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„GAZETA TRAHSILVAMEI“.
Cui Octomvre 11891 st. vechiu 

s’a deschlsu nou abonamentâ, Ia care în- 
vltămd pe toți amicii și sprijinitorii folei nostre.

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

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

Luni 10 franci, pe ș6se luni 20 franci, pe unii 
ană 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria; pe anti 2 fl., pe 
țăse luni 1 fl.

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

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

Domnii, cari se vorii abona din nou 
s3 binevoescă a scrie adresa lămuriți! ș 
a arăta și posta ultimă. 
_______ Aflfflinistrațliinea „Sazetei Transilvaniei".

Brașovii, 1 Octomvre v.
Dumineca trecută s’a inaugu

rată în Budapesta o nouă socie
tate de maghiarisare, alu căreia 
scopfi este mai ostilu și mai agre- 
sivu, pote, ca alu tuturoru reuniu- 
niloru de maghiarisare esistente 
pană acum.

Scopulu acestei nouă societăți 
este străformarea Budapestei în- 
tr’ună orașfi națională maghiaru, 
cum n’a foștii și n’a mai fi. Pen
tru ajungerea acestui scopu, socie
tatea și-a luatu ca devisă huidui
rea tuturoru aceloru cetățeni ai 
Budapestei, cari în afacerile loru 
publice și private, în scrisîi ori 
verbalii, în sînulu familiei ori în 
localuri publice, vorii „cuteza“ a 
se mai folosi de altă limbă, afară 
de limba ungurescă.

Și pentru ca se putemii apreția 
în de-ajunsu caracterulu agresivă 
și ostilitatea acestoru porniri, tre- 
bue se ținemu semă mai pe susu 
de tote, că Budapesta este capi
tala unui stătu poliglotă, în care 
după firea lucrului, fiă-care po- 
poru din țeră are dreptulu de a 

pretinde se fiă representatii în 
egală măsură cu ori care altu 
poporu.

Der în acestă capitală a unui 
statu poliglotă, vedemu, că neto- 
leranța națională a ajunsu așa de 
departe, încâtii cetățenii băștinași 
de naționalitate nemaghiară nu se 
voru pute bucura de astăcjl înainte 
nici de acele primitive favoruri, 
de cari se bucură străinii și ve
neticii tuturoru capitaleloru state- 
loru europene.

Ne suntu în prdspetă memoriă 
scandalurile, ce se înscenară veră 
trecută în contra Grermaniloru din 
Budapesta, când cu afacerea tea
trului națională germană. Scimă, 
că nu numai li-s’a interesă Ger- 
maniloră reedificarea teatrului loră 
națională, der aceste scandaluri 
au mai avută ca urmare și demi- 
sionareabaronului Kochmeister din 
postulă de președinte ală camerei 
comerciale, din simplulă motivă, 
că a stăruită pentru reedificarea 
acelui teatru, înaintândă în acestă 
scopă și o petițiă cătră monarehă 
scrisă în limba germană.

T6te acestea s’au petrecută în 
cea mai desăvîrșită liniște și nu 
numai, că nu s’a pusă nici o pe- 
decă acestoră porniri ale fanatis
mului maghiară, der vedemă, că 
prin Inaugurarea nouei societăți 
de maghiarisare, ele au atinsă 
acum cele mai estreme margini. 
După-ce cu consensulă și prin în- 
trevenirea guvernului li-s’au în
chisă Germaniloru din Budapesta 
școlele și instituțiunile loră na
ționale, făcendu-li-se imposibilă 
prosperarea culturei loră, vine 
acum însăși societatea și în modă 
fățișă și cu t6tă hotărîrea decre- 
teză stingerea individualității na
ționale a poporului germană din 
capitala Ungariei.

Nu este neînsemnată lucrulă 
acesta. Abstragendă dela totalita
tea celoralalți locuitori nemaghiari, 
în Budapesta se află peste 100,000 
de locuitori numai germani, cari 

suntă sânge din sângele marelui 
poporă germană, despre a căruia 
devisă se $ice, că este libertatea 
și cultura.

Ce a făcută marele poporă 
germană pentru libertatea și cul
tura acestoră frați ai săi și cum 
se unesce proverbiala „frater
nitate gemenă" dintre Maghiari 
și Germani cu cele ce se petrecă 
astăcji în Budapesta?...

Esperiența ne învață din cp în 
(ți mai multă, că dela spiritulă 
de cultură și libertate ală mare- 
loră popdre europene n’avemu ni- 
mică de așteptată.

Viitorulă popdreloră asuprite 
este dependentă esclusivă de băr
băția și energia loră. Tocmai de 
aceea trebue se ne stringemă și
rurile și cu puteri unite se lup- 
tămă în contra adversarului co
mună, care tinde la nimicirea na
ționalității ndstre.

Și fiindcă noua societate de 
maghiarisare din Budapesta are 
de scopă a se estinde și în pro- 
vinciă, noi trebue să fimă prepa
rați de a paralisa fanatismulă prin 
fanatismă. Programulă, ce și-l’a 
luată noua societate de maghiari
sare din Budapesta, se fiă progra
mulă nostru ală tuturora: limba un
gurescă se n’o vorbimă, cțiare un
guresc! în casele nostre se nu su- 
ferimă, în prăvălii și localuri pu
blice cu firme unguresc! se nu 
intrămă, în societăți unguresc! se 
nu ne amestecămă.

Numai pe calea acesta vomă 
pute resfrânge ataculu inimicului, 
numai astfelă vomă pute asigura 
isbenda causei năstre și numai ast
felă îlă vomă pute pune în respectă.

CRONICA POLITICĂ-
— 1 (13) Octomvre.

— Din Lemberg se telegrafiază d ci
rului „Neue Freie Presse" următdrele: 
Dela granița galițiană-rusâscă se anunță 
oă în cercurile JRovno Krzemieniec, și 
Dubno s’a făcuta acum de curândă o re- 
visiune de cai, cu ocasiunea căreia, au

toritățile politice au visitată toți caii 
locuitorilor^. Ofițerii ou deosebire visi- 
tară caii. Posesorii primiră câte o copiă 
a protocolului de revisuire ou acea ob- 
servațiune, că în totă momentulă, la ce
rerea autorităților a, să pună caii la dis- 
posițiunea comandei militare.

Ministrulă francesă de răsboia Frey- 
cinei a sosita în Toulon, pentru oa se esa- 
mineze cestiunea fortificațiilor!!. Minis- 
trula dede ună dejuna în onorea gene- 
ralilora, la care țină ună toasta pentru 
armată și pentru marină. Francia, țise 
ministrulă, primesce din armată una sen- 
timenta de siguranță, ce nu l’a avuta de 
20 de ani. In acesta se vede o garanțiă 
pentru una viitorii mai bunii și o ga
ranțiă pentru rangulfi, pe care e hotă- 
rîtă se’la ia în Europa. Francia, continuă 
ministrula, nu amenință pe nimeni, do- 
reșce pacea, der scie, că cela mai sigura 
mijloca pentru ajungerea ei, constă în 
aceea, oa se nu o aștepte dela nimenea 
și să o mulțămescă acâsta sieși și res
pectului, oe’la insuflă altora. Admirabila 
Rieunier respunse la acesta toasta efi" 
cenda: „Marina e gata să întimpine ori 
ce evenimenta și se țină pepta cu ori 
ce eventualitate!“

Intre Carii știi din Spania s’a făcuta 
o desbinare: Unii țină cu Don Carlos, âr 
alții cu Nocedal. țiiarului „Matin“ din 
Parisa i se anunța, că între ambele frac
țiuni dușmane s’ar fi întâmplata cioonirl 
sângerâse, fiinda mulțl morțl și răniți. 
Luptătorii au fosta locuitorii din cetățile 
Puente-la-Reina și Cirauquin. ț)iarulă 
„Liberte" nu dă mare importanță poli
tică acestora ciocniri, cjicenda că aceste 
arată numai ferberea ce domnesce între 
partisanii, cari se luptă pentru causa lui 
Don Carlos.

SOIRILE QILEI.
— 1 (13) Octomvre.

Congresul!! naționalii bisericesoti ala 
Metropoliei române ortodoxe din Tran
silvania și Ungaria, s’a întrunită astăzi 
în sesiunea ordinară.

* * 4c
Afacerea bisericei grecescl din Brașovii 

— resolvată. Lui „Kronstădter Ztg.“ ’i

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

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

Isidora Iosefinei.
Tetschen, 1 Iulie.

Dorme deja totula, dragă Iosefină, 
numai Isidora ta e încă deșteptă și gră- 
besce a-țl împărtăși soirea promisă des 
pre călătoria sa. Cu sufletulă suntă la 
tine și-ți istorisesed verbala; ședemă în 
draga nostră odaiă, tu lângă ferestra 
cea mare arcată și eu lângă oămina! 
Luminarea e arsă și luna privesce atâta 
de amicala prin gemurile zugrăvite. Mi-se 
pare, ca și când ași aucji șoptele teiloră 
dela ferestră, acum totuși așa e de li
niștita în giurula meu, ca în scumpa,— 
soumpa mea mănăstire pe care așa cu 
greu am părăsit’o, pentru de a merge 
înaintea vijeliei lumei.

Oh, și ce stări de lucruri mă aș- 
tâptă pe mine acum! Eu, crescută în 
simplicitatea și supunerea mânăstirescă, 
nu sciu, de unde să iau curagiulă pentru 

de a suporta gândulă la viitoră. Altă
dată, când cu totele ședeama prietinesoe 
la olaltă și eu vorbiama confidențiala de 
timpurile viitâre, ne închipuiama atunci 
o vieță casnică așa de veselă și așa de 
fericită, și eu mă dedasema cu gândulă, 
că mâna mea este încă de timpuriu des
tinată vărului meu. Noi împodobiamă pe 
necunoscutula meu cu totă ce fantasia 
nostră producea numai frumosă, și ela 
era punctulă, în giurula căruia se mișcau 
tote visurile nostre. Și acum să pășesoă 
înaintea minutei, care să-mi nimicescă 
t<5te frumosele mele speranțe? Oh, eu 
simtă, că ela nu p6te fi după oum mi-lă 
visama eu, și dâoă ela e astfelă, suntă 
neferioită.

Tatălă meu ml-a istorisita multe 
bune despre elă ; der ore nu voesce ta
tălă meu numai să mă liniștesoă ? Elă 
crede, pote, că decă n’am fostă niol- 
odată în societate cu bărbați, fiă-care 
va face o adâncă impresiun e asupra mea. 
Oh, elă se înșelă! In liniștea mânăstirâscă 
ni-am formată prea outezătoră idealele 
nâstre; ele nici nu se voră ajunge. Ast
felă va fi nimicită pite întrega mea fe

ricire pământâscă visată, și-mi rămâne 
numai mângăerea, de a fi urmată cre- 
dinciosă voinței bunului meu tată.

Totă (jiua ml-am făcută silă, ca să 
nu observe, cum sbuciumă durerea în 
peptulă meu, căci l’ar întrista și asta 
ml-ar frânge inima. O câtă e de bine, 
că mai potă cutriera încă câte-va cjile 
prin acâstă natură frumdsă, pănă a nu 
mai veni mirele meu; pote îmi aflu erășl 
liniștea, carea m’a părăsită la despărțirea 
de iubita mea mănăstire.

Sărmană Isidoră! Consciința de a 
fi împlinită datorința fiâscă, pdte să-ți 
suplinâscă tdtă fericirea pământescă ? 
Oh, eu o simtă așa de viu, că nu sunt 
stăpână peste aceste furtuni, sunt prea 
slabă, numai mânăstirea e cerculă, unde 
potă trăi și lucra!

Acjl dimineță am părăsită Toplitz- 
ulă; tata a lăsată, afară de ună servi- 
toră, totulă acolo, ca mai liberi să pu
tem trăi pentru frumâsa natură. Am ple- 
oată spre Auszig, unde vederea Elbei 
m’a surprinsă de minune. De aici am 
trecută dincolo și am mersă spre Schre- 
kenstein, o ruină vechiă, care de pe 

păreții prăpăstioși de stâncă predom- 
nesce întrega vale: tu nu orecjl, ce 
impresiune făcu asupra mea, când șe- 
deamă susă în odaia ruinată a cavale
rilor ă !

Adâncă sub mine murmura unda, și 
privirea mea sbura în urma rîului, care 
împresorată de păreții înalțl de stâncă, 
curgea așa lină și așa mare. Am trebuită 
să plângă. Eram așa de melancolică și 
totuși așa de fericită în inimă. Altă-dată 
o astfelă de privelisce nu mă putea așa 
înveseli, der acum — o Iosefină! Isidora 
tă s’a schimbată tare.

Oând ne-amă coborîtă erășl, veni 
oorabia nostră spre noi. Ne-amă pusă 
în ea și undele ne duceau în josă așa 
de lină și așa de domolă. Acum dispăru 
Schrekenstein-ula cu văile sale frumose; 
valea devenia totă mai largă, er când 
se îngusta, apăreau sătulețe pe țărmurele 
amicală, și noi păreamă a fi împresorațl 
de stânci. Așa se sohimba cu veciniei 
nouă ademeniri. Amă prânzită în gon
dolă, și neobiclnuirea și plăoerea așa de 
mare a unei călătorii îndelungate pe apă 
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se telegrafiază din Pesta: „Prin înaltulă 
resoriptiî regesoă din 8 Septemvre n. c., 
comunitatea biserioescă națională (!) gre- 
cesoă din Brașov ii ou hramulă Sf. Treimi, 
trece de sub păstorirea episcopescă a Me- 
tropolitului românii din Sibiiu sub păstori
rea episcopului serbescă din Pesta. In 12 
Octomvre episcopulîi Arsenie Stoicoviol 
a primită în reședința sa episcopesoă din 
Szentendre, numita comunitate biseri- 
cescă sub păstorirea sa.“ — Cum și ou 
a oui soire se va fi făoută aoâsta ?

** *
Arestarea unui spioni. ț)iarului „Pes

ter Lloyd“ i-se anunță, oă acum câteva 
cjile a fostă arestată în Suceava (Bu
covina) ună bărbată, despre care se pre
supune oă este ună oficeră franoesă de 
stată majoră, oare făoea serviciu de 
spionagiu. Se c|.ice, oă la densulă s’au 
găsită hârtii și desemnurl fârte oompro- 
mițătâre.

* *
Ca comisari aii guvernului pentru 

gimnasiile gr. or. din Brașovă și Bradă și 
pentru șodla română reală inferiără din 
Brașovă, a numită ministrulă Gsaki, pe 
direotorulă supremă de studii Iosifă Eli- 
scher.

** *
Cursă de prelegeri comerciale pentru 

femei. In Oradea mare s’a deschisă o 
școlă comeroială pentru femei, la care 
s’au însorisă pănă acum 45 de eleve. 
Spesele pentru aoestă șodlă le acopere 
orașulă în unire cu reuniunea femeiloră 
pentru soopurl de binefacere.

* * *
Esposiția din Praga a avută în 10 

Oot. 2(208.183 de visitatorl.
** *

Linia ferată Brașov-Szepszi-Sz.-Gyorgy 
s’a inaugurată în Sâmbăta treoută. La 
aoâstă înaugurare au luată parte și con- 
silierulă ministerială din Pesta, Gyon- 
gyosy și mai mulțl ingineri. Afară de 
aceia primarulă și căpitanulă Brașovului. 
In Szepsi-Sz.-Gyorgy s’a dată ună ban
chetă festivă în onorea dspețiloră. Pre
cum aucjimă, linia acesta se va pune în 
ourendă în ciroulațiune.

♦* *
Musica orășenescă, va da mâne ună 

concertă în sala hotelului „Europa. “ m- 
ceputulă la 8 ore sera.

♦* *
Focii în Feldioră. Sâmbăta trecută a 

arsă edifioiulă dela gara din Feldioră. 
Fooulă s’a născută prin schinteile, oe au 
căcjută din locomotiva trenului de marfă, 
pe ooperișulă de șindill ală gărei. Din 
oausa vântului oe sufla, fooulă s’a răs
pândită forte iute. Pompierii de aici au 
fostă ohiămațl în ajutoră pe cale tele
grafică.

0 circulară în causă Kișdedovuriloru.
„Biserica și Șc61a“ din Aradă 

publică următdrea circulară a P. 
S. Sale Episcopului Aradului Ioanu 
Mețianu, dată din ședința consis
torială dela 25 Septemvre 1891:

Nr. 4460.

Tuturoră pt. inspectori școlari.
Inaltulă ministeriu reg. de oultă și 

de instrucțiune publică ni-a trimisă pro- 
vooarea următore:

I.
Nr. 43.672.

Intru înțelesului §-lui 4 din legea 
despre asile de băieți, articululă XV din 
anulă 1891, am trimisă ună ceroulară 
oătră oomisiunile administrative ale sin- 
guraticiloră municipie în causa oon- 
sorierii prunoiloră în etate de 3 —6 ani, 
cari suntă obligați a ceroeta șoolele de 
infanțl seu asilele de băieți. Amintituliț 
ceroulară îlă trimită la pt. jurisdioțiune 
diecesană în copia sub •/. ou acea re- 
cercare, să binevoescă a-i reflecta pe 
preoții de sub jurisdioțiunea sa, ca dânși 
să sprijinâscă ou promptitudine pe antis- 
tiile oomunall la efeptuirea acestei con- 
scrierl și la rectificarea listeloră de con- 
scripțiune.

Budapesta 24 Septemvre 1891. 
Conte Csdlcy m. p.

II.
Copia cercularului din Ministeriulă 

de cultă și de instruoțiune publică dd. 
24 Septemvre 1891 Nr. 43.672 oătră co- 
missiunile administrative ale tuturoră oo- 
mitateloră :

§. 4 din artioululă de lege XV de 
la 1891 despre asilele de băieți, a enun- 
ciată obligamentulă pentru pruncii de 
3—6 ani se oeroeteze școlile de infanțl 
său asilele de băieți. Aoum este de lipsă, 
pentru efeptuirea legii, oa în fieoare co
mună să se constateze numărulă prunci- 
loră celoră îndrumați la șoola de in
fanțl său la asile de băieți. Dreptaceea 
Te provocă pe pt. Dta să îndrumezi an- 
tistiile comunali oa numai decâtă, mer- 
gendă dela casă la casă, și cu ajutorulă 
matriculeloră dela preoți, să oonsorie ou 
punotualitate prunoii de 3—6 ani, și la 
ooasiunea oonscrierii să cerce a-șl câș
tiga despre fiăcare pruncă acea oouvin- 
gere, oă ore este prunoulă, acasă seu 
aiurea, în continuu sub receruta îngrijire 
și priveghiare?

De ore oe obligamentulă prunciloră 
la șcbla poporană este așa stabilită prin 
ceroularulă din 31 Martiu 1878 Nr. 7280 
că să consideră de obligată acelă pruncă, 
carele pănă la înoeputulă anului școlară, 
adecă până în luna lui Septemvre, a îm
plinită anulă ală 6 ală etății, deci și 
la stabilirea obligamentului pentru asile 
trebue să ne acomodămă cu rigore după 
amintitulă termină și să ne oonformămă 
aceluia, pentru că cu începerea obliga
mentului la șodla poporană încetă obli
gamentulă la asile.

Intru înțelesulă acestora, aoum la 
consorierea presentă, are să se considere 
de deobligată la asile acelă prunoă, 
carele pănă la 1 Septemvre an. cur. a îm 

plinită anulă 3, ală 4 și ală 5-lea. Despre 
acești prunci să se facă, pe basa oon- 
soripțiunei, liste nominali. După numele 
fiă-cărui pruncă să se arete anulă și diua 
nascerii, de asemeneadupă fiă-care pruncă 
în rubrioă separată să se arete, că dre 
este, acasă seu airea, în continuu sub re
ceruta îngrijire și priveghiare ?

Din listele de consoriere, compuse 
astfelă în două esemplare, antistia co
munală să subștârnă ună esemplară la 
pt. D-ta pănă la finea lui Novembre an. 
cur., âră pt. D-ta vei constata din listele 
intrate, oă în fiă-care comună, de pe te- 
ritorulă comitatului, câți prunci suntă 
obligați la asile, și că dintre aceștia câți 
nu stau acasă seu aiuria, în oontinuu sub 
receruta îngrijire și priveghiare, și prin 
urmare din acestă causă suntă obligați 
a cerceta șoola de infanțl seu asilulă de 
băieți, va să dică pentru cari trebue să 
se înființeze asemeni institute. Despre 
resultatulă oonscripțiunei să-mi faci nes
mintită raportă detaiată pănă la finea 
lui Decembre an. our.

III.
Acelă §. 4. din artioolulă de lege 

XV. dela 1891, pe care se basâză Inal- 
tulă Ministeră, atâtă în provocarea sa 
de mai susă, câtă și în oircularulă oătră 
munioipii, conține disposițiunile aoestea:

„Aoolo, unde esistă șcdla de infanțl 
seu asilă de băieți, este datoră fiă-care 
părinte seu tutoră să-și trimită în acelă 
institută fiulă seu pupilulă de 3—6 ani, 
afară numai de acelă casă, în care do- 
vedesce oumcă prunculă acasă său veri 
unde aiurea are parte de receruta îngri
jire seu priveghiare.

„Acelă părinte bbu tutoră, carele 
după provocarea dela competenta comi- 
siune inspecțiunătâre nu dovedesoe, oă 
prunculă seu pupilulă este sub în- 
grigirea recerută , și totuși nu - lă 
trimite în șoola de infanțl său în 
asilulă de băieți, va fi pedepsită de 
antistia oomunală ou 10 pănă la 50 
crucerl, eieotându-se pedepsa gradat și re- 
pețindu-se în favârea casei dela șcdla 
de infanțl seu dela asilulă de băiețl“.

IV.
Din testulă legii și din ordinațiunile 

ministeriali, citate pănă aici, invederâză, 
că legea obligă pe părinți și tutori, să-și 
trimită pruncii și pruncele seu pupilii în 
asilulă de băieți, deoă nu-i potă îngrigi 
seu priveghia acasă seu aiurea. Unde 
părinții său tutorii dovedescă, că ei în- 
și-șl părtă grijă de ajunsă de pruncii și 
pruncele seu de pupilii loră, aoolo în- 
oetă obligamentulă de a-i trimite la asilă, 
der se recere ca acestă dovadă să se 
produoă la compunerea conscripțiunei 
pentru a se induce în rubrica anumită 
spre acestă scopă.

Deci fiă-cine se pâte subtrage de sub 
obligamentulă legalii cu modulă celu mai 
simplu, adecă va demostra că de pruncii 
și pruncele sale, a purtată însuși grig ea rece
rută și pănă acuma, și declară, că și de 
aici înainte va ave grije și priveghiare.

Legea și ordinațiunile lasă în voia 
părințiloră, cum voră aoeștia să esercieze 

îngrigirea amintită și priveghiarea, fiă 
acasă, fiă aiuria; nu-i legă de asile, nu
mai pretinde să fiă îngrijirea de ajunsă.

Va să cțică, obligamentulă strictă de 
a-șl trimite pruncii la asile, privesce nu
mai pe acei părinți, cari decăcțuțl de iotă 
în nesciință său neputință, nu suntă în 
stare a purta grige de fiii loru.

Când prin aoâsta Te poftimă pe pt. 
D-ta oa presentă scrisorea nâstră — din 
care Ți comunioămă ună numără rece
rută de esemplare tipărite — s’o împărți 
tuturoră oficieloră parochiall subma- 
nuate, Te poftimă totodată să-i îndemni 
și să-i provool pe on, preoți a da mână 
de ajutoră antistieloră oomunall la fa
cerea consoripțiuniloră amintite, și să-i 
lumineze pe părinți despre dreptulă loră, 
ce li este acordată prin lege, că adecă 
dânșii potă însuși a purta și mai de
parte grigea recerută pentru fiii loră.

Cum înfloresce cultura ungurescă?
Pentru a răspunde mai clară la a- 

cestă întrebare vomă speoifioa astăcjl mai 
cu deamăruntulă sumele întrebuințate din 
bugetulă statului pentru scopuri culturale 
ungurescl.

In bugetulă anului viitoră scimă, 
oă suntă preliminate oheltuelile totale ou 
395.5 milione fl. Din aoestă sumă 
suntă destinate pentru scopuri culturale 
7,607.204 fl. Decă din suma din urmă 
subtragemă intratele portofoliului de oulte 
în sumă de 1,080.014 fl., preoum și suma 
de 354,172 fl. menită pentru scopuri bi- 
sericesol, rămână pentru scopuri curată 
culturale 6,173.018 fl. Față ou anulă cu
rentă, în bugetulă anului viitoră se a- 
rată la aoestă rubrioă o oresoere de 
0.3%, va să cjioă aprope 300,000 fl.

Din preliminariulă speoială de bugetă 
ală ministeriului de oulte, însemnămă 
următorele:

In urma nouei legi pentru Kișdedo- 
vurl, ministeriulă de culte a preliminată 
oheltuelile pentru KișdedovurI cu vre-o 
50,000 fl. In anulă acesta au fostă des
tinați pentru KișdedovurI 75,000 fl.; pen
tru anulă viitoră însă suntă preliminați 
în scopulă acesta 120,000 fl.

Urmeză apoi ună plusă de 46,000 
fl. pentru scopuri culturale poporale, din 
cari au să se ridice mai multe școle 
nouă elementare de stată, er altele să 
se mărâscă și completeze. Pentru oonsi- 
liulă din nou organisată ală instruoțiunei 
publioe este preliminată în bugetulă anului 
viitoră ună plusă de 4204 fl. Pentru uni
versitatea din Budapesta ună plusă de 
13,352 fl. Pe sema preparandiei pentru 
șcdlele medii din Budapesta și pe sâma 
scolei de praxă a acesteia ună plusă de 
1305 fl. Pentru universitatea din Clușiu 
ună plusă de 21,724 fl. Pentru aoa- 
demia de arte Iosefina ună plusă de 
3900 fl.

mă transpuse în curândă într’o disposi- 
țiune plăcută.

In fine zărirămă turnurile castelului 
Tetschen, ne apropiamă, și elă stătea 
în întrâga sa splendore înaintea ndstră. 
Pe o stânoâ înaltă elă se ridioâ peste 
cetate, care mai din depărtare nici 
nu se zăresce. Era o privelisoe prețiosă, 
când corabia ndstră coti pe lângă col- 
țulă unei stânci, și întrega frumsețe stă
tea așa deschisă înaintea nostră.

După ce amă debarcată, pleoarămă 
în susă spre castelă, de unde ai o pri- 
velisce oerescă asupra țărei. Mai multă 
m’a surprinsă vederea Rosenbergului. 
In forma și coloritulă său, e drăgălașă 
a vedâ așa oeva și de o astfelă de pri
vire eu nu mă despartă bucurosă. Gră
dina castelului e tare frumdsă și bine 
situată, der mai multă mi-a plăcută din 
ea pavilionulă, sub care vuesce Elba. 
Era o mișcare și o vieță variă și vidiă 
la țărmure; mai multe corăbii stăteau an
corate, și noi toți ședeamă cu plăcere 
sub ooperișulă amicală, pănă ce mătușa 
ne aduse aminte de aerulă răcorosă de 
seră, și amă fostă siliți a ne reîntăroe-

Cârciuma, unde ne aflamă, era gro

zavă de murdară; îmi era greu să-mi 
ascundă disgustulă înaintea tată-meu, 
care făcea totă posibilulă pentru de a-ml 
faoe odăița suferibilă.

Oh, oum era de totă altfelă în plă
cuta nostră odaiă! M’am gândită adl de 
o miiă de ori la paolnioa mea mănăstire 
și Ia soumpa mea Iosefina. Totuși acum 
rămâiu sănătosă, altfelă mă dojenesce 
mătușa, oă-ml strică ochii ou scrierea 
târdiu. Mii de sărutări pentru tine 
scumpă Iosefină. Mâne îți povestescă 
erășl.

Lichtenfels lui Willmar.
2 Iulie,

Bunule Willmar, invidiâză-mă totă- 
deuna pentru 4iua de acjl, petrecută așa 
de romantică în acestă romantică na
tură. Mi-s’a întâmplată o aventură plă- 
oută. Sunt de minune dispusă, ou ună 
nou interesă am privită și am simțită 
totulă mai adânoă. In ce disposițiune 
superidră m’au transpusă deodată aoeste 
romantice aspirațiunl! Dâr lasă să-ți is- 
torisesoă:

In hotelulă din piață, unde am des
cinsă, mănâncă binișoră, și asta pâte fi 
oausa de m’am pomenită așa de târcjiu. 

Planulă meu, de a merge peste Kuh- 
stall spre Winterberg și Prebischthor, 
mi-a trebuită să-lă lasă și nu-mi rămase 
altă, decâtă a merge de aici directă spre 
Winterberg și apoi spre Pebischthor. 
Pentru toura asta mai era destulă timpă; 
am mersă deci mai întâi la soâJcJile bine 
întocmite ce se află ună pătrară de oră 
după cetate în minunata vale Kirnitz, 
mă întării în undele, ce-țl dau sănătate, 
și câteva ceasce de cafea, ce-mi coman- 
dasemă, îmi plăoură de minune.

Astfelă pregătită, am călătorită pe 
o barcă pe lângă țermurele Elbei în susă 
spre Schmilke și-am urcată Winterber- 
gulă. Nimică nu-i lipsia din priveliștea 
sa oerdscă! Privirea ce ți-o dă, e multă mai 
puțină cuprin4ătore, der .'mai pitorâscă, 
de cum e privirea, ce-țl oferă multe de- 
lurl multă mai înalte.

M’am aruncată josă la umbra fagi- 
loră sânțl, în curândă m’am perdută la 
vederea aoestei lumi pompose, și-oiă fi 
șe4ută deja multă timpă așa pănă oe am 
au4ită vool din depărtare și-am vă4ută 
vestminte albe luoindă printre arbori în 
depărtare. îmi era neplăcută, să fiu ast- 

| felă conturbată; m’am soulată și am ple

cată cu pași repedl spre Prebischthor. 
Călătorii străini veniau spre noi, 

cum se părea, erau tata, mama și fiica; 
vederea fetei, în a cărei față atrăgătdre 
era pronunțată totă ce ounoscă frumosă 
și sântă, statura nobilă înaltă, carea așa 
contrasta ou simplicitatea îmbrăcămintei 
ei, mă puse în uimire; i-am salutată res- 
peotuosă și să fi văflută tu grația, cu 
carea mi-a mulțămită !

Fără voiă mi-a oăutată să stau pe 
locă și să mă uită lungă în urma ei, 
pănă oe a dispărută după arborii pădu- 
rei. Fata se uită de două-orl îndărătă; 
ași fi alergată în urma ei, pentru de a-i 
atinge numai marginea hainei.

Vă4ă deja, oum rî4l de mine și ai 
totă dreptulă. Iți mărturisesoă ou plă
cere, oă niol-odată n’au făcută doi oohl 
de copilă acea impresiune asupra mea.

Când în fine, ca perdută de visuri, 
am ajunsă pe Prebischthor, aflai sub po- 
mulă, ce stă în mijloculă porței, o ba
tistă cu numele ^Isidora^ pe ea; era așa 
de fină și gingașă, ca o țesetură de fil- 
deșă și mirosa de totă plăcută.

Sigură era dela ea; o păstramă ou 
îngrijire și nu puteamă înceta de a oeti
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Apoi s’a mai preliminați! în buge- 
tulă anului viitorii unii plusa de 15,000 
fl. pentru subvenționarea gimnasielorQ, 
49,000 fl. pentru subvenționarea scole- 
lord reale. Pentru subvenționarea șc6- 
lelora oomunale și confesionale ungu- 
rescl încă e preliminată una plusa de 
17.000 fl.; pentru spdlele ungurescl a în- 
vâțăceiloră de meserii încă a prelimi
nată ministrula pentru anula viitoră una 
plusa de 9900 fl., — cutotulă subvenția 
anului viitori! pentru acesta soopă e de 
63,900 fl.

In fine mai amintimă, oă pentru 
noula cursa comerciala orientala înoă 
suntă provâcjuțl în bugetă 6548 fl.

Așa se praotică față cu noi justiția 
ungurescă. Din oele 7 milione și jumă
tate de florini preliminați pentru scopuri 
culturale, nu s’a ajunsa nici măoara una 
bana pentru promovarea culturei altoră 
naționalități, ci tote aceste miliăne sunta 
destinate esolusivă numai pentru cultura 
ungurescă și pentru promovarea soopu- 
rilord de maghiarisare.

Guvernulu Bucovinei și Românii.
Sub acest titlu publică „Gazeta 

Bucovinei“ ună articula privitoru 
la actuala situațiune politică a Ro- 
mâniloru Bucovineni. Reproducem 
și noi din acestu articola urmă- 
torele.

„Deși sistemula, după oare se guver- 
neză în Austria de vre-o doispredece 
ani în oooe, s’ar păre a întruni tote 
condițiunile pentru a putâ garanta o 
desvoltare națională a singuraticelorii 
popore, și Româuii bucovineni erau în
tre cei dintâiu, cari se angajaseră a spri- 
gini guvernulă contelui Taaffe, — eve
nimentele din urmă din Bucovina, po
litica guvernului localii față cu Românii, 
nu erau delocă potrivite a ne determina 
pentru stabilirea unui programă ă tout 
prix guvernamentala.

Și că aveamă dreptate să ne impu- 
nemă acesta reservă, se dovedesce în 
modă destulă de eclatantă prin înseși 
faptele ce s’au urmată mai alesă dela 
aparțiunea „Gazetei Bucovinei" înodoe.

Nu avemă decâtă se aruncămă o 
scurtă privire asupra celoră din urmă 
acte ale guvernului locală, pentru-oa să 
ne convingemă pe deplină, că elă nu 
numai nu respeoteză justele pretenținnl 
ale celei mai numărose poporațiunl băș
tinașe din țeră, ci luoreză diameutrală 
opusă intereseloră aceștia și nu mani- 
festâză niol acea bunăvoință, pe care 
ea ar merita-o pentru spriginulă ce-lă dă 
de ună timpă atâtă de îndelungată gu
vernului centrală din Viena.

Deja cu prilegiulă celoră din urmă 
.alegeri pentru camera deputațiloră, con
tele Paoe, aotualulă președinte ală țerii 

nâstre, și-a dată totă silința, ca să re
ducă numărulă deputașiloră români cre
dincioși guvernului. Numai într’ună sin
gură cercă electorală a rămas elă neutrală 
față cu alegerea de deputată, și și acolo 
deputatulă Româniloră a eșită cu o 
majoritate impunătore față ou candida- 
tulă rusesoă.

Uneltirile unoră organe ale guver
nului pe timpulă celui din urmă reoen- 
semântă în Bucovina suntă fiă-cărui 
prospete în memoriă. Parola era și aci, 
de a scote pe câtă se pdte la ivelă ele- 
mentulă rusescă în țeră, pentru de a 
presenta pe Români ca pe unii ce nu 
formeză nici măcar majoritatea relativă 
a locuitoriloră.

înainte de asta ou vreo câteva luni, 
senatulă universității din Cernăuți a 
propusă, ca pe cei trei dintâiu pentru 
împărtășirea cu stipendii împărătesei, pe 
trei studențl români, cari erau cei mai 
bine cualificațl și tot-odată și cei mai 
săraci. Ce s’a întâmplată? Guvernulă 
a votată stipendii numai pentru doi, er 
ală treilea stipendiu ’l-a dată unui Rusă, 
care nu era propusă între cei trei din
tâiu, oare avea esamene mai slabe și e 
fiulă uuui consilieră de tribunală bine 
situată.

In aoelașă timpă s’au împărțită oincl 
stipendii și dinfondulă religionară gr. or. 
pentru elevi dela școla reală gr. or. din 
Cernăuți. Corpulă didactică dela acea 
șodlă a propusă numai 4 elevi pentru 
stipendiare. Aoeștia erau deasemene cei 
mai bine oualificațl, băețl săraci și, totă 
din întâmplare, și ei de naționalitate ro
mână. Consistoriulă arohidieoesană pri- 
mesoe pe toți oei patru și propune de 
ală 5-lea pe ună altă Română, care și 
elă era unulă dintre oei mai buni și mai 
săraci. Guvernulă șterse trei Români și 
dă preferență unoră Ruși cu note mai 
slabe și materialioesoe mai bine situați.

E secretă publioă, că avândă să se 
stabiliseze unulă dintre cei mai vredniol 
profesori dela gimnasiulă gr. or. din Su
ceava, președintele a fostă în contra sta
bilirii lui, sub cuvântă, că odinioră era 
administratorulă unui cj-iarO românescă 
politică.

Ce s’a întâmplată la alegerile din 
Suceava? Cine nu-șl aduoe aminte de 
opintirile organeloră guvernului, pentru 
de a scote pe Români, pe chiar Românii 
naționali, cari suntă totodată și guver
namentali, din representanța aoelui orașă 
așa dicândă românesoă!

Afacerea cu alegerea de primară în 
Câmpu-lungă ni-e tuturoră prdspâtă în 
memoriă. Nu a voită auotoritatea poli
tică să vâre de primară și aci în acestă 
comună de munte curată românescă pe 
ună venetioă galițiană ? Ce să mai cjicemă 
în cele din urmă numiri de inspectori 
școlari ? Aici exopereză guvernulă nu

mirea unui inspeotoră, prin oare se lovesce 
în sentimentele patriotrice și naționale 
ale Româniloră din acelă distriotă, colo, 
cu încungiurulă consiliului șoolară ală 
țării și fără ca inspectorului română de 
pănă acum să i-se fi putută face o im
putare, scdte la cale numirea unui străină 
catolioă, pe care, acum suntă cinci ,anl, 
ministrulă l’a abandonată toomai în urma 
protestului Româniloră.

Aoeste suntă cele mai marcante 
fapte ale guvernului locală. Șirulă pri- 
goniriloră îndreptate însă de ună timpă 
încoce în contra ndstră, e lungă, de totă 
lungă.

Ce felii de politică e acesta și 
cum se potrivesce ea cu politica 
cabinetului Taaffe, spriginitu și de 
Românii bucovineni?“

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

Viena, 13 Octomvre. Antise- 
miții au aruncată cu petri mari 
ca pumnulu, în ferestrele sinago- 
gei Rudolfsheim, care era plină 
de evlavioșî. Geamurile au fostă 
sparte. Nimenea n’a fostu vătă
mată. Autoritățile urmărescă pe 
făptuitori.

BucurescT, 13 Octomvre. Soirile 
respândite de (țiare, că principele 
Ferdinand va abcțice dela tronă 
în favorulu fratelui Carolîî, și 
că acesta din urmă va întră în 
curendu într’ună regimente româ
nescă de cavalerie, din partea 
cercuriloră bine informate suntă 
declarate de neadeverate.

Viena, 13 Octomvre. Comisi- 
unea bugetară a primită propu 
nerile privitdre la scurtarea des- 
bateriloră bugetare.

Mendrizzio, (cantonulă Tessin) 
13 Octomvre. Farmacistulu libe
rală Buzzi a fostă asasinată' de 
cătră trei indivizi conservativi. 
Unulă dintre aceștia a fostă ares
tată, ceilalți au fugită.

Literatură.
A apărută:
Geografia și Istoria în șcdla popo

rală. Manuală, compusă oonformă pla
nului de lecțiunl ală d-lui Vasile Petri 
pentru clasa a IV, V și a Vl-a, de Teo
dorii V. Petrișoril învâțătoră. Tipografia 
„Aurora" A. Todorană, Gherla 1891. 
Formată 8° ou 106 pagini. Prețuia 40 
or. Se află de vânzare la autorulă în 
Alibunară, corn. Torontală.

Calendarul^ Aurorei pe anulă vi- 
sectă 1892, ou ilustrațiunl. Editura Ti
pografiei „Aurora" A. Todorană. Gherla 
1891. Formată 8° cu 63 pagini. Prețuia 
30 or.

Necrology. Maria Petruța n. Todea, 
soția d-lui Alesandru Petruța din Tăuni, 
a răposată în 11 Ootomvre n. o. în etate 
de 41 de ani. O deplânge nemângăiatulă 
soță ou doi fii ai săi. — Fiă-i țărîna 
ușdră!

DIVERSE.
Puterea bărbaților!! și a femeilor!!. 

In Parisă s’au făcută de curândă nisce 
ceroetărl scientifioe ou privire la puterea 
bărbațiloră și a femeiloră. Resultatele 
dobândite suntă următdrele:

Puterea femeiloră în raportă cu a 
bărbațiloră face 3 din 5 părți. Celă mai 
tare bărbată are o greutate de 190 de 
fonțl, er celă mai slabă are o greutate 
de 90 de fonțl. Așa-dâră pentru bărbați 
puterea mijlooiă e soootită cu 126 de fonțl. 
Mâna dreptă pdte ridica o greutate mai 
mare cu 22 de fonțl, decâtă mâna stângă. 
Dintre femei, oea mai tare are o putere 
de 99 de fonțl, cea mai slabă de 36 de 
fonțl; prin urmare puterea mijlooiă a 
femeiloră se pdte socoti cu 74 de fonțl. 
S’a constatată și aoeea, că femeile de 
statură mai mică suntă de obiceiu mai 
tari, decâtă femeile de statură înaltă.

Noțiuni divergente. Bărbatulă (întră 
beta în casă și se uită la stele) Vecjl ne
vastă nursulu mareu, pe care l’a oreată 
atâtă de frumosă Dumnezeu? — Femea 
(supărată) „Dă-ml pace cu ursulă tău, 
eu vâdă numai o maimuță mare!u

Cursulu la bursa din Viena.
din 12 Octomvre a. c. 1891

âenta de aură 40/0 ..................... . 10430
Renta de hârtiă 5°/0.......................... 100,85
împrumutul!! căiloră ferate ungare «

aură .......... 115.50 
dto argintă ..... 07.25

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

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

kmorfisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (8-a emisiune) • ■ —.—

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

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

ghedinului - - 130.50
Renta de hârtiă austriacă .... [91.35 
Renta de argintă austriacă .... 91.10
Renta de aură austriacă.................... 109 20
LosurI din 1860 ..............................  136.70
Icțiunile bănceiaustro-ungare - - 1016.— 
Icțiunile băncei de credită ungar. - 328.— 
Icțiunile băncei de credită austr . - 283.25 
Galbeni împărătesei- - - ... 5.57
Napoleon-d’orI................................... 9.30
Mărci luO împ, germane - ... 57.60—
Londra 10 Livres sterlings ... 117,35

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

de mai multe-orl frumosulă nume. Totuși 
„zace ună farmecă propriu într’ună nume 
frumosă binesunătoră ; o fată, pe care o 
chiamă Ursela, Rachila, Rebecca seu 
Charitas, e imposibilă de a-ml plăcâ 
chiar de ar posede totă farmeculă din 
lume. Isidora! Isidora! ce melodia se es- 
primă în aoestă nume, oe chipă fărme- 
cătoră se vîră la tonurile sale prin 
inimă 1

Inzadară mâ întrebi, cum e Pre- 
bi8chtoru-lă și ce impresiune a făcută 
asupra mea monstrudsa sală de stânci. 
Am fostă cu multă mai tare ocupată ou 
ce am aflată, și inzadară îmi mai arăta 
conducătorulă meu t6te simguraticele tur
nuri ale regiunei dinprejură.

Am alergată în josă pe prăpăstiosulă 
dâlă, ce duce în frumosă vale pitoresoă, 
și ocupată numai ou gândulăla frumosă 
mea necunosoută, am ajunsă în curândă 
în celă mai apropiată sată boemă lângă 
.Elba la Hirnitz — sohkretsoham, unde 
conducâtorulă meu îmi procura o lun- 
triță ușdră, care să ne duoă tocmai pănă 
la Schandau.

Lșgănatulă lină ală luntrei îmi a

duse fantasia iritată erășl în linisce ; cu 
inimă veselă gustamă priveliștea pom- 
posă a romanticei văi Elba, când apu- 
nândă sorele, auriau vârfurile stânciloră. 
Când voiam se trecem pe lângă Schmilke, 
celă dintâiu sată săsăscă, am observată 
pe străinii mei, cari tocmai erau să se 
pună încă într’o luntre. Sub ună pretestă 
am lăsată se steie pentru de a trece ei 
înainte, și după-ce au plecată, îi ajun- 
sesemă în curândă cu ușora mea luntre, 
rămânândă numai la mioă depărtare în 
urma loră. Deja înoptâ prin văi și luna 
da romantioului acestoră ore desăvîrșirea 
cea mai înaltă. Ea plutea ca o negură 
ușdră înaintea mea pe unde; câte-odată 
audiamă unele tonuri line ale vooel sale 
melodiose, auc]iamă, cum îi (jicea „Isi
dora", și ună simță mă cuprinse, ca și 
care, mărturisesoă, înoă n’am cunosoută. 
Nu ara aceea, ce se 4>ce sentimentă și 
de care adesea mi-am bătută jocă, era 
o sântă însuflețire înaltă pronunțată pen
tru frumosă și nobilă, era idealulă meu 
în chipurile farmecătdre ale acestei dre. 
Ca duhurile trecutului steteau stâncile în 
palida lumină a lunei, și arunoau umbra 
loră spre văile triste. Nimioă1 nu con

turba liniștea sântă, de câtă lovitura cu 
vâsla a luntreloră și plioscăitulă undelor.

De-odată am aucfită răsunândă vo
cea Isidorei, care în tonuri dulci oerescl 
cânta ună cânteoă simplu, der drăgălașă, 
în care se cuprindea întreaga espresiune 
și abundanță a simțământului și în care 
se esprima sfințenia momentului atâtă 
de plăcută, împrimându-se adâncă în 
inima mea. La strota ultimă deveni vocea 
ei așa de infinită de lină și durerosă, 
încâtă răsuna ca strigătulă duhuriloră 
preste unde. Oh, de-așl fi putută privi, 
cum ochiulă ei ardea de sigură în însufle
țirea sântă.

Prea curândă am ajunsă în Schan
dau, și cine nu simte bucuria mea, când 
am văcjută, că și ei voră looui în hotelă. 
Ei închiriară o odaiă mare lângă a mea 
și eu puteamă asoulta neconturbată vor
birea plăoută a Isidorei. Câtă de potri
vită, câtă de adevărată vorbia ea despre 
lucrurile pe cari le cercetase atjl, câtă 
de adâncă a simțită farmeoele naturei. 
Am înțelesă, cum tatălă proieotâ pe di- 
mineță o partiă pe Kuhstall și cum se 
învoiră femeile cu bucuriă.

Numai decâtă mi-am angajiată ună 

conducătoră la birtașulă meu, pentru de 
a da după putință ună avântă romantioă 
întâlnirii. In fine se făcu liniște la ei și 
eu m’am pusă să-ți soriu acâsta nesfîrșită 
epistolă.

Willmar, dă paoe mustrărei; oe ai 
pe limbă; eu însu-ml m’am mustrată 
aprâpe de o miă de ori; înoă nu-mi ou- 
nosol miresa! Eu simtă bine, oe grozavă, 
schimbare s’a petrecută în mine; eu 
simtă, cum s’a nobilitată disposițiunea 
mea, der simtă tot-odată, că nu e nici 
una dintre espedițiunile momentane ale 
inimei. Că inima ar pute sgudui mintea 
așa de iute, îmi era pănă acumă cu 
totă de necrezută; der că o singură, 
privire de copilă mi-ar pute aduoe în 
strâmtore vesela mea liniște, oreejută așa 
de puternică, am ținută de imposibilă. 
Oh, m’am juoată fără grijă ou leulă! 
Totuși eu suntă ună copilă. Willmar, 
Wilmar! Tu-ml cjioeai adese, oă ași avd 
prea multă ușorătate de minte. Dă-ml 
acumă încă-odată atâtă de multe și ași 
pute fi mai fericită, celă puțină mai 
liniștită.

(Va urma.)
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Bancnote românescl Chimp, 9.23 Vend. 9.26
Argintă rom&nescă - „ 9.16 „ 9.21
Kapoleon-d’orI - - „ 9.24 „ 9.29
Lire turcescl „ 10.50 „ 10.55

Imperiali .... „ 9.50 n 9 55
ftalbinl .... B 5.45 M 5.50
Scris, fonc. „Albina11 6°/0 —.— n —.—

n » „ 5°/o n ti —.—
îtnble rusesc! • - - „ 122.— n 123.—
WArci germane 57.— ti 57.50
Discontulă 6—8°/0 pe ană.

Arveresi hird.etm.enyi kivonat.

0 specialitate necom.para'bilă 
între tote apele minerale alcalin-acide din monarchiă și streinătate 

este
apa c^er p ________

REPAT“
A. fogarasi kir. jbirâsâg mint telekkonyvi hatosăg kozhirre teszi, hogy 

Popitza Iuon alsd Komonai lakas vegrehajtatânak kkoru Comsia Axente vegre- 
hajtâst szenvedo elleni 120 frt. tokekoveteles es jârulekai irânti vegrehajtâsi 
ugyeben, a brassoi kir. torvenyszek (a fogarasi kir. jârâsbirosâg) teruleten levo 
also Komonan fekvo az d. Komonai 94 sz. tjkben foglalt.

352 (
353 ( 122 f.
751 d 240 n
811 (
863 (

cd
T— « 
-P 
cd 
bD

15 n
973 a 27 Ti

1163 N 11 7i

1275/3 13 n

1276/2 ( u44 141277/K Ti

1770 (
1787/1 d 6 „ 
1788/1 £ 5 „
2516/1 & 13 „ 
2790/1 .2 30 „ 
2790/4 h 30 „ 
2892 00 28 „
3392 £ 56 „
3410 56 „

3910 (
3911 (
4043 ri
4849 a
4947 ( g,
4948 ( .2
5689 n
5712 "
5827 £
5939/1
3733/8

az ârverest ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, es bogy a fennebb 
megjelolt ingatlanok az 1891 evi November ho 5-ik napjăn delelott 10 orakor Also 
Komona kozseg hâzânâl megtartando nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâl- 
tâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak lO°/0-ât 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 kijeloltdvadek 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.

55
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 neîntrecute.

Apa minerală de „Rejiăt44 să întrebuințeză ca medicamenta CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stărilora catarhalice a stomachului și a organeloru respirătore, în contra 
maladieloru rinichilor^ și a beșicei etc., are unii efectu admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta ca remediu solvatorii neprețuibilu.

Celu mai cur atu și binefăcătorii producții naturalii. 
Ca borvizu adecă b cutii cu vinii.

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

W Șampagnull apelorti minerale.
Conformă ordonanței înaltului minister^ de interne No. 5891/VIH 

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

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

a

Kelt Fogaras, 1891 evi Julius ho 17 napjân.

A fogarasi kir. jărăsbirosăg mint tkvi hatosăg.

Apa minerală de ,,Bepăt44 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 
Adminîstraținnea îsvorulnî 

Josef Gyorgy, 
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-18

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

Budapesta—Predealii Predealii—Budapesta
Trenă 

de 
persdn.

Trenă 
accele
rată

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele
rată

Trenu 
accele
rata

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
accele
rată persdn.

Trenu. 
de

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

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

Apahida
Ghiriș 
Cuoerdea
Uiăra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușu

Crăciunelă
Blașiu 
Micăsasa

Copșa mică •
Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău
Homorodă
Augustină 
Ap ața
Feldidra
Brașovu

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

Timișă 
Predeală 
BuourescI

Tren de 
persdne

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

BucurescI 
Predealu 
Timișă
Brașovu

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

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

6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

sus

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

LJ

t
*
♦

* 
a
+
♦
♦
+

a ■I**
*

*

*
*
♦

If

B.-Pesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-mică—Sibiiu
Trenu

de _____
persdn. ratu persdn.

Trenă 
accele-

Trenă 
de

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

Nădășelă 
Ghîrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia
Bratoa 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradeamarej

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

JBureșii-Audoșu—Bistrița

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

Viena
Budapesta 
Szolnok

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26

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

10.50
8.15

II. 14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52
9.50

10.16
10.36
11.-
11.26
III. 53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25|
9 50
1.05
5.24
5.46
5.57

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

Trenă 
de 

persdn.

I

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

Trenu 
accele
rată

Trenă 
de 

persdn.

4.53
5.30
5.47

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.'
10.'
11.
11.
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Bistrița—UHureșu-Iauloșu
Bistrița . . . .
Țagu-Budctelică . 
Murășă-Ludoșă .

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51
1.55
7.20

1.39 
2.19 
2 36 
3.03
3.30 
417 
4.33 
4.55 
517 
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

Copșamică
Șeica-mare

3.- 10.47 7.10
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-Oșorheiu -R.-săs.

Cucerdea
Ludoș
Oșorheiu
Regh.-săs.

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

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

eni-Simeria (Piski)Simeria (Piski) Petroșenî ||

Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșenî 6.- 10.50
Streiu 6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
IHațegă 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
Petroșenî 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 J
Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Simeria (Piski)—Hunedora

Aradii—Timișora || Timișora—Aradia
Timișora
Vinga
Aradtt

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

6.20 1.11J>.O5
7.21
8.03

2.46
3.50

6.-
7.,

Ghirișu 
Turda

7.48 10.35 3.40 10.20l Turda 4.50 9.30 2.30
8.08 10.55 4.— 10.44| Ghirișu 5.10 9.50 2.50 Brașov—Eernesci

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.16
Cern a 11.13 5.03 9.34
Hunedora 11.48 5.38 9.58

Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3- 7.50
Simeria 5 28 3.20 8.10Gbir iști—Turda || Turda- tf^birișu

8.50
9.10

____
Sigbișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Careii-mari—Keiău II Kelău—Careii-mai’i

Sighișora. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15 3.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52 6.10

Brașov
Zernesci

5.45
7.26

2.58
4.39

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

Nota s Numeru încuadrațl cu linii grose însemneză drele de nopte.
Careii-marI 
Zelău. .

5.5o| Zelău . .
11.— | Careii-marI

1.56
6.48

®ernesci—Brasov

Zernesci
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


