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ZSTovi abor.amen.tu

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

8c deschide nou abonament*, la care în- 
vltămu pe top amicii și sprijinitorii fâiel nostre.

Prețului abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl 

pe șâse luni 6 fl., pe ună ană 12 fl.
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 Austro-Ungaria: pe ană 2 fl., pe 
făse luni 1 fl.

Pentra România și străinătate: pe ană 8 
franci., pe ș6se luni 4 franci.

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

Domnii, cari se voră abona din nou 
lă binevoescă a scrie adresa lămuriți! ș 
a arăta și posta ultimă.

Aâministrațiiinea „Gazetei Transilvaniei",

Românii Ardeleni la Praga.
(Raportă specială ală „Gaz. Trans.“) 

Praga, 6 Octomvre st. n. 1891.

Domnule Redactorii, 1
Precum s’a fosta anunțată în 

„Gazetă“, întâlnirea nâstră, a ce- 
loră, cari s’au decisă a visita es- 
posiția boemă, s’a tăcută în Viena 
în cursulă cțilei de 3 Octomvre. 
In sera acestei cțile amă avută o 
frumosă întrunire cu junimea ro
mână și cu membrii coloniei ro
mâne din Viena într’ună restau- 
rantă elegantă, er Luni în 5 Oc
tomvre dimineța la 8 ore pleca- 
rămă dela gara Franciscă-Iosifă 
la Praga. Eramă cu totulă trei
zeci de persâne. Pe drumu, petre
cerea fu forte animată, timpulă a 
fostă însS cam ploiosă. La 31/2 
intrarămă în gara dela Praga. 
Aici ne întâmpină și ne salută o 
dolegațiune compusă din profe
sorii de universitate Dr. I. L. Pic 
și Dr. loan Urban Jarnik și din 
d-lă advocată Dr. Podlipny, care a 

| venită ca representantă ală clu
bului Cehiloră tineri.

Societatea română, acompaniată 
de acești stimați Domni, merse 
apoi în orașft și-și luă locuință în 
„Hotel d'Angleterre“ și ;în Hâte- 
lulă „Kaiser von Oesterreich“. 
Abia sosiți, primirăm ă invitarea 
de a merge în sâra aceea sS vi- 
sitămă pomposulă teatru națională 
cehică. S’a dată o pantomimă fru
mosă și în urmă opera „Cavalle- 
ria rusticana41. Direcțiunea teatru
lui cu multă amabilitate ne puse 
la disposițiune mai multe loje, 
unde furăm ă conduși de d-lă prof. 
Dr. Jarnik.

Pentru Ziua următâre, Marți, 
la 11 ore a. m. era anunțată vi
sita nostră corporativă la Esposi- 
țiune.

Praga, 7 Octomvre st. n. 1891. 
Domnule Redactorul

Vină în tâtă graba a ve tri
mite tecstulă vorbiriloră, ce s’au 
ținută cu prilegiulă primirei Ro- 
mâniloră ardeleni de cătră comi- 
tetulă esecutivă — primire, ce s’a 
făcută erl dimineța la 11 ore 
înainte de ameZu.

La cesulă acesta sosiră Ro
mânii în 14 trăsuri; între ei se 
aflau și douâ Dâmne române. La 
Pârta Esposițiunei ei fură primiți 
de cătră domnii Dr. Sedlak, con- 
ducetorulă afaceriloră comitetului 
de acțiune ală esposiției; de cătră 
d-lă Dr. Urban Jarnik, profesoră 
de universitate și membru ală co
mitetului esecutivă, și de cătră 
d-lă Bondy, mare comerciantă și 
membru ală comitetului esecutivă. 
Era de față numerosă publică, 
care se adunase la soirea, că vină 
Românii.

Mai întâiu âspeții români, cari 
mergeau în grupă, conduși de d-lă 
Dr. Aurel Mureșianu, fură salutați 
de cătră d-lă Dr. Sedlalc prin urmă- 
torea vorbire ținută în limba 
cehică:

Prea onorați Domni! Prea onorate 
Domne!

’Ml servesoe de ondre a vă saluta 
în numele comitetului de Esposițiune, ca 
dspețl iubiți și rari ai esposițiunei iu- 
bilare a Boemiei. Vă salutămă pe aoestii 
looă dedicată muncei, pe locuiți, unde 
întregă poporală boemă șl-a adunată re- 
sultatulă lucrării sale de mulțl ani, spre 
a dovedi, că ou totă dreptulă nisuesce 
a ocupa o posițiune egală între popărele 
culturale ale Europei, ba că se află deja 
între cele dintâiu popdre. Despre aceea, 
oum a sucoesă acestă dovadă, veți ave 
ocasiune a judeca înși-vă.

Venirea D-v6stră ne-a buourată cu 
atâtă mai tare, cu câtă ne legă mai 
multă seu mai puțină o sorte și țintă 
comună și Vă mulțumimă pentru onorea 
ce ne-ațl făcut’o cu stimata D-văstră vi- 
sită și pentru jertfele, ce le-ați adusă, 
spre a vede oum a succesă Esposițiunea 
nostră.

Vă poftimă o petrecere plăcută între 
noi și strigămă:

Trăiesoă dspeții noștri Români! 
Trăiască Românii! (At miji Slava! Slava 
Rumunum !)

După acesta păși înainte d-lă 
Dr. Urban Jarnik și rosti în limba 
română, c’ună accentă și o into
nare curată, următârea cuvântare:

Prea stimațilorti. Domni!
Am fostă însărcinată din partea co

mitetului eseoutivă, să Vă rostescă câ
teva cuvinte de binevenire în limba stră- 
moșesoă a D-loră Vostre. Cu mare bu- 
curiă împlinescă misiunea acâsta, căci 
văc|ă înaintea mea representanțl ai a- 
cestei națiuni, pentru care de șepte- 
spre-deoe ani, de când am înoepută să 
mă îndeletnicesc^ cu studiulă limbei și 
literaturei românescl, hrănescă în ini- 
mă-ml simpatiile cele mai vii și mai sin
cere. Visita, ou care onorați Esposițiunea 
ndstră, ne faoe o plăoere ou atâtă mai mare, 
fiind-că Vă cundscemă ca nisce meșteri 
isousițl în arangiarea de esposițiunl mai 
mici într’adevără, deoâtă a ndstră, dâră 
ourată naționale: vrâu să vorbescă des
pre esposițiunl de gospodăria și de lu
crări de casă, pe cari le alcătuițl cu 

ocasiunea adunăriloră generale ale Aso- 
oiațiunii Transilvane, la cari de două-orl 
ml-a fostă dată și mie să asisteză: o- 
dată la Sibiiu și altă-dată la Sighișdra. 

învoi vedemă deci, Domniloră, nisce 
bărbați oompetențl, să judecați despre 
suooesulă Esposițiunii ndstre iubilare. Vă 
suntemă îndatorați, oă nu v’ațl sfiită de 
ostenelile unei călătorii așa de lungi și 
de obositdre. Cu tote că nu suntemă 
frați de sânge, nici de limbă, nu se p6te 
tăgădui, că sdrtea nostră în trecută avu 
o asămănare fdrte mare, și mi-se pare, 
că și în momentulă de față persânele ne
preocupate voră afla, oă interesele nostre, 
ale amânduroră națiuni, se atingă din 
mai multe punote de vedere. Speră, că 
și D-vdstră în vremea petrecerii în oa- 
pitala regatului Boemiei o să Vă con
vingeți deBpre acesta și în speranța a- 
oesta Vă spuiu din tdtă inima un simplu 
dâr sinceră: Bine ați venită, frațiloră!

Ună „sâ trăescă!“ puternicii 
din partea Româniloră salută a- 
cestă simpatică vorbire. După a- 
ceea păși d-lă Dr. A. Mureșianu ună 
pasă înainte și respunse prin ur- 
mătorulă discursă parte în limba 
cehă, parte în limba română:

Prea Stimați Domni!
(In limba oehă): Suntemă adâncă 

mișcațl de deosebita atențiune, ce a avut’o 
onoratulă Comitetă ală Esposiției, când 
V’a însăroinată pe D-V6stră, simpaticulă 
nostru amică, de a ne saluta și în limba 
ndstră strămosescă și Vă mulțumimă 
din tdtă inima.

(In limba română): Venimă de de
parte, toomai din celalaltă colță ală Mo- 
narchiei, din Transilvania, care emulâză 
ou Boemia în frumsețele și darurile ei 
naturale; venimă în acâstă frumdsă și 
vechiă oetate istorică spre a vede și a 
admira resultatele unei munci îndelun
gate de vecurl pe tărâmulă paclnică ală 
luptei de emulare economioe, industriale 
și culturale.

Venimă conduși tot-odată de dorința 
de a dovedi, că nobilele stăruințe ale 
națiunei boeme pentru oultură, progresă 
și libertate suntă pe deplină aprețiate,

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Călătoria la Schandau.
O istoriă, în epistole, 1810 de Theodor Kiirner.

Scliandau, 1 Iunie.
Promisemă, scumpe, a te însciința 

în curendă despre mine. Abia suntă 
două-decl și patru de bre departe de 
tine și-mi împlinescă promisiunea. Tre- 
bue să mărturisescl, că asta însemnă a 
fi punctuală. Acăstă virtute a solidității 
mi-se cuvine cu dreptă cuvântă, ca unuia, 
oare de curând am devenită bărbată ; 
de aceea nu vreu să mai facă laudă din 
aoesta. Eu oredă, oă în întrega vieță 
omenâsoă nu esistă ună saltă, mai cu
tezată și mai depărtată, oa din mijlo- 
culă vieții de studentă în temnița sta
tului căsătoriei. Acestă salto mortale să 
fi ruptă deja unora grumazii, eu însă 
speră, oă voiu fi fericită. Cine cuteză, 
oâștigă.

Tu admiri, precum adese-orl mi-ai 
Zisă, mintea mea ușuratică la acestă pasă 
însemnată, care, precum te espriml, tre- 
bue să determine fericirea viitorului meu. 
Eu nu înțelegă, oum să fiu altfelă. Tu 
soii bine, cum împrejurările familiare 

pretindă neapărată, oa eu să iau în oă- 
sătoriă pe tinăra contesă Stellnitz, dâoă 
nu voescă să perdă o însemnată moște
nire, pe care numai sub acestă condi- 
țiune o oapătă. Părinții suntă înțeleși, 
ală meu părinte mi-a ertată de curândă 
tote ștrengăriile mele din tinerețe dim
preună cu vr’o câteva mii de taleri da
toria, fără de a face față acră; deci și 
eu îi potă face acestă plăcere.

Dealtfelă miresa mea să fiă ună 
ângeră, cum se esprimă tatălă meu ; mo
rală, cuviosă, oultă, amabilă și nota-bene 
bogată; scurtă, decă potă da creZă- 
mântă descrieriloră sale, m’așteptă o 
viâță de raiu. Oă nu-mi zugrăvescă vii- 
torulă meu cu colorile fărmeoătdre ale 
unei patimi ardânde, îmi creZl.

Lasă deci să trecă așa preste mine. 
Pănă acum n’am privită iubirea nici
odată de altceva, decâtă de o veseliă 
momentană. Ce mi-se istorisia despre fi
delitate eternă, fericire oasnioă etc. etc., 
le-am considerată numai ca nisoe visuri 
frumose. Amorală, oare nă umple inima 
de nerăbdare, nicl-odată nu l’am simțită, 
și sunt convinsă, că farmeculă femeesoă 
nu mă pote scote așa de ușoră din o

dihna frumosă, pe oare am dobândit’o 
dela lume. Totuși să tăcemă despre 
acesta, ascultă să-ți povestescă, cum am 
venită eu aici.

Tu scii, cum tatălă meu are roman
tica ideiă de a mă presenta miresei mele 
numai în Schandau, în aoestă frumosă și 
puternică natură, pentru de a da lucru
lui ună interesă mai mare, și cum ea va 
ajunge aici peste trei ZA0- Eu am pl0- 
cată mai înainte, pentru-oa încă-odată, 
pănă a nu mă fi înfășurată cu legăturile 
de rose ale jugului conjugală, să dau 
deplină libertate ființei mele. Aici, unde 
adese-orl am petrecută 6re fericite și 
plăcute, voescă a-ml reaminti minuna- 
tulă timpă ală Z^eloră trecute, și ast- 
felă a căuta să deșteptă în mine o dis
posițiune, carea să placă blândei mele 
mirese1

Nu negă, sunt totuși tare curiosă, 
ce înfățișare va ave. Deăre-oe niciodată 
nu mi-a fostă permisă a-i scrie, — căci 
tatălă meu consideră oa cea mai mare 
glumă întâlnirea ndstră de aci, — nici 
nu sciu nimică despre dânsa. Nici chiar 
numele de boteză! Asta totă e cam 
prostă din partea bătrânu-meu. Elă e 

așa de sigură, că ne vomă plăcâ, încâtă 
nici nu-șl pâte cugeta altfelă. Ei, de-ar 
da numai DumueZeu, ca sărbătdrea sa 
de plăoere și de iubire artistică urzită, 
să nu iâe ună sfârșită tristă !

M’ai rugată, să-ți facă o descriere a 
drumului meu și a naturei de aid. Amice 
dragă, dispenseză-mă de asta! mtâiu am 
prea puțină liniște în inima mea, oăol 
gândulă de a merge înaintea unei mirese, 
m’a mișcată totuși mai multă, decâtă 
să-mi potă însumi da sema despre aoesta, 
și a doua, astfelă de desorierl pentra 
unulă, care însu-șl n’a văZută și n’a 
fostă la fața locului voră rămână reci, 
mdrte și fără însemnătate, er tu, dim
preună cu amabila ta Maria, pănă acum 
n’ai putută fi scosă dintre zidurile ân- 
guste ale cetății. Ce-țl folosesce așa-dâră 
decă-țl spună, cum cei doi uriași, Li- 
lienstein și Konigstein, țină strajă la 
intrare, când voiescl să străbați la celă 
mai sântă locă ală acestei naturi bogate 
și oum stau amenințândă față ’n față 
asemenea columneloră lui Hercule. Ai 
tu atunci o ideiă despre acestă privelisoe 
încântătdre?

Nu, nu; vină numai curendă și veZl 
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multiî prețuite și însoțite de simpatii 
și în sinulă Româniloră auprițî din par
tea răsăritenă a Monarohiei nostre.

Preoum ați binevoite a aminti, și 
noi Românii ardeleni faceme în împre
jurările de tote grele și apăsătâre, în 
oare trăime, tote ceea ce ne stă în pu
tință pentru ca să înaintăme în cultură 
și deoă De măguliți așa de multe, afir- 
mânde c'ame fi competențl a judeca 
importanța Esposițiunii D-Vostră din 
puncte de vedere ale progresului na
ționale, și noi la rândulă nostru Vă de- 
clarăme, că considerămă pe Cehii bo
emi ca pe ună poporă forte înaintate, 
pe care ni-le puteme lua ca modele în 
ce privesoe activitatea în brasda culturii, 
âr în deosebi îi considerăme ca pe cei 
mai de frunte luptători pentru egala în
dreptățire națională în concertulă popâ- 
reloră din monarohia habsburgică.

Fiă, ca bunule geniu ale poporeloră 
să facă să răsară din acesta nobilă 
emulațiune pentru oultură și libertate, 
pacea, concordia și adevărata mulțumire 
a națiunilore acestei mari împărății.

(In limba cehioă); At zije narod 
cesky,at zije zeme ceska\ (Trăâscă națiu
nea cehă, trăescă țâra Boemiă)1

Acestu discursti întâmpină a- 
plausele însuflețite și repețite ale 
publicului; toți erupseră în stri
garea: Slava Rumunum! at ziji 
Rumuni!

Terminându-se astfeld primirea 
oficială, âspeții români visitară 
Esposiția admirabilă de frumdsa.

Despre celelalte vă voiu ra
porta mâne. Salutare!

Voci asupra visitei
Românilor Ardeleni la Praga.

Sub titlulă „Români în Praga**, „37a- 
rodni Listy* dela 7 Octomvre salută so
sirea Româniloră Ardeleni cu următârele 
căldurâse cuvinte:

Precum este deja cunoscută 
cetitoriloră noștri, visitară erl es
posiția nbstră iubilară și 30 de 
representanți ai poporului română 
din monarchia austro-ungară. Po
liticii și literații români din țerile 
statului ungară suntă cunoscuți 
ca amici sinceri ai poporului 
boemă și urmărescă cu simpatiă 
nefățărită lupta nostră pentru drept 
și naționalitate. Ei înșiși se află 
într’o situațiune analogă, decă nu 
și mai rea ca a ndstră, și pbrtă 
de mulți ani o luptă amară, der 
valordsa, în contra politicei de 
asuprire maghiare, care tinde la 
nimicirea loru, tocmai așa precum 
lumea germană lucreză pentru 
germanisarea țăriloru boeme. De 
aceea urmărimă și noi Cehii lupta

însu-țl și tu, ca și mine; simțti, că o 
astfelă de frumsețe, chiar pe lângă des
crierea cea mai puternică, pierde din 
farmeculă său. Astfelă de zugrăviri potă 
să înveselesoă pe unulă, oarele însu șt a 
fostă aci și astfelă pâte să lege de aoele 
cuvinte mârte plăoerile și încântările sale, 
și așa pote să guste în reamintire înoă- 
odată tâte plăcerile propriei sale călă
torii; der ori oărui altă omft îi va păre 
neînsemnată ioâna descrierei mele. Eu 
țină de oelă mai cuminte, că față cu 
astfelă de locuri pline de vieță și de 
frumseță ale naturei, să se asprime oâtă 
se pote numai părerea individuală. Asta 
va înveseli pe fiă-care. Din disposițiunea 
în carea va fi transpusă ună omă la ve
derea unei frumsețl naturale, eu îmi potă 
înfățișa cu multă mai ușoră caracterulă 
aoeluia, decâtă din acele desorierl, cari 
abia se apropie ou claritatea și espune- 
rea fidelă contureloră.

Der fără voiă ajungă ârășl a reflecta. 
E deja aprâpe târejiu și pleâpele mele 
îmi amintescă, oă astăcjl am făcută o 
bună toură pe josă. Salută pe draga și 
scumpa ta soțiă și-mi sorie în curendă.

(Va urma.)

Româniloru cu simțeminte de sin
ceră amiciția și suntemu siguri, 
că iubiții noștri bspețl români 
voru fi primiți, în totu timpulu pe- 
trecerei loru în Praga, pretutin
deni cu aceleași sentimente.

„Neues Pester Journal11, Fpubli- 
cândfi o telegramă despre banche- 
tuia datu în onbrea Româniloru 
la Praga, face în introducere ur- 
mătorulu comentarii:

„Monarohulă a părăsită erășl Boe- 
mia; că ce preță se pâte pune pe de- 
clarațiunile de lealitate ale Cehiloră, se 
pâte vedâ din împrejurarea, că în Praga 
erășl au începută demonstrațiunile ostile 
în contra statului. Ansă la aoesta au dat’o 
de astădată ospeții români dela esposi- 
țiă, în onârea cărora li-s’a dată erl ună 
banchetă**, etc.

„Pester Lloyd* în numerulu 
seu dela 10 Octomvre publică unu 
vehemenții articulu de fondu, în 
care îșl varsă foculu dela inimă 
în modulu celu mai bruscu și pă
timașă, Reproducemu în întregulu 
seu acestu articulu alu cțiajculiii 
guvernamentală maghiară, reser- 
vându-ne a reveni asupra lui. lâtă 
articululă:

Dintre tâte festivitățile de înfrățire, 
la cari a dată ansă esposiția iubilară din 
capitala boemă, îlă ocupă rangulă de 
frunte de — deșănțare, de sigură orgia 
aceea în care Cehii tineri și câțiva Ro
mâni Ardeleni au hotărîtă și au sigilată 
alianță intimă, între naționalitățile loră 
respective.

Ce e dreptă, nu ne trece prin gândă 
să luămă în seriosă duzina de alianțe, 
cari s’au legată pe teritorulă Pragei de 
aură în sesonulă anului curentă de es- 
posițiune, și cari au fostă serbate în 
modă entusiastă. Bravii Cehi, a oăroră 
mândriă națională se pare, că se arată 
din nou într’o măsură, ce inspiră seriăse 
îngrijiri, cu oine ore nu s’au înfrățită 
în lunile trecute ? Ei au înoheiată alianțe 
cu Franoesii și cu Croații, cu Sîrbii, cu 
Bulgarii și cu Slovacii cei cu idei pan- 
slaviste din Ungaria nordică, — înfră
țirea cu Rușii a rămasă, numai fîind-că 
presidentulă poliției au fostă atâtă de 
nepoliticosă, că a făcută să dispară ur
gentă mediile oorăspuncjătâre din im- 
periulă Țariloră, er încâtă privesce 
alianța ou Muntenegru, aoâsca a fostă 
zădărnicită mai ou semă prin fatala îm
prejurare, că eroiciloră fii ai Munțiloră 
negri le-au lipsită banii mărunți pentru 
o călătoria la Praga. Se vede, că pa- 
trioții tineriloră Cehi au aruncată dife
ritele ingrediente într’o âlă și că pentru 
ca din olla potridă să nu lipsescă nici o 
parte oonstitutivă esențială, ei deregă 
acumă gustosele buoate, mai înainte de 
a se prea ferbe, cu înfrățirea ceho-ro- 
mână, — și deși nu admirămă altoeva 
la Cehi, totuși admirămă de sigură sto- 
maohulă loră, care este destulă de tare, 
ca se supârte acestă produotă curiosă.

Cea mai nebună dintre tote aceste 
produoțiunl nebune ale nisuinței cehice 
de înfrățire, este cu tâte aoeste, după 
cum s’a estasulă de bucuriă, în
care Românii noștri din Ardeală au fostă 
alipiți în Praga la inima patriotică 
boemă.

Primirea entusiastă a Francesiloră 
mai avuse ună sensă; cești din urmă au 
fostă numai ună surrogată pentru Rușii 
absenți. Au îmbrățișată republica și se cu
getară la imperiulă Țariloră, după cum 
ună amantă sfiiciosă drăgostesce și să
rută pe sora mai mică a acelei fete, 
oare formeză obiectulă drăgostirei sale 
fantastice. Rațională era — să tjicemă 
așa — chiar și entusiasmulă de ali
anță, cu care au sărbătorită pe Șerbi, 
CroațI și Slovaci, aoeste suntă popore 
slavice, întocmai oa și poporulă boemă, 
și deși ele suntă heterogene în privința 
confesiunei loră, a tradițiuniloră loră 
istorice și a însușiriloră etnioe, totuși in 

casă de lipsă, deoă tocmai voesoă cu 
ori ce preță să fiă „înfrățiți**, comuni
tatea rassei loră representă o legătură 
de unire, care le întrunesce pe tâte a- 
ceste popâre peste divergințele multiple 
și esențiale.

Der, pentru Dumnezeu, ce au co
mună Boemii de culore cehioă tineră cu 
Românii din Ardeală ? înrudirea limbei 
nu, căci cu câtă suntă mai mândri Ro
mânii pe originea pură latină a idiomu
lui loră, cu atâtă se desbară de afini
tatea celui slavică. Comunitatea de rassă 
lipsesce totă atâtă ca și unitatea con
fesiunei,- oricât amă privi de esactă ra
porturile reoiproce între Cehi și Români, 
lipsesce totă ce ar pute să întemeieze 
o solidaritate între aoeste două popore. 
Din contră, se află o umplătură între 
momentele despărțitore, cari tragă între 
Români și Cehi prăpăstii, oe nu se potă 
treoe. Presupunendă, că politica Cehi
loră tineri în adevără representă dorin
țele naționale ale poporului boemă, as- 
pirațiunile aoeste — decă au peste totă 
ună sensă — totuși au numai o ideă 
fundamentală, de a oâștiga, în Europa 
ostioă, rolulă conducătoră exclusivă pen
tru elementulă slavică și prin posițiunea 
predomnitâre a slavismului coronei bo
eme, să elupte posițiunea deosebită a 
unui stată în monarohia habsburgioă. 
Deoă aoesta e casulă, cum vină Cehii la 
nebuna ideă, să se înfrățesoă cu Românii, 
cari — toomai așa ca și elementulă ma
ghiară — suntă „o tepă în carnea sla
vă0? Dâcă voesoă Românii să rămână 
fideli propriei loră naționalități, atunci 
e imposibilă, ca să părăsescă arena de 
luptă în contra espansiunei slave, în care 
au fostă împinși prin oondițiunile esis- 
tenței loră, impuse de natură. Și cu 
acestă naționalitate se face înfrățire 
în Praga, conduși de idea nebună, că 
au aflată în ea ună aliată naturală! 
Dâoă și în aoesta e rațiune, atunci tre- 
bue, că în o singură nopte totă lumea, 
oare nu e cehă, a devenită o casă de 
nebuni.

Totă de asemenea contraste crasse 
ne isbimă, oând luămă afaoerea aoesta 
din punctă de vedere româneștii. Ideia 
despre oonfederațiunea stateloră balca
nice, în totă Orientulă nu are contrari 
mai număroșl și mai ardențl, oa între 
Români. Cu tote că câțiva tineri români 
au arangiată în Giurgiu o manifestațiune 
sgomotâsă în favorulă unei alianțe a tu
turora poporeloră balcanioe, massa cea 
mare a poporului românescă simte ins
tinctivă și oapetele ougetătâre din mij- 
looulă acestora s’au luptată pentru a 
dovedi, că ideia unei oonfederațiunl bal
canioe este o ideiă rustică, născooită 
tocmai cu scopulă, ca în speoială pe Ro
mâni să-i ademenescă și să-i atragă într’o 
mișoare, a cărei ultimă țintă este îm
părțirea Europei de ostă între popârele 
slavice — de sine se înțelege, că sub 
hegemonia rusescă. De aici oontratjicerea 
violentă a Româniloră în contra ispitirei 
ideei oonfederațiunei balcanice, pe care 
națiunea cu dreptă cuvântă o privesoe 
oa acea lopată, ou care ’i va îngropa 
cioclulă rusescă. De aiol și ținerea con
secventă a statului română la aoea poli
tică, care îi alătură la Europa vestică și 
oare privesce slavismulă ca pe uniculă 
dușmană, de care are să se apere națiu
nea română.

Tâte aoestea suntă atâtă de clare, 
încâtă e de prisosă, ca să mai perdemă 
ună singură cuvântă cu acesta, și cu 
tâte aceste se ducă Românii din Ar
deală la Praga — Dumne4eu soie cu ce 
împuternioire — și încheiă aici o alianță, 
basată pe frățietate, cu representanții 
cei mai înverșunat! ai slavismului, cu 
Cehii tineri.

Nu trebue să ne spargemă multă 
capulă cu aceea, cum s’a întâmplată 
lucrulă acesta. Unui oratoră română i-a 
deslegată limba vinulă, oe i-s’a dată în 
Praga, și bunulă omă a vorbită în modă 
naivă, ca în școlă. Elă cjise francă : „Voi 
voițl să federalisațl Austro-Ungaria și 
noi — noi voimă totă aoeeașl. Și prin 

urmare să trăiâscă înfrățirea oeho-ro- 
mână !**

Visulu de federalisare, — aoesta e 
tâtă istoria. A desoompune monarchia 
și spre scopulă acesta a preface în ruine 
fundamentulă dualistioă, „gemenii con- 
crescuțl**, germanismulu și maghiarismul#, 
a-i nimici cu o singură lovitură. Numai 
aoâstă ideiă este elementulă, în care au 
trebuită să se întâlnescă Dr. Herold și 
domnulă Mureșianu, pentru ca imediată 
să se înțelâgă.

Dreptulă publică boemă, numai cei 
scurți la vedere potă să susțină, că pe 
Români nu-i privesce de looă. Deoă 
odată este câștigată, atunci avemă tria- 
lismulă, quatuoralismulă, quinqualismulă 
vine după aceea. Acesta e dară ca lu
mina sârelui. Nu ne trece prin minte 
să asămănămă pe Românii, cari au ve
nită în Praga, cu totalitatea naționali
tății române. Ne înohipuimă, oă ei au 
fostă trimiși în Boemia ca mustre fără 
valâre și suntemă firmă convinși despre 
aceea, că poporațiunea română din pa
tria nâstră ougetă ou multă mai leală 
și mai patriotică, pentru oa să împărtă- 
■ escă nisuințe, cari țintescă la răsturna
rea ordinei esistente a dreptului publică. 
Der ne vomă însemna bine, oe au spusă 
frații noștri Români Cehiloră tineri în 
Praga, pentru ca la momentulă potrivită 
să li-o punemă înaintea ochiloră. Totă 
aceleași elemente suntă, cari în presa 
loră de agitare răspândesoă minciuni des
pre asuprirea Româniloră în Ungaria și 
pe lângă aoeea nu lasă nici o ocasiune, ca 
acusările loră să leînsoțescă ou asigurări 
de fidelitate cetățenescă și de lealitate 
sinceră. Li-se voră aduce aminte în 
modă pregnantă manifestațiunile loră din 
Praga, când le va veni în minte să în
șele străinătatea seu corâna prin afir
marea „alipirei loră oătră organismulă 
legală ală statului**.

Mai pe scurtu, Jidano-Maghia- 
rii dela „Pester Lloyd“ aru voi 
cu ori ce prețu se ne țină puru
rea isolați, pentru ca astfelti mai 
ușorii să ne pătă stăpâni. Aru voi 
domnia-loru se ne înfrice cu sla- 
visarea, pentru ca se ne îndulcescă 
cu magliiarisarea. Cunăscemu de 
multu dragostea și bunăvoința lorii 
față cu noi !

CRONICA POLITICĂ.
— 30 Sept. (12 Oct.) _

— Mai mulți miniștri francesl au 
sosită în Marsilia, oa să ia parte la înȘ 
augurarea lucrăriloru pentru canalisarea 
acestui orașă. Planulă pentru acestea au 
fostă elaborată după modelulă din Bru
xelles. La aoestă Inaugurare au luată 
parte și primarulă din Bruxelles Buls, 
în onârea căruia s’a dată și ună ban- 
ohetă. Primarulă orașului Marsilia ținu 
ună toastă, în care (fi80 între altele și 
următârele: „Domnulă primară Buls, a 
venită aprope în misiune oficială, pentru 
ca să facă ounosoută Franoiei sentimen
tele amicabile ale națiunei belgieneJ Buls 
mulțămindă, beu în sănătatea președin
telui Carnot. Cei presențl strigară: „Vive 
la Belgique F

— in 8 Octomvre s’a dată ună ban
cheta în Marsilia în onârea miniștrilorîl 
francesi. Ministrulă președinte Freycinet, 
ținu o vorbire cu :ooasiunea acâsta, în 
care (fi80) oă republica stă pe baze ne
clătite și grația armatei și a diplomației 
ei a devenită ârășl ună factor# al# echi
librului eutopenu. Acum e vorba, că în 
afară să se întărâscă posițiunea câștigată, 
ti înlăuntru trebue resolvată problema so
cială. Ameliorarea sârtei claseloră de 
josă trebue să fie o problemă de frunte 
a republioei. Și la aoesta se luoră deja. 
Ministrulă amintesoe despre mișcarea 
spontană, care a ouprinsă pe toți Fran- 
cesii republice! și asigură, că toți cei 
noi venițl voră fi primiți ou brațele des
chise „dâr să nu se mire, dâoa noi vom 
continua să apăramă libertatea și refor
mele, pentru cari ne-am luptată**. Vor
birea acesta a fostă primită ou viue 
aplause.
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SCiRILE PILEI.
— 30 Sept. (12 Oct.)

Românii ardeleni la Praga. Cela mai 
valorosă și popularii organă aid Cehi- 
loră tineri „Narodni Listyu urmăresoe 
paști de pașii pe „dragii lorii âspețl14, 
cum numesoe elă pe Românii visitatori 
ai esposiției și ai capitalei „Praga de 
aură14. Astfelă vedemă, câ de când se 
află ospeții români în Praga, în fiă- 
oare număra scrie despre Români și pu- 
blioă dări de sâmă amănunțite despre 
petrecerea lord în Praga și despre vi- 
sitele, ce le faca Românii diferitelora 
instituțiunl și localități din esposițiă și 
din orașuld Praga, unde pretutindenea 
sunta întimpinațl în modula cela mai 
provenitora și simpatica Fo i însa-șl 
nu lasă nici o ocasiune binevenită fără 
a și manifesta simpatiile ei față cu Ro
mânii.

** £
Cehii și Maghiarii. Scima, că foile 

maghiare și maghiarâne încă dela înce
pută au manifestata față cu esposițiă 
dela Praga o atitudine forte reservată, 
cretjendă, că prin acâsta li-va succede a 
împuțina efectula aceleia. Der s’au în
șelata amara. Esposițiă dela Praga și-a 
făcuta efectula său strălucita și atitu
dinea reservată a Maghiariloră a contri
buita numai la potențarea antipatiei cehe 
■față cu Maghiarii. Foia cehă „Hlas Na- 
roda“ oaracteriseză în termini forte aspri 
acăstă atitudine a Maghiariloră. Ma
ghiarii — dice „Hlas Naroda“ — ni-au 
data o nouă dovadă, că nu sunta prie
tinii poporului ceha și că nici nu-șl as
cundă antipatia lora față cu națiunea 
cehă. Ei s’au purtata față cu esposițiă 
dela Praga așa, ca și cum aceea ar fi 
fosta a Chinesilora, ori a Indienilora și 
nu a unui popora din aceeași monar- 
chiă. Aoâsta Cehii nu li-o vora uita! — 
dioe în fine fdia cehă.

* * *
Afacerea Văcărescu. Cetimfi în „Tim- 

pula“: D. Enăchiță Văoărescu a decla
rata unui ministru, că prințula Fer- 
dinanda se va căsători ou d-șora Văoă- 
resou și că va renunța la trona în favârea 

•fratelui său Carola. Dealtmintrelea se 
dice, că cu ocasiunea călătoriei sale 
la ParisB, principele Ferdinanda ar fi 
avuta o întâlnire cu domnișora Văcă
rescu.

* * *
Instituții pentru cultura vaccinului 

animalii. Ni-se scrie, că d-la Dr. Vuia 
medicula băilora Herculane, s’a întorsa 
la Arada, unde șl-a reluata practica me
dicală. Aci Dr. Vuia a desohisă una sta- 
bilimenta, care este chemata a aduce 
mari servicii poporului nostru. Este vorba 
despre una instituta pentru cultura vac
cinului animala, de unde se vora scote 
iultoi dela viței pentru ultoirea copiilora 
și a adulțîlora în contra vărsatului. D-la 
Dr. Vuia este primula Româna, care în 
monarchia nostră are asemenea instituta. 
•Sperămă, că autoritățile comunale și co- 
mitatense, der mai alesă medicii noștri 
români nu vora întârdia a sprijini o ins- 
tituțiune sanitară atâta de folositore și 
nu voră mai da banii lora pentru limfa 
preparată de străini, carea — precum 
ni-se asigură — ou nimică nu e mai 
fiuperiâră. ** *

Cum infloresce cultura ungurescă? 
Răspunsula la aoestă întrebare e forte 
ușoră: Să aruncă dare mare asupra tu
turora locuitoriloră fără deosebire de 
naționalitate, se trimită esecutorl asupra 

j locuitoriloră ca să incasseze darea și 
apoi din darea încassată se ajutoră după 
putință învățămentulă și cultura unei 
singure naționalități, — a celei maghiare. 
Astfelă pentru esemplu în bugetulă pen
tru anulă 1892 suntă preliminați pen
tru ajutorarea diferiteloră șcâle medii 
,136,648 fl. Anulă trecută au fostă pre
liminați sub aoestă titlu numai 119,690 
fl.; va să 4ioâ în bugetulă anului viitoră 
s’au preliminată cu 17,058 fl. mai multă. 
Plusulă acesta s’a adausă cu scopulă de 

a pute mai bine subvenționa trei gimnasii 
ungurești din Ardealu, anume gimnasiulă 
unitară din Clușiu, gimnasiuiă ev. re
formată din Orăștiă și gimnasiulă ev. re
formată din S?psi-Sângeorgiu. Câte alte 
subvenții dă statulă șcâleloră ungurescl, 
nu le mai amintimji; destulă că șco- 
ele menite pentru cultura unui milionă 

și jumătate de Români din Ardeală nu 
capătă dela stată nici ună bană frântă, 
în timpă ce școlele menite pentru cul
tura națională a 600,000 de Maghiari 
ardeleni se bucură de subvențiunl colo
sale. — Acum scițl cum înfloresoe cul
tura ungurescă? * * *

Celebrulh romancierii rusii Leon Tol
stoi a publicată deună-dl în „Novoie 
Vremia“ o sorisore, în care declară, că 
dă voiă ori cui atâtă în Rusia, câtă și 
în străinătate să reediteze ori ce operă 
a sa, fără ca elă să ceră nici o îndem- 
nisare.

** *
Mitropolitul^ Mihailfl. alii Serbiei a 

intentată di arului Dnevni List ună pro
cesă de calomniă. Pacru advocațl, dintre 
cei mai însemnați, ai baroului din Belgrad 
s’au oferită să represinte pe redactorulă 
numitului cliar&- Cu totă oposiția repre- 
sentantului Mitropolitului, judecătorii au 
admisă cererea de amânare pentru a în
lesni acuzatului culegerea dovediloră și 
au ordonată cancelariei mitropolitane să 
pună tdte actele la disposiția redactorului 
inculpată. * 4* *

înmormântarea solemnă a răposatului 
rege Carol de Wiirtemberg s’a făcută Vi
nei I dimineța. Impăratulă și Regele Wil
helm, marele duce de Baden urmau după 
carulă funebru, apoi veniau archiducele 
Frederică, marele duce Michailă Nico- 
laevicl, alțl prinți, corpulă diplomatică, 
miniștrii, generalii, deputății, și delega- 
țiuuile regimenteloră; austriacă, rusă și 
prusiană, ală căroră șefă era răposatulă. 
Carulă era forte pomposă; în timpulă 
serviciului funebru s’au trasă salve de 
artileriă. Impăratulă și prințulă Henrică 
au plecată apoi la 10 6re sera la Ber
lină ; ei s’au despărțită în modă forte 
cordială la gară de regele și de prinții 
presențl. ♦# *

Promovatu. Din Clușiu ni-se anunță 
promovarea la gradulă de doctoră în 
soiințele juridice a d-lui Constantină Po- 
poviciu, ce a avută locă la universitatea 
de acolo în 10 Octomvre n. c.

Demonstrațiuni în Pesta.
Tinerimea voinicosă din Pesta nu 

s’a mulțămită cu tămbălăulă înscenată 
în cJiLle trecute, ci din nou s’a pusă 
ou totă dinadinsulă să continue demon- 
strațiunile, și cu deosebire în contra po
liției. „Patrioții“ nu potă erta poliției, 
că acesta i-a împedecată în avântulă 
loră de libertate, și de aceea se hotărîră 
să demonstreze în oontra poliției. Acesta 
însă păși cu mai puțină oruțare și pe 
cine nu se supunea, îlă aresta imediată.

Despre aceste demonstrațiuni aflămă 
din Pesta următdrele:

Studenții arestați, cu ocasiunea es- 
ceseloră de strade din cjil0!0 trecute au 
fostă pedepsiți. Juristulă Alexandru Frâ- 
ter ca conducătoră ală demonstrațiunei 
a fostă pedepsită cu 30 fl. respective cu 
3 clile înohisâre, ceilalți au fostă pedep
sită cu sume mai mici de bani. Toți con
damna au apelată.

Dupăoe studenții au fostă eliberați 
Sâmbătă pe la amecjl, porniră oblu la 
universitate unde au fostă salutați de 
colegii loră cu chiote de bucurie. In 
curândă însă chiotele aoeste degenerară 
în asurcjitdre strigăte de abzug-url asu
pra poliției și asupra ministrului de co- 
merciu așa înoată dintr’odată coridorele 
edificiului universității oăpătară un carac- 
teră vioiu. „Voinicoțiiu tineri se duseră 
apoi în curtea universității unde ca câtă 
ai da în palme se constitui o adunare 
ad-hoo sub cerulă liberă. Ga „referentă14 

ală „brutalității14 polițienesol luă cuvântul 
studentulă Heves, care cu cuvinte aspre 
stigmatisâ purtarea poliției față de „civii 
academici14. Majoritatea adunărei aproba 
prin strigăte de „eljen“ vorbirea marelui 
corifeu ală apărărei „libertății14 studen- 
țiloră. Representantulă minorității mo
derate, studentulă Weizenkorn (unulă 
dintre „Maghiarii14 conducători ai adunărei 
pentru răspunsulă la memorandulă tine- 
rimei române din Bucuresol), care dise> 
că demonstrațiunile aceste nu suntă de 
nici ună folosă. Vorbele aceste provo- 
cară ună tumultă ne mai pomenită. 
Strigăte, sbierăte, fluerăturl, fură răs
plata vorbitorului. Rectorulă univer - 
sității, br. Roland Eotvos, care aucji scan- 
dalulă acesta, apăru în mijloculă tineri- 
mei și-i provoca ca să se împrăscie 
imediată, căol la dincontră ’i va relega 
dela universitate. Amenințarea acesta iu 
ună dușă rece pentru tinerii înflăcărați 
și fără să ia vreună „condusă14, se de
părtară, cu devisa: „La revedere14 !

După prân4ă se întâmplară ârășl 
escese, deși în măsură mai mică, grațiă 
intervenirei energice a poliției.

Pe la 5 ăre se adunară în fața uni
versității cam la 50 de tineri, cari în
cepură se strige „abzug14.

Apoi întrară lărmuindă în coriddrele 
universițății. Reotorulă br. EttvSs, care 
tocmai presida senatulă universității, au- 
cjindă tămbălăulă ce-lă făceau „voini- 
coșii“, porunoi portarului, să închidă 
pârta și să nu lase pe nimenea să iâsă 
afară seu între înlăuntru. Cum aucjiră 
acesta studenții, îndată li-se tăia pofta 
de a mai vooifera, și când portarulă le 
spuse, că pârta e deschisă pentru aceia, 
cari voescă să iâsă afară, eșiră cu toții, 
îndată ce scăpară afară, li-s« ridică con- 
sciința eului propriu și prin urmare prin
seră din nou curagiu. Inoepură să-și 
bată jocă de polițiă, strigară „Abzug 
spiczli* (terminulă cu care studenții bat- 
jocurescă polițiștii.) Studenții vătjândă, 
(ă numărulă loră se uroă la 100, înoe- 
pură să atace poliția. Ună detectivă bă
trână, oare în cerourile studențiloră purta 
numele Ianslti, fu dată de părete, și se 
(jice că a căpătată și nisce ghionturl 
în coste dela câțiva „bravi civl aca
demici.14

Acum sosi ună inspeotoră de po
lițiă, ou ună detașamentă de polițiști 
oălărl.

Studenții cum vătjură ținuta mar
țială a polițiștiloră, se împrăsciară în 
tote părțile, ca pleva suflată în vântă. 
Numai vre-o 15 tineri mai inimoși, în
cercară să opună o resistență passivă, și 
rămaseră pe piața universității. Marea 
grupă însă fii împresurată și stante pede 
fu dusă la poliție. Acâsta se întâmplă 
pe la 7 ore săra.

O oră mai târcjiu se adunară din 
nou cete de demonstranți pe strada Ke- 
repes, sub pretextă, că voiescăsă cineze, 
flămânzi fundă prin mersulă forțată, ce 
l’a trebuită să-lă facă, în urma gânei 
polițiștiloră. Der, se vede trâba, că pen
tru ca să șl faoă poftă de mâncare, în
cepură să strige „abzug“ și „mehet14.

Poliția apăru în ourândă în frunte 
cu căpitanulă orașului Dr. Farkas, care 
îi provoca să se împrăsciă. Deputatulă 
Hocli și Linder, cari din întâmplare, se 
aflau de față, sprijiniră pe polițiști și în 
urma aoesta studenții aflară cu cale să se 
împrăsciă. Câțiva renitențl fură arestați.

Pe la 9 ore săra, nu se mai vedeau 
din demonstrațiile aceste alte urme, de- 
câtă pasulă monotonă ală patruleloră de 
polițiști, cari traversau piața universității, 
strada Kerepes etc,

Astfelă se termină aoestă „impo- 
santă“ demonstrațiune a tinerimei ma
ghiare, care prin nesfîrșitele ei scanda
luri de pe stradă, înaintea Europei culte 
niol decum nu și-a ridicată prestigiulă 
ei, și așa atâtă de „deochiată!“ — «Viei 
Lărm um nichts!14

Raportulu
Camerei comerciale și [industriale din Brașovă.

((Fine.)

Taxa pentru transportulă de cărbuni 
de petră din PetroșenI oătră stațiunile 
mai desvoltate și cu deosebire cătră 
Brașovă, ar fi de dorită și fiă într’atâta re
dusă, încâtă în faptă să se și potă aduce 
acestă combustibilă. Terminarea rețelei 
de căi ferate în districtulă Camerei nos- 
tre a făcută în anulă 1890 ună pasă în
semnată spre înaintare prin începerea 
construirii căii ferate vicinale Brașovă- 
Treiscaune, er proieotulă pentru calea 
vicinală Sibiiu-Făgărașă este forte îna
intată. De importanță deosebită pe te- 
renulă căiloră farate este cestiunea ivită 
în anulă espirată, a împreunărei, junc- 
țiunii liniiloră ferate cu România. Pănă 
acum Ungaria are numai două astfelă 
de junoțiunl, la Predeală și la Orșova. 
Și fundă în interesulă ambeloră state 
o înmulțire a puncteloră de juncțiune, 
pașii întreprinșl din partea României, 
declarându-se gata de a intra în pertrac
tări ou Ungaria, în acestă cestiune, au 
fostă demni de o favorabilă întâmpinare. 
După cum stau astăzi lucrurile, putemă 
privi ca sigure trei junoțiunl noue și a- 
nume; la pasulă Grhimeșă, la Turnu-roșu 
și la Vulcani. Cu deosebire juncțiunea 
dela Turnu-roșu este de mare însemnă
tate economioă,

Prooentele orescerei în cele 15 Co
mitate transilvane: Clușiu 14.49%, Sol- 
nooă-Dobâca 12.12%, MurSșă-Turda, 
11.66% Bistrița-Năsâudă 10.19%, Târ
nava mică 9.71%, Turda-Arieșă 9.69%, 
Alba-inferioră 8.17%, Huniedâra 7.35% 
Sibiiu 4.85%, Făgărașă 4.11%, Odorhei 
4.02%, Treisoaune 3.58%, Brașovă 3.12 
%, Oiucă 2.66%, Târnava mare 2.47%, 
Media e de 7.82% ; media în tâtă țera 
(afară de Fiume și Croația) 10.15%.

Așa-dâră ținuturile cele mai simți- 
toră atinse prin resboiulă vamală ou 
România arată orescerea oea mai ne
însemnată ba chiar scădere și între a- 
cestea districtulă Săcele, Kezdi-Vașar- 
hei și Săliște.

Răsboiulă vamală a oerută multe 
jertfe de mâni sârguinciose și de esis- 
tențe economice, în multe direcțiuni a 
causată elă stagnațiunile amorțitâre cari 
a paralisată vieța industrială și efeotele 
lui nu se potă judeca numai de restrân
gerea desfaoeriloră de mărfuri, ci trebue 
su luămă în considerare, că aci e vorba 
de nimicirea puteriloră de natură indus- 
rială, de astuparea isvâreloră economice 
de capitală.

In comitatulă Târnavei mari avemă 
de signalată emigrarea crescendd la Ame
rica, deși aoesta momenta nu păte es- 
plioa singură orescerea atâtă de nesu
ficientă a numărului populațiunei.

Cununia. D-lă Dr. W. Rudow s’a 
cununată ieri, în 29 Septemvre v. cu 
d-șâra Lucreția Suciu, fiica d-lui pro- 
topresbiteră Petru Suciu din Ocorișă .

Cursulu la bursa din Viena.
din 10 Octomvre a. c. 1891

âanta de aură 4°/0............................ 10420
Renta de hârtiă,5°/o............................ 100.80
■mprumutulă căiloră ferate ungare •

aură 115.50
dto argintă - - . • . 87.20

i.mortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [1-ma emisiune] - - 111.10

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

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

Bonuri rurale ungare ..... 89.90
Bonuri croato-slavone ..... 104.50 
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ....... —
Galbeni împărătesei- - - ... 5.57
Napoleon-d’orI........................  9.29
Mărci luO împ. germane - ... 57.60—■
Londra 10 Livres sterlings ... 117.40

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Arveresî hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jbirosâg mint telekkoDyvi hatosăg kozhirre teszi, hogy 

Burlea Avisalomă vegrehajtatânak Moldea Tanase Vasilie es târsa vegrehajtâst 
szenvedo elleni 28 fft. tdkekoveteles es jârulekai irânti vegrehajtâsi ugyeben, 
a brassoi kir. torvenyszek (a fogarasi kir. jărâsbirosâg) teruleten levo Also Szom- 
batfalvân fekvo az Als6 Szombatfalvi

315 sz. tjkben foglalt:
428 )
429 )
462

a 
o3

8 f.
8 „

3973
4976/1

d
a3• <

1337 -H 1 « 5282
1510 ) a3 

bD K 6827 aâ

1511 ) ° r> 7028 ) a

3753 • r-i 27 „ 7029 )
a 316 sz. tjkben foglalt.-

704 5 n 1698/25
N725 s 3 „ 1867 CZ)

877 ur—« 4 „ 2091 u

1022 3 3 n 2222
3229 d 7 „ 5024 â
3251 aS 1 « 6396
3412 -+3 9 n 7295 f—!

3837 o3 35 „ 4938 ce

4302 bC 24 „ 5824 bB

4546 a• r-i 25 „ 6860 a
• »--<

29 f.

az ârverest ezennel megăllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, es hogy a fennebb 
megjelolt ingatlanok az 1891 evi November ho 4-iJs napjăn delelott 10 orakor Also 
Szombatfalvi kozsbg hâzânâl megtartandd nyilvânos ârveresen a megâllapitott 
kikiâltăsi âron aloi is eladatni fognak.

Ărverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak lO°/0-ăt kesz- 
penzben, vagy az 1881 evi: LX t.-cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott es az 1881 evi novemberho 1-en 3333 sz. a. kelt igazsâgugyministeri 
rendelet8. §-âban kijelolt ovadek kepes ertekpapirban a kikuldott kezehez letenni, 
avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl 
eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszeru elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogaras, 1891 evi Julius ho 5 napjân.

A fogarasi kir. jărăsbirosăg mint tkvi hatosăg.

■fr

4-
+
+
♦ 
+
♦ 
♦
♦ 
+
♦
J

□

□

v-

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

este
apa ele
’„REPAT"

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

Apa minerală de „Bepat44 să întrebuințeză ca medicamenta CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăril ru de mistuire, în contra 
stărilora catarhalice a stomachului și a organeloru respirătore, în contra 
maladieloru rinichiloru și a beșicei etc., are unu efecta admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscută ca remediu solvatoru neprețuibilu.

Celu mai cur atu și binefăcători productu naturali. 
Ca borvizu adecă, beutu cu vinii. “"3^ 

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

flW* Șampagnulti apelorCL minerale.
Conformă ordonanței înaltului ministeră de interne No. 5891/VIII 

din anulă 1890, apa minerală de Stepat44 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 rbgă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferiore.

a

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

Cu totă stima 
Admînistraținnea îsvornlui 

Josef Gayorgy, 
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50—17

X/Zers-uLlxi 'trexxvxrilor’CL
pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilii din 20 Iulie 1801

Budapesta—Predealii Bredealu—Budapesta B.-Besta-Aradu-Teiuș

Trenii 
de 

persân.

Trenii 
accele

rații

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de

Trenu 
aocele-
ratu persân.

Trenu 
accele

rații

Trenu |l 
de 

persân)]
Trenii 

de 
persân.

Trenii 
accele
rații persân,

Trenu 
de

Viena
Bndapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea-mare

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

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uiăra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușii

Crăoiunelă 
Blașiu 
Micăsasa

Copșa mică <
Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău
Homorodă
Augustină 
Apața 
Feldiora
Brașovu

Timișă 
Predeală 
BuourescI

10.50
8.30

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

10.12
10.37
10.56
11.04
11.28
11.45
12.13
12.44
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3 46
4.04
5?26
6.10
6.41
7.17
8.-

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de 
persâne

12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

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

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

10.05

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
Brașovu j

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

Micăsasa 
Blașiu
Crăciunelă

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

8.22
8.38
8.43

9.14

9 48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Teiușu

Aiudă
Vințul de 
Uiora
Cucerdea 
Ghirișă. 
Apahida
Clușiu

Nădășelă
Ghîrbău
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin

. Ciucia
i Bucia
Bratca

, Rev
' Mezo-Telegd
’ I
• Oradea mare?

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

12.17
12.47

1.26

IFIureșii-ljudoșh—Bistrița

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

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

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

4.-
6.48
9.59

Viena
Budapesta 
Szolnok

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 i
11.29:
12.06 I 
12.37! 
12.53 <

1.18:
I. 39:
2.13:
2.271
2.49
3.47’
4.07
4.281
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

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

Ai-adfi
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada
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

Bistrița—Mureșii-lLudoșft

Bistrița . . . .
Țagu-Budct'elică . 
Murășă-Ludoșă .

*
*
*
♦
+

+
4-

+

♦
♦
♦
♦
4-
♦
+

♦

♦
*
+

+
+
*
♦
♦
♦
*

Teiuș-Aradu-B.-Besta Copșa-mică—Sibiiu

6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
953 

1019 
10.50 
n.iq 
11.44 
12.06 
12.38

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

Aradfi j

Szolnok 
Budapesta

Viena

Trenii 
de 

persân.

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

Trenii 
accele

rații

Trenii 
de 

persân-
Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

3.-
3.31
4.15
4.46
5.10

10.47
11.27
12.08
12.38
1.-

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sibiiu—Copșa-mftca

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.

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
6.05 7.20 1.40|

Simeria (Piski) Betroșeui || JPetroșeni-Simeria (Piski)
Simeria
Streiu
Hațegă
Pui
Orivadia 
Banița
Petroșeni

1.16
4.15
7.21

Nota i Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnâză drele de ndpte.

Cucerdea
Ludoș
Oșorheiu ■ 
Regh.-săs.

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

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

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 Orivadia 7.19 12.19
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24 Hațegă 8.36 1.54
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
9.45 4.— 8.36 Simeria 9.52 3.27

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

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

Ghirisii—Turda i Turda—fehirișia

Aradii—Tiiuișora | Timișora—Aradu
Aradu
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Aradu

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Ghirișfi 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda 4.50 9.30 2.30 8.50 
~ ' 8.08 10.55 4.— 10.44 Ghirișfi | 5.10 9.50 2.50 9.10 Brașov—Zernesei

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 
Cern a
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora—Simeria (Piski)

Hunedora 
Cerna 
Simeria

4.46
5.11
5.28

2.32
3.-
3.20

7.22
7.50
8.10

Turda

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Sighișora. 
Odorheiu .

Oareii-marI.
Zelău. .

3.15|
6.10|‘

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

Brașov 
Zernescî

5.45
7.26

4.55
6.36

Kernesci—Brasov
Careii-mari—SEelău II ®elău—Careii-mari

5.50 Zelău........................ 1.56 Zernesci 8.-
11.- Careii-marI .... 648|Brașov 8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


