga es- 
tremă: De ar fi trecută odată) și nu nu
mai că tinerii nu-șl pierdă desteritatea 
loră !în limba maternă, der mulțl alții 
de alte nâmurl învăță în limba maghiară.

Strigări în stânga estremă: „Și cadă 
la esamenă.44

„Cadă decă nu învață14, apoi continua:
Nu e adevărată, oă spiritulă națională 

ar scăpăta în corpulă ofioeresoă de hon- 
vecjime. Deoă a aucjit d-lă Thaly pe vr’ună 
oficeră de honvezi vorbindă nemțesoe 
a putută proveni de acolo, că acela, ou 
care a vorbită, nu a soiută unguresce, 
căol doră suntă în uniformă de hon- 
vedi și alțl ofioerl, ca oficerii honvedl 
croațl etc. apoi dâcă din întâmplare 
careva a vorbită nemțesce, nu urmeză 
să cenoludemă ceea-oe coolude Thaly; 
acesta ar fl oelă puțină o esagerațiă. . .

Proiectulă după puține desbaterl în 
generală s’a primită.

Memoriulu studențiloru români 
și Danesii.

D. Emile H.-Blangsted, savantă 
danesă, membru ală societății et
nografice din Parisu, trimite ur- 
mătorea scrisore unui membru alQ. 
Ligei din Parisu, privitbre la me
moriulu studențiloru români.

Parisu} 16 Septemvre 1891.
Domnul®, meu,

Sunt însărcinată din partea Socie
tății regesc! de geografia din Copenhaga 
de a vă mulțămi pentru trimeterea celoră 
două esemplare din memoriulă studenți- 
loră relativă la situațiunea Româniloră 
din Transilvania și Ungaria.

Mă folosescă de aoestă ooasiune 
pentru a vă ruga ca să faceți cunoscută 
studențiloră României simpatia mea viuă 
și să ’i informați, că voiu fi totă-deuna 
la disposițiunea loră, pentru a-i ajuta în 
vulgarisarea tuturoră lucruriloră, cari 
privescă sciința și progresulă patriei 
loră.

Câtă pentru d-vâstră, domnulă meu, 
vă mulțumescă cordială, pentru că ați 
binevoită a vă aduoe aminte de mioele 
mele studii și voiu scrie peste câteva 
(file domnului Cobălcesou, profesoră la 
universitatea din Iași.

Primiți vă rogă, scumpulă meu 
domnă, asigurarea devotamentului meu 
sinceră.

Emile H.-Blangsted.

Teatrulu viitorului resboiu.
Decă Rusia, îndată după victoria 

primă și-ar lua calea spre Brunn la 
Viena, atunol în prima liniă va trebui 
să îngrijască, ca armatele germane să 
le țină în șaohă la altă locă. Suoce- 
dându-i acesta, ea pâte să ocolescă Cra
covia, er nesuocedendu-i, atunol nesmin
tită va trebui să se îndrepteze asupra 
Cracoviei și să ajungă în posesiunea li
niei ferate strategice Cracovia-Prerau- 
Viena și'a liniei Cracovia-Csacza-Pojună- 
Viena. Fără de aceste două linii nu 
pâte progresa spre Brunn și fără de cu
prinderea Cracoviei în casulă acesta, îșl 
primejduesce linia de retragere și-și în
chide la spate trupele de reserve. Pote 
■ce-i dreptă, să înceroe a posta în apro

pierea cetății o armată în situațiă pu
ternică de apărare, der prin acesta se 
depărteză dela scopulă, ce și l’a prefiptă 
cu ooasia alegerii acestei linii de atacă, 
adecă de-a sfîrși răsboiulă câtă mai în 
grabă. Totodată îșl împărțesoe forțele 
de atacă. Aoesta însă trage totă atâtă 
de multă în cumpănă, pe cât de mult ori de 
puțină va sci să lege armata austro un
gară, seu și numai o parte a ei, de Cra
covia, închidend’o astfelă de alte operații.

Ună perioolă cu multă mai mare a 
menință la aripa dreptă din partea cor
pului ală VIII, care dimpreună cu cor
pulă V (Pojună) potă s’o separeze de 
aripa dreptă, |orl stângă. Decă însă îi 
succede să respingă corpulă VIII în Boe- 
mia, er pe ală V spre Viena, atunci oalea 
spre Viena îl stă deschisă, căci pentru 
apărarea acesteia celă multă decă se 
voră pute trimite patru corpuri de ar
mată dimpreună cu landver-ulă.

Piedecile acestui drumă suntă ba
gatele, der drumulă însuși e de natură 
forte gingașă. Numai ună aventurieră 
ar cuteza se pășescă pe elă și tocmai 
de aceia e propabilă, că Rusia va lua 
aoestă direoțiune de atacă, cu tote, că 
ea scie, că decă pe aoestă drumă pierde 
ună singură atacă, prin aoesta ea pierde 
avantagiile a cjece lupte.

Cu totulă altfelă ar fi când Rusia 
ar lua Cracovia pri asediu. In casulă 
acesta ea ar pierde lupte uriașe, fără 
însă de-a’i se slăbi posiția. Der ca se potă 
ocupa Cracovia prin asediu, ea ar ave 
lipsă pe acestă terenă de luptă de celă 
puțină 300.000 de âmenl și totuși s’ar es- 
pune periculului, seu de a-i se închide 
linia de retragere, seu de a muri de 
fome. Deol pe acesta oale, oare e cea mai 
scurtă, numai așa va pută ajunge la 
Viena, deoă va traversa-o ou cea mai 
mare cerelitate, ce se pâte înohipui, 
încă înainte de-a fi atacată din spate și 
la cele două aripi.

A doua liniă de atacă e mai lungă, 
er piedecile încă suntă mai multe, însă 
armata rusescă, percurgendă pe ea, are 
avantagiulă, că nu pote fi separată de 
cătră imperiu, er de altă parte se pote 
susțină cu viotualii chiar și doi ani de 
(file. Pe când aoeea, armata austro-un- 
gară ar fi silită, seu să primescă lupta 
deschisă, seu predândă Galiția fără văr
sare de sânge, armatele nostre să se re
tragă în Cracovia și Przmysl. Decă lupta 
s’ar sfîrși cu pierderi din partea Rusiei, 
atunol armatele ei ară fi nevoite să se 
retragă în țera loră ; decă însă ele voră 
învinge, atunci li-ară succede să res
pingă armatele nostre în Cracovia. In 
casulă din urmă Rusiei îi stă oalea 
desohisă spre CarpațI și deoă va pute 
să-i treoă invadândă în Ungaria, atunol 
posedarea Galiției o va pune în posițiune, 
de a-șl provede armatele cu cele de 
lipsă chiar la fața locului, putendă ast
felă să-și aștepte în liniște armatele in- 
tregitore din interiorulă ei. Fără de a- 
ceste nu va pute face nici ună pasă 
peste Cracovia înainte. In casulă acesta 
însă, decă voiesoe, va atăoa Cracovia, er 
decă nu voiesce, între Cracovia și Prz
mysl, se va apropia de CarpațI și prin 
valea Văg va pătrunde în Ungaria. De 
aici apoi pote pleca și cătră Budapesta 
și cătră Viena, seu deodată asupra am- 
beloră oapitale. Dâoă în acestă drumă 
va suferi o înfrângere, are timpă destulă 
pentru de a aștepta ajutore.

Când armatele rusescl au trecută 
odată linia Carpațiloră, atunci Budapesta 
nu mai e apărată de nici o fortificația. 
Der nu e apărată niol Ungaria întregă. 
Avendă apoi în vedere, că Ungaria e 
acomodată, în măsură cu multă mai mare, 
decâtă Austria, spre a susține o armată 
flămendită, e forte probabilă, că arma
tele rusesol voră treoe prin Budapesta la 
Viena. Trecândă odată dincăce de Car
pațI, ele nu mai potă fi împiedecate, 
decâtă prin luptă deschisă. E adevă
rată, că de casulă acesta stâmă cam de- 
părtișoră, der e probabilă totuși, că în- 
tr’ună casă nenorocită, după Galiția, va 
căde Ungaria pradă învingătorului.

Că comanda austro ungară nu se 
gândesoe a da din mâni Galiția pe ună 
preță de nimioă, o dovedesce împrejura
rea, oă aici s’au edifioată cele mai pu- 
ternioe forturi ale monarchiei nostre, 
adecă cetățile Cracovia și Przmysl, și că 
a cincea parte a întregului efectivă (în 
timpă de pace 42,000) e ooncentrată aici. 
Ba e mai multă decâtă probabilă, că ar
mata nâstră va lua ofensiva și încă spre 
Polonia rusescă și spre guvern a mentulă 
Kiev, împiedecândă concentrarea oști- 
loră rusescl fiă la Varșovia, fiă la Kiev. 
Deoă aoesta ar sucoede, atunol linia de 
avansă va fi spre Varșovia, care ce
tate trebue să fiă făoută dreptă punctă 
de pornire ală operațiiloră ulteriâre. Totă 
aiol ar trebui să se aștepte reserva și 
numai după sosirea acesteia amă pute 

continua operațiile mai departe spre 
Kiev și apoi spre Moscva.

Spre soopulă aoesta negreșită ar 
trebui să cuprindemă triunghiulă de for
turi: Lucko, Rovno-Dubno, ridicate |pen- 
tru apărarea primejduirii rovineloră nu
mite Rokitno. Fără de posedarea aces
tora forturi, nu pâte fi vorba de nici 
ună felă de acțiune spre inima Rusiei. 
Că însă aoestă triunghiu de forturi ar 
putea fi oouptă fără de-o sufioientă apă
rare dela spate și fără de-o basă sigură 
de operațiă, despre acesta se îndoescă 
cei mai distinși capi ai statului majoră 
militară ală nostru fără deosebire. Ele 
nu voră putea fi cuprinse decâtă în oa- 
sulă, când l’amă pute oooli. Asta însă 
am pută-o ajunge numai deoă ni-ar suc
cede să respingemă pe rândă corpurile 
rusescl din jurulă loră, seu celă puțină 
să le silimă a se menține în neactivitate 
pe locă.

Deodată ou acțiunea aoăsta, armata 
germană și-ar lua drumulă spre Peter
sburg.

Dâcă însă armateloră nâstre nu li-ară 
succede se împiedioe unirea armateloră 
rusescl, atunci noi amă fi siliți să ne re- 
tragemă în Galiția și încă mai înainte 
de a ne fi închisă oalea de retragere în 
direcția Kiev-Kasatin.

Ne-am mai mărgini atunol numai 
la împiedcearea avansului trupeloră ru
sesol spre Viena, respective spre Unga
ria, avendă însă pururea în vedere u- 
riașa putere, ou care Rusia ne va a- 
taoa, probabilă, pe amândouă liniile din 
urmă....

Acestea suntă combinațiile numitu
lui ofițeră austro-uugară de rangă înaltă, 
se înțelege, oă ele suntă numai combi- 
națiunl teoretioe, cari e întrebare, decă 
se voră pune și în praxă totă în aceiași 
esaotitate, cu care suntă desorise.

RaportulQ
Camerei comerciale și industriale din Brașov®.

(Urinare.)

Afacerile de banoă signaleză o des- 
voltare crescândă, institutele mai mari 
arată mai cu sămă o înmulțire a aface- 
riloră și îșl încheiă bilanțulă cu profită 
ourată fârte respectabilă.

După acestea în raportulă se laudă 
disposițiunile unilaterale ale d-lui Baross 
pentru căpătuirea Săcuiloră prin comita
tele Ung, Borsod și Bihor. — Cine are 
pânea și ouțitulă împarte cui vrea! — 
oontinuă apoi raportulă astfeliu:

O aparițiune fârte însemnată este 
tendința zalosa a reuniuniloră nostre de 
înfrumsețare și a reuniuniloră carpatine 
transilvane, ca pe de-oparte prin deschi
derea ținuturiloră muntose încântătore 
precum și crearea de promenade plăcute 
în orașe, să atragă în măsură mai mare 
decâtă pănă acum curentulă comunica- 
țiunei străiniloră în ținuturile nostre. In 
faptă mai cu sămă în Brașovă numărulă 
srăiniloră, oarl petreoă vara în acestă o- 
rașă ou posițiune atâtă de romantică, a 
luată în anii din urmă dimensiuni atâtă 
de îmbuourătore, încâtă cestiunea ridi- 
cărei cerc6tărit străiniloră merită ou 
dreptă cuvântă să fiă luată în deaprâpe 
și seriosă considerețiune. Representanța 
orașului Brașovă apreciindă după cuvi
ință importanța cestiunei, a acordată deo
camdată pe ună ană suma de fl. 1000 
pentru înființarea și susținerea unui bi
rou ofioial pentru străini, care stă sub con
ducerea unei comisiunl alese anume spre 
acestă soopă. — Amintimă în trecătă și 
aceea, oă esisteuța de hotele și restau
rante bune este ună mijlocă esențială 
îu aoestă privință, din norocire însă, cu 
acestea nu stămă acolo, unde ar trebui.

(Va urma.)
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Dicționaru Geografică ală județului 

Dorohoiu de Nicu Filipescu-Dubău. In- 
toomită și prelucrată în formă lexioonicl. 
de C. Ghirița revisoră școlară în lașă 
Luorare premiată de „Societatea Geo- 
grafioă Română44 în ședința adunării ge
nerale din 1 Februarie 1887. Tipografia 
Petru O. Popovicl. Iași. 13. Str. Ștefană 
celă mare 13. 1891. Formată 8° mare 
cu 393 pagini. Prețulă 3 lei.

Buletinu ală „Societății Geografice 

Române44, anulă ală XII. Trim. I publi- 
oată prin îngrijirea d-lui George I. La- 
hovari, secretară-generală ală sooietății. 
Partea I ouprinde actele societății. Par
tea a Il-a cuprinde Memorii, Conferințe 
etc. — Stabillmentulă grafică: I, V. So- 
oeou. Bucuresoi, 59 Strada Berzei 59. 
1891. Formată 8° mare ou 132 pagini 
și o hartă.

A apărută:
Geografia și Istoria în șoâla popo

rală. Manuală, compusă oonformă pla
nului de leoțiunî ală d-lui Vasile Petri 
pentru clasa a IV, V și a Vl-a, de Teo
doră V. Petrișoră învățătoră. Tipografia 
„Aurora44 A. Todorană, Gherla 1891. 
Formată 8° ou 106 pagini. Prețulă 40 
cr. Se află de vânzare Ia autorulă în 
Alibunară, corn. Torontală.

Calendarulu Aurorei pe anulă vi- 
sectă 1892, ou ilustrațiunl. Editura Ti
pografiei „Aurora44 A. Todorană. Gherla 
1891. Formată 8° cu 63 pagini. Prețulă 
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Telegramele „Gaz. Trans“.
(Serviciulă biroului de cor. din Pesta).

Pojonii, 9 Octomvre. Seniora- 
tele slovace rămână pe lângă 
hotărîrea de a nu recunăsce si- 
nodulu.

Viena, 9 Octomvre. Archiducele 
Friedericu a plecată eri după 
prân4ă la îmormentarea regelui de 
Wurtenberg în Stuttgart.

Ministrulu-președinte Taaffe a 
conferită cu președinții cluburi- 
loră, în privința scurtării desbate- 
riloră asupra bugetului, pentru că 
încă în anulă acesta se p6tă re- 
solva preliminarulă bugeteloră sta
tului, Se 4i°e, că cehii tineri se 
împotrivescă la acesta.

Bruxelles, 9 Octomvre, O tele
gramă din Zanzibar anunță, că 
espedițiunea belgică în Congo sub 
comanda căpitanului Jaques, a 
fostă nimicită. 500 de inși au fostă 
uciși.

Brigthon, 9 Octomvre. înmor
mântarea lui Parnell va fi publică. 
In generală se presupune, că dife
ritele grupuri ale partidei irlandeze 
acum se voră uni.

Belgrad, 9 Octomvre. Dimi- 
siunea ministrului de culte NicolicI, 
din causa cestiunei bisericesc!, nu 
a fostă primită. Guvernulă se 
declară solidară în acestă afacere.

Paris. 9 Octomvre. Toți po
sesorii de fabrici de sticlăriă din 
Francia, în numără de 42, ș’au 
închisă iabricile loră.

DIVERSE.
La esamenulfl de istoria. Profesorul®-. 

Mademoisselle Elvira, cine a nimicită 
familia de Burgund?“ — Domnișâra El
vira: „Filoxera*.

Cât prețuesce unu tablou de Rafael? 
Prințulh Borghese se scie, că ajungândă 
în falimentă (activele și pasivele se urcă 
la 4ecl de milione) a fostă nevoită sâ-șl 
vân4ă averea, ca sâ potă satisface mă- 
oară în parte pe numâroșii sâi creditori. 
Deună4i și-a vândută și mărgăritarulă 
frumosei sale coleoții de tablouri, por-, 
tretulă lui Cesar Borgia făcută de Ra
fael. Prețulă vîn4ârei a fostă de 600,000 
de franci, er cumpSrătorulă baronulă 
Alfons Rotschild din Parisă.

Cursulu pieței fSrașovii.
din 9 Octomvre st. n. 1891.

bancnote românescl Cump. 9.26 Vend. 9.29
Argintă romănescă ■ „ 918 n 9.24
Jfapoleon-d’ori - - „ 9.26 n 9.30
Lire turcescl - - „ 10.50 n 10.55
imperiali - - - » n 9.50 n 9 55
ftalbinl - - - „ 5.40 H 5.45
Scris, fonc. „Albina41 6% —.— fJ —

n » >, 5°/o » 99.50 n 100.
iuble rusescl - » „ 121.-~ J1 123.—
Orei germane ■ ,, 57.— n 57.40
Discontulă 6—8°/o pe ană.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Cnrsulii Ia bursa din Viena.
din 8 Ootomvre a. c. 1891

Renta de aură l°/a ............................ 104.
Renta de hârtiă 5% .... 100 60
Imprumutulă căiloră ferate ungare -

aură...................................... - - - 115.50
dto argintă....................... 97.20

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [1-ma emisiune] 111.10

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

Amortisarea 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 - - - - —
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 141.
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului 180.E0
Renta de hârtiă austriacă .... 91.20
LosurI din 1860 .................................. 136.75
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 1015.—
Acțiunile băncei de credită ungar. • 829.—
Acțiunile băncei de credită austr. 283.
Galbeni împărătesei- - - ... 5.57
Napoleon-d’orI - .... 9.31
Mărci loO împ. germane - ... 57.75
Londra 10 Livres sterlinge 117 50

Nr 12686—1891 3-3

PUBLICAȚIUNE
La oficiulă orășănescă forestierală din 

locti suntă de a se ooupa două posturi 
de adjuncțl forestierall.

Veniturile suntu urmâtorele:
Salarii 400 fi.
Bani de quartiră 100 fi.
Paușală de drumă 120 fi.
Veniturile dieteloră statutarice și 

rebonificarea speseloră de drumîi afară 
de ceroulă de stațiune.

40 metri cubici de lemne de fagă 
pentru arșii cu vecturarea în locuință.

Reflectanții asupra unui din aceste 
posturi au de a’și ascerne pănă în 10 
Noemvre a. c. după prândă la 5 ore 
subscrisului magistrată petițiimile pre- 
vădute cu atestată de boteză, cu atestată 
de moralitate și cu testimoniul^ asupra 
esamenului forestieral de stată depusă în 
Ungaria, precum și cu testimoniulă me
dicală asupra destoiniciei fisice în re- 
sortulă forestierală.

Se recere cunoscerea aceloră 3 limbi 
ale patriei.

Brașovu, 3 Ootomvre 1891.

B
r ■

****
♦**

0 specialitate necomparabilă
între tote apele minerale alcalîn-acide din monarchiâ și străinătate

este

©Țpa, de

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

Apa minerală de „Bepât44 sS întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbărilnru de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organeloru respirătore, în contra 
maladieloră rinichiloru și a beșicei etc., are unu efectă admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta ca remediu solvatoru neprețuibilu.

Celu mai curatu și binefăcătorii producții naturalii. 
Ca b or vizii adecă beutia cu vinii.

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

W*  Șampagnulti apeloru. minerale. *W0  ■
Conformă ordonanței înaltului minister^ de interne No. 5891/VIII 

din anulo 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 „Bcjsăt44 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.

Cu totă stima
Administraținnea isvornluî 

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

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

Budapesta—Predealii Predealii—Budapesta B.-Pesta-Aradu-Teiuș
Trenă 

de 
persân.

Trenă 
aooele- 

rată

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
accele

rată
Trenă

de _____
persân. rată persân.

Trenu 
accele-

Trenă 
de

Trenu Trenu Trenu
de accele- de 

persân. ratu persân

I:

Tcâuș-Aradu-B.-Pesta (Copșa-inică- Sibiiu I

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
accele

rată

Trend 
de 

persân.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Oiuoia
Huedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel
Clușiu j

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uiăra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușă

Crăciunelă
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică j

Mediașă 
Elisabatopole
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodă
Augustină 
Apața 
Feldiora

Brașovu

Timișă
Predeală
Buouresel

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
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

BucurescI 
Predeală 
Timișă

Brașovfi

Feldidra 
Apața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sigili ș ora 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă

J I

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

Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

9.48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida

Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 

, Rev 
1 Mezo-Telegd 
’ I
• Oradea mare{ 
i I

i?|8.—
18.07
8.24

sus

J I

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

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

P. Ladăny 
Szolnok 

g’gj Budapesta 
93Vi0M

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
10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Aradu
Gîogovață
Gyorok
Paulișă
Radna Lipova 
Conop
Berzava
Soborșină
Zamă
Grurasada
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia
Șibotă
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiușu

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 
11.44] 
12.06 
12.38

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

Aradu

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| 7.20

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51
155

1.39 
2.19 
2 36 
3.03
3.30 
4 17 
4.33 
4.55
5.17 
5.28 
5.53||
6.24 
7.02
7.17 
7.46 
7.57 
8 08
8.30
8.40 
9.05
2.21 
5.50
1.40

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

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

Sibiiu- Copșa-mică

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8.02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea
Ludoș

(
Oșorlieiu 

Regh.-săs.

2.50 8.20 2.41
3 34 9.11 3.27
5.20 11.17 5.14
5.35 5.36
7.10 7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

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

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Regh.-săs.
Oșorlieiu
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

---------1------------------------------------------------------------r—----------------------------------------------------------------
Wffureșft-ILudeșft—Bistrița Bistrița—Wureșft-Ijudoșii

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

4.—] Bistrița
Țagu-Budctelică . .6.481

9.59| Murășă-Ludoșă .
Sotat Numerii încuadrațî cu linii grdse însenuu ă orele de nopte.

Aradiî—Timișora || Timișora—Aradu
Aradă 6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11 5.05
Vinga 7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46 6.40
Timișora 8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50 7.50

Bhii-ișu—'furda || 'furda-CJliirisft

Car eii-mari—Zelău || Zelău—Careii-mars

Ghirișu 
Turda

7.48
8.08

10.35
10.55

3.40
4.—

10.20| Turda 1 4.5o| 9.30
10.44| Ghirișă j 5.10| 9.50

2.30
2.50

8.50
9.10

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Sighișora. . .
Odorheiu . . .

4.30
7.21

11.25
2.11

Odorheiu. . .
Sighișora. . .

8.15
10.52

3.15
6.10

Brașov 
Zârnesci

Brașov—Zer n esci

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 
Cerna
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
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

5.45
7.26

4.55
6.36

1.16
4.15
7.21J Careii-marI. .

Zelău....

Zeruesei—Brasev

5.5o| Zelău.....................
11.— | Careii-marI . . v

Tipografia A., MUREȘIANU, Brașovu.

1.56
6.48

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44


