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ZL-Toui abcr.amentu

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cui Octomvre 1801 st. vechiu 

8’a deschișii nou ixîionumentu, la care îk- 
vltămfl pe toți amicii și sprijinitori! foiei nostre.

Prețulu abonamentuBuh
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fi 

pe ș6se luni 6 fi., pe unii ană 12 fi.
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 anii 2 fi., pe 
?6se luni 1 fi.

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

Abonarea se pote face mai ușoră și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cart se voră abona din nou 
Bă binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Administrațiiinea „Gazetei Transilvaniei".

Patriotismul!! la noi.*)

*) Acestă articulă îlă primimă dela ună 
vechiu amică ală nostru, — Red.

i.
Nicăiri în lume nu se tace a- 

tata vorbă de patriotismă, ca la 
noi, și nicăiri în lume nu se co
mită mai multe abusuri, nelegiuiri 
și fapte dejositore în numele pa
triotismului, ca la noi.

De se adună la olaltă 2—3 
„patriot!", se bea și se mănâncă 
în numele patriei; în adunările 
sătesci, învețătoresci, confesionale, 
comitatense, pană susfi la dietă, 
vorbirile gemă de patriotismu; în 
cârciume, îndată ce se înfierbântă 
capetele, discusiunile se învîrtă 
totu pe lângă patriotismă, ba chiar 
și epistolele private se încheiă cu 
„salutare patriotică".

Legile esistente, încependu dela 
ministru pănă la celă mai fiămen- 
4ită scriitorașă de notară, se es- 
plică, se sucescă și se calcă fără 
șovăire „în sensă patriotică", pu- 

nendu-se acestă „sensă patriotică4' 
mai pe susă de tote legile.

La noi nu esista decâtă o sin
gură lege: ,,salus reipublicae“, 
sub care în sensă maghiară se în
țelege maghiarisarea.

In dietă, deputății pretindă 
dela miniștri, ca se reguleze cur
tea, armata etc. „în sensă patrio
tică", se ia și se atace autonomia 
eclesiastică „în interesă patrio
tică", aplaudeză ori ce mesură 
ilegală a miniștriloră, decă aceea 
e luată „în spirită patrioticăstu
denții facă tămbălăurl, demons- 
strațiunî, ba chiar și scandale și 
dau minte dietei, aruncă cu petri 
în adunări poporale și spargă fe- 
ferestri „în indignațiunea loră 
patriotică;" chiar și cismariulă te 
privesce peste umeri, ba pote te 
îndrum eză chiar la ordine, decă 
în înalta lui presență cutezi a 
vorbi altmintrelea, decâtă ungu- 
resce.

Mulțime de caractere mise
rable mințescă în numele patrio
tismului, acusă și denunță în pu
blică, ori în ascunsă, râsbunân- 
du-șl și câștigându-șl astfelă pâne, 
favoruri și protecțiune.

Invețații desvoltă sciința „în 
sensă patriotică", istoricii falsifică 
faptele — ă la Hundsdorfer— „pe 
calapodulă patriotică," statisticii 
formuleză statistice „în interesă 
patriotică" etc. etc.

Vedemă așa-deră, că patriotis- 
mulu în țera acesta a ajunsă la 
culme, ba a trecută chiar la de- 
liriu.

Și ce înțelegă omenii aceștia 
sub patriotismă? — Nimică alta, 
decâtă maghiarisarea, maghiari
sarea cu totă prețulă și pănă în 
fundulă pământului.

Cu câtă pretindă și storcă 
acești „patrioțl" mai multe drep
turi, favoruri și avantagii pentru 
limba și rassa maghiară și cu câtă 
restrîngă mai multă în drepturile 
loru pe celelalte naționalități, cu 

atâtă se credă mai buni și mai 
mari patrioțl.

Nici prin minte nu le plesnesce 
acestoră maghiarisatorl, că patrio- 
tismulu adevărată constă în atra
gerea firescă cătrăpământulă, unde 
te-ai născută, unde te susțin! și 
unde zacă osămintele moșl-stră- 
moșiloră t6i. In Elveția, pentru 
esemplu, Germanii, Francesii și 
Italienii ni dau o viuă dovadă 
despre ceea ce va se c|icâ adevS- 
ratulă patriotismă, căci deși aceste 
popore trăescu în nemijlocită a- 
propiare de conaționalii loră de 
prin țerile vecine, ei nu tindă a 
se rupe de patria loră, de care-i 
legă o iubire instinctivă și suntă 
gata în totă momentulă a-și vărsa 
sângele pentru libertatea și inde
pendența ei.

Da! Elvețienii suntă patrioțl 
adeverați și ceea ce în deosebi ci- 
mentăză patriotismulă loră, este 
egala îndreptățire a cetățenilor îna
intea legei, er legea este espresiunea 
fidelă a voinței și a binelui co
mună ală tuturoră cetățeniloru de-o 
potrivă.

Este ore și la noi așa?

Voci asupra vîsitei
Românilor Ardeleni la Praga.

„Agenția Română*  din Bucuresci 
comunică următdrea telegramă, pe 
care o vedemă reprodusă în t6te 
foile românesc! de dincolo:

„Praga, 10 Octomvre. Tote foile 
publică darea de sâmă a banchetului, 
care s’a dată în ondrea Româniloră din 
Transilvania.

„Declarațiunea d-lui Mureșianu, di- 
reotorulă „G-azetei Transilvaniei", a pro
dusă o bună impresiune. Acestă decla
rare (fice, că decă solidaritatea Slaviloră 
din monarohiă tinde la libertatea și la 
drepturile egale ale poporeloră, Ro
mânii suntă gata să le întindă mâna.

„Studenții cehi au făcută erl o ova- 
țiune entusiastă d-lui Mureșianu, care 
fusese invitată la o ședință a societății 
literare."

Românulu*  primesce dela d-lu 
Dr. Ioanu Urban Jarnik, profesoră 
de universitate și membru alu co
mitetului esecutivă alu esposi- 
ției din Praga, următărea cores
pondență;

Praga, 10 Octomvre 1891.
Dorința, ce am esprimat’o în sori- 

sdrea mea din urmă, s’a și împlinită : amă 
avută plăcerea de a saluta, deși nu ună 
trenă întregă, der ună numără destulă 
de însemnată de Români, venițl anume 
cu soopulă să vadă și să admire espo- 
sițiunea ndstră jubilară. Pe eâțl-va dintre 
ei îi cunosceamă de mai mulțl ani, din 
vremea petreoerei mele în Ardeală, și 
era pentru mine o deosebită plăcere să 
le întorcă celă puțină o parte din aten
țiunea, cu oare mjjra întâmpinată acum 
15 și 12 ani în părțile frumăse ale Ar
dealului. Conducătorulă esoursiunei însuși, 
d. Dr. Aurel Mureșianu, îmi era bine cu
noscută de atunci. Să înșiră numele tu
turoră participanțiloră n’ar fi bine, fi- 
indoă ași pierde spațiulă pentru alte 
șcirl interesante; destulă, că au fostă vr’o 
30, între ei două dame.

Sosirea loră a fostă fixată mai îna
inte pe Duminecă 4 Ootomvre, s’a amâ
nată însă pentru a doua di, ceea ce era 
de regretată, și etă de oe : Duminecă era 
cjiua împăratului, și șe sărbătoria la es- 
posițiă în modă străluoită. De aceea au 
și venită visitatorii cu grămada și in
trarea Româniloră s’ar fi făcută față eu 
vr-o 55.000 dmenl; în locă de Dumineoă 
ospeții noștri sosiră Luni, 5 Octomvre, la 
3 ore 42 minute ou trenă espresă din 
Viena la gara lui Franoiscă losifă. De 
față au fost d-nii dr. Pic, dr. Podlipny, celă 
din urmă ca delegată ală clubului tine- 
riloră cehi, și neînsemnata mea personă.

O primire oficială nu se făou, fiindcă 
dela o vreme așa primiri au fostă oprite 
din partea poliției. Dr. Podlipny îi învitâ 
chiar atunci să asiste sera la represen- 
tația din Teatrulă Națională cehă, 
unde era să se dea pantomima: „Fiiulă 
pierdută" și opera „Cavaleria rusticană". 
A doua eJi la 11 cesurl 6speții noștri în 
12 birje se duseră la esposițiă, unde fură 
primiți de doi membri ai comitetului 
esecutivă, domnii Bondy și Sedlâk, din

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Călătoria la Schandau.
O istoriâ în epistole, 1810, de Theodor Korner.

(Fine.)

Isidora Iosefinei.
încă puține cuvinte, draga mea Io- 

sefină, și apoi încheiu diua de astăcjl. 
Suntă forte obosită; am mersă prea 
multă și ochii voescă în continuu să 
mi-se închidă. O, așă avă să-ți spună 
atâtea lucruri minunate și frumose des
pre partia de astădl; tu nu scii nimică, 
câtă de adâncă m’a cuprinsă și m’a miș
cată privirea de pe Winterberg spre 
Boemia. Am stată deja peteritoră străină 
departe de tine și de lumea tinerețeloră 
mele frumdse.

De-asupra Winterbergului am întâl
nită pe ună tînără de cultură tare inte
resantă. Elă ne salută cu multă bună- 
cuviință și privi lungă în urma ndstră. 
După aceea pleca pe Elba în urma nos- 
tră și-mi deveni de totă ouriosă, când 
tatălă meu mă rugă pentru o cântare. 
Cugetulă, că străinulă trebue să audă, mă 

înfricâ tare, der totuși în fine prin ar
monia disposițiunei mele cu a naturei, 
eram adâncă mișcată. — Der destulă, 
mâne mai multă. — Străinulă locuesce 
lângă noi.

Lichtenfels lui Willmar.
Willmar, Willmar ! Dimineța frumă- 

sei mele vieți se arată, celă mai sântă 
sentimentă, sentimentulă unei iubiri no
bile se deșteptă în mine; (fiua de astăzi 
a ruptă gheța de pe inima mea, și recea 
sofisteriă ticălosă asupra celui mai înaltă, 
oe pământulă ne oferă, trebue să fiă 
învinsă de vooea internă mai bună, de 
presimțirea unei fericiri mai înalte.

Nu mai înțelegă, oum am putută și 
cum ași putâ esista fără de acestă con
vingere, fără de acestă însuflețire pentru 
celă mai sântă din lume. Decă de altă
dată cu supunere nemângăiată m’am pre
dată de bună voiă voinței tatălui meu 
și impresiuniloră lumei eterne acum simtă 
în mine puterea, de a-ml apăra vitejeșoe 
și cu t6tă hotărîrea speranța într’ună 
viitoră frumosă și libertatea inimei; 
simtu în mine puterea și suntă firmă 
decisă de a nu-mi mai petrece cea mai 

înaltă fericire a vieței mele totă ou 
glume. Cu câtă mă convingă mai multă, 
că bunulă meu tată voia așa de multă 
să mă fericesoă, și că numai din iubire 
față ou mine a întreprinsă toți acei pași, 
ou atâtă mai tare trebue să rămână pe 
lângă hotărîrea mea, ca sănu-i dau ansă 
la vre-o căință, oarea l’ar chinui grozavă, 
când ar vede, că ași fi jertfită dorinței 
sale fericirea vieței mele.

Sunt decisă; miresa mea nu potă 
și nu o voiu lua în oăsătoriă, oăcl nu 
vreu s’o înșelă ; să decidă acum Isidora 
asupra mea, după oum voiesoe. A aces
teia este inima mea și a acesteia va fi 
pentru veoiă. Aceleia îi potă întinde nu
mai o mână rece și golă, nimicindă prin 
aoesta viitorulă ei și ală meu; și oe chină 
ar fi pentru mine, dâcă ea ar merita o 
sorte mai bună, o inimă plină de iubire 
sinceră și arcjătore în timpă ce eu ași 
jertfi-o unoră împrejurări josnice?

Nu, nu, decă nu potă fi fericită, 
oelă puțină vreu să fiu dreptă și să-mi 
susțină credința...

Tote schimbările acestea mart din 
inima mea, cari decidă asupra fericirei 

sâu nefericirei vieței mele, ardă, ce e 
dreptă, numai de astăcjl în inima mea, 
der eu credă în eternitatea sentimentului 
meu, eu oredă presimțirei frumâse din 
peptulă meu.

Eram deja de o 6ră pe Kuhstall, 
străbătusemă t5te părțile acestei minu
nate peșteri uriașe și m’am delectată 
în avântulă outezată, ou oare aici na
tura voiesoe să întrecă romantioitatea, 
— când etă audă pe Isidora că vine ou 
ai săi. Ohipulă ei întrega nopte mi-a 
însuflețită visurile mele și ougetulă de a 
o vede aoum, așa de iute și într’o li
niște atâtă de frumosa, mă umplu cu 
ună felă de sfială, de perplesitate, pe 
care nu mi-am putut’o esplioa. Iute am 
uroată deci strîmtârea, care ducea pe 
oea mai înaltă stâncă. Să fi aucjită, cu 
ce sonurl plăoute salută Isidora frumosa 
lume, ce i-se deschise aiol. Ga nisoe to
nuri de harfă îmi răsuna glasulă ei și-mi 
era nespusă de dulce a pute asculta în 
ascunsă pe drăgălașa copilă. De-odată, 
la intrarea în strîmtore, am audit’o, cum 
ruga pe tatălă ei să-i ajute oa să se 
urce, pentru ca să pdtă cu ătâtă mai
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cari celă din urmă îi felicita în limba 
cehică, pe când subsemnatului, totă din 
însărcinarea comitetului eseoutivă, rosti 
cătră ei câteva cuvinte în limba română. 
Răspuncjendă la acesta, d. Dr. Mureșianu 
începu cu câteva ouvinte cehice, după 
oare îșl continuă discursulă său româ- 
nesoe. Se înțelege, că totă ce s’a vor
bită cu ooasiunea acesta, fu reprodusă a 
doua $i in jurnalele din Praga în tra
ducere.

După asta i-am condusă pe iubiții 
dspețl ai noștri prin esposițiă și m’am 
convinsă înoă-odată despre fapta, că ni
menea, care n’a vădut’o ou oohii săi, nu 
și-a putută face o ideiă despre întinde
rea și bogăția ei, va să esposițiu-
nea ndstră întrece tdte așteptările. Așa 
și fântâna lumindsă este după o părere 
comună cu multă maimărețăși uimitore, 
decâtă fusese cea din Parisă.

A doua di dimineța, am dusă pe 
toți să vadă ceva și din Praga, căci din 
toți abia doicunosceau capitala Boemiei. 
Ne duserămă înainte de tâte laprimăriă, 
unde ne servi de cioeronă prof, de uni
vers. și archivistulă orășenescă d. dr. 
Emler; amă avută ooasiunea să vorbimă 
și ou primarulă d. dr. Șolț și ou fisioulă 
orășenescă d. dr. Zâhdr. După aceea 
merserămă ou toții la Hradoin, unde vi- 
sitarămă biserica metropolitană a s-ftului 
Vit și oastelulă regală, unde ne inte
resa oelă mai multă odaia, în care avu 
locă ounosouta soenă as aruncării din fe- 
reștrl a nobililoră Slavato și Martiniț, 
fiindcă asta fu începutulă răsboiului de 30 
de ani. De aci, după dorința mai mul
tora, ne duserămă în palatulă vestitului 
oomite de Waldstein (său Wallenstein), 
în care o parte a palatului s’a conser
vată întocmai așa, cum fusese odinioră, 
pe când petreoea acolo renumitulă belli- 
duce. După prâncjă, o parte, fiindă înso
țită de d. dr. Pio, se duse la esposițiă, 
pe când pe alții îi duceam eu la turnulă 
de privelisce, anume construită aoum 
două luni pe creștetulă muntelui Petrin 
(seu ală s-flui Laurent), oa de acolo să 
se vadă nu numai Praga întregă, oi și 
împrejurimea la 0 depărtare forte mare. 
La urmă suindu-ne în birje ne duserămă 
să vedemă unulă dintre suburbii din 
Praga, Vinohrady, ună orașă minunată, 
care s’a zidită întregă în deoursulă de 
15 ani cei din urmă. Praga însăși are la 
180.000 locuitor*,  pe când suburbiile cu 
câteva comune de totă vecine au mai 
multă de 190.000. Să ne înohipuimă, că 
într’o <ji, unde populația va mai fi cresoută, 
tote aceste se unesoă, vomă avea o 
Pragă de 400,000 de locuitori, ceea ce e 
de sigură însemnată. Pote va fi intere
santă și nu ounoscută din partea oeti- 
toriloră stimabilului organă ală d-stră, 
cum-că din aceste 380,000 locuitori din 
Praga și împrejurimea, 84.2 la sută suntă

Cehi, 12.5 la sută Nemți și 1 la sută 
naționalități diverse.

MierourI sera dspeții noștri fură in
vitați din partea câtor-va bărbați poli
tici de aid la ună banchetă, unde s’au 
ținută mai multe toasturi, pe cari nu le 
reproducă aid, fiind-oă se voră afla ti
părite în „Gazeta Transilvaniei“ din Bra- 
șovă. Destulă că în ciuda deosebirii în 
sâDge și limbă, s’au găsită mai multe 
puncte de atingere între interesele amân- 
duroră națiuniloră și înțelegerea acâsta 
îșl afla expresiune în discursurile din a- 
mendouă părțile. A doua <ji partea cea 
mai mare a pleoată, pe când cei rămași 
se mai duseră la esposițiă ; celă din urmă 
plecă conducătorulă însuși, d. dr. Mure
șianu, oare mai vrea să faoă acjl o es- 
cursiune afară din Praga și ne va părăsi 
ndptea. Pănă a nu pleca, d. Mureșianu 
făou mai multe visite, între altele, ur- 
mândă unei invitări, visitâ și sooietatea 
literară-oratorică de studențl boemi „Sla
via11, unde ’i-se făcu o primire forte sim- 
patioă și cordială.

Nu e de tăgăduită, că visita acâsta 
ne-a făcută o mare plăcere și ori ce omă 
nepreooupată trebue să ooncedă, că așa 
visite reoiproce numai folosă potă să 
aducă diferiteloră națiuni din vastulă 
imperiu habsburgică. S’ar putea chiar 
statori, că într’acesta este unioulă mij- 
locă de salute pentru mai multe națiuni 
dupădevisa; „Să ne cundscemă și vomă 
fi“. Este deci bine, oă se va păstra și 
pentru viitoră o aducere aminte de visita 
aceea: toți participanții adecă Marțea 
trecută s’au fotografată pe treptele din 
dosulă palatului de industria. Au bine
voită să mă pună și pe mine în mijlo- 
culă loră și e interesantă, că cu oca- 
siunea acâsta chiar și fotografulă a dat’o 
pe românesce, limbă pe care petrecendă 
acum 15 ani la Brașovă, o învăța în 
cât-va timpă.

La urmă să-mi fie permisă a es- 
drima la loculă acesta încă-odată mul- 
țumitele cele mai cordiale pentru vi
sita cu care ne-au onorată conaționalii 
d-vdstră, nesfiindu-se de ostenelile unei 
călătorii așa de lungi și de obositdre.

Să trăiâscă!
Dr. Ioană Urban Jarnik.

CRONICA POLITICĂ.
— 2 (14) Octomvre.

— Se scie, oă după adunarea „Kul- 
turegyletuluiu în Mureșu Oșorheiu, con
tele Apponyi a ținută o întrunire la con
tele Eugen Lazar, a partisaniloră săi, în 
oare s’a vorbită despre programulă par
tidei naționalu-liberale. Conclusiunile 
acestei adunări se reasumâ în următârele 
4 puncte :

Celă dinteiu privesoe cestiunea de 
dreptă publică, oare îșl află baza în ar- 
tioolulă 12 de lege din 1867, care însă

oonoede satisfacerea cerințeloră impor
tante naționale. Punctulă ală doilea se 
referă la cestiunea religiâsă, punctulă 
ală treilea se referă la reforma adminis- 
trațiunei. Punotulă ală treilea se referă 
la politica eoonomică, și cu deosebire la 
politica privitâre la căile ferate.

— țliarulă „Neue Freie Presse“ 
vorbindă despre demonstrațiunile stu- 
dențiloril din Budapesta în oontra minis
trului Baross, <Ș.ioe că astfelă de demon- 
strațiunl de stradă suntă de regulă pre
vestitorii esceseloră parlamentare. In 
adevără oposiția se pregătesoe pentru 
ună asaltă, ce va fi arangiată cu ooa
siunea răspunsului ministrului-președinte 
în afacerea Uzelao. Și procederea poli
ției față de studenții demonstranți și față 
de câțiva deputațl oposiționall, ce se 
aflau pe piață, unde s’au înscenată de- 
monstrațiunile, voră fi aduse câtă de 
curândă în dietă, ca obiecte de interpe- 
lațiune.

— Cu privire la oestiunea Darda- 
nelelorîi, soriu fiarele englese, oă am- 
basadorulă rusesoă din Constantinopole 
Nelidov, voiesce să-și mărâscă sucoe- 
sele obținute pănă acum, prin aceea, oa 
elă să primescă del a Sultanulă asigurarea, 
că la viitorulil resboiu europenii, Turoia 
va observa cea mai strictă neutralitate. 
Ambasadorulă nu cere ună tractată for
mală, elă doresce numai o simplă de- 
clarațiune în forma unei epistole, pe care 
Sultanulă va ave să o dea seu lui seu 
Țarului și în care să se cjioă, că Turcia 
nu va lua parte la răsboiulă viitoră eu
ropeană. — Soirea acesta o lăsămă în 
sarcina foiloră englese.

— ț)iarulă „Svoboda“ publică ună 
rescriptă ală prințului Bulgariei cătră 
domnulă Tonoeff, ministru ală justiției, 
care șl-a dată dimisia. Resoriptulă es- 
primă părerile de rău ale A. S. și reou- 
noscința sa pentru zelulă, activitatea și 
patriotismulă desfășurată de d. Tonoeff. 
Prințulă speră să găsâscă totă-dâuna în 
acâsta devotamentulă și credința de care 
i-a dată probă în continuu din 4* ua 
când ea președinte ală marei Adunări 
i-a adusă aotulă de alegerea sa Ia 
tronă.

— Mișcarea revoluțiunei din China 
ia din oe în ce dimensiuni totă mai 
mari, ea nu se întinde numai asupra oo- 
loniiloră europene și asupra misiuniloră, 
ci ea e îndreptată direotă în oontra gu
vernului. Așa o telegramă din Singapore a 
diarului „Times11 anunță că în împrejurulă 
ținutului Amoy, a isbuonită în 27 Sep- 
temvre o răscâlă. Poporațiunea ohinesă 
iritată prin abusurl fiscale la liferarea 
de sare au ucisă mai mulțl mandarini. 
Răsoola însă a fostă înăbușită printr’ună 
detașamentă de 1000 de soldați trimiși 
din Amoy.

SOIRILE Q1LEI.
— 2 (14) Octomvre.

Venătore la Gurghiu. Din cercuri 
bine informate se comunioă soirea, că 
Alteța Sa principele Francisca Ferdinand 
d’Este, moștenitorulă presumptivă ală 
coronei, va veni încă în decursulă aces
tei luni la Gurghiu pentru a întreprinde 
o vânătore de urși. In castelulă dela 
Gurghiu se și faoă pregătirile de lipsă 
pentru acestă scopă.

♦* *
Patriarchuliî sârbescfl George Bran- 

covicl va primi de curândă — <Ț°e Gross- 
Kikindaer Zeitung — marea cruce a or- 
dului S-tului Ștefană și cu o cale și 
diploma de nobilă maghiară. Acestă dis- 
tincțiune i-se va oonferi probabilă după 
terminarea sinodului-episcopescă. Numita 
fdiă oomunică acâstă scire pe temeiulă 
unoră informațiunl câștigate din isvdre 
demne de cre4ământă. — Va fi și acâsta 
vr’ună contractă.

** *
Supușii austro-ungarii estradatii. Ce- 

timă în „Timpulă11: Consiliulu de miniștri, 
în ședința de erl, a aprobată estradarea 
supusului Austro-Ungară, Emanoilă Za- 
none oondamnată de trib, din Trieste la 
10 luni de reclusiune pentru deturnare 
de fonduri publice. Zanone este arestată 
la Brăila.

** *
Brumă. Din Turda se scrie, că pe 

acolo a căcjută 4il0le aoestea brumă mare, 
care a făcută mari stricăciuni la vii.

* ♦ *
Varșovia este unulă din orașele Ru

siei unde populația oreșce în modulă 
celă mai repede. Resultă din o lucrare 
statistică, publicată de municipalitatea, 
că la 1 Ianuarie 1890 acestă orașă nu
măra 455 852 locuitori, dintre cari 274,000 
catolici. In cursulă anului 1890 aoestă 
populația a cresoută cu 4000 “ii de lo
cuitori.

** *
0 dramă pe mare. Din Anvers se 

scrie cu data de 10 1. o.: ț)iarulă „Pre- 
curseur11 anunță o îngrozitâre dramă pe 
mare. Corabia „Ellen“, percjândă direc
țiunea vântului, a rătăcită 12 dile pe 
mare. Hrana li-se sfirși matroziloră de 
pe oorabiă și nouă dintre ei periră de 
f6me între chinurile cele mai groznice. 
Ună singură matroză, care era aprâpe 
să mâră de fâme, a fostă scăpată de 
matrozii unui vaporă.

România și Tripla-alianță.
— „Kreuzzeitung“ publică ună nou 

articulă în cestiunea atitudinei Româ
niei față cu tripla alianță. După ce acusă 
pe bărbații de stată austriacl de-a avâ o 
politică de duplicitate, de întârcjiare și 
de esperimeutărl neclare, foia germană

bine privi josă în frumosa vale. Atunci 
inima mea începu a bate ou vehe
mență.

Când am văcjută acestă statură sub
țire, albă, urcândă strîmtorea stâncdsă, 
m’am retrasă după ună tufișă și aoolo 
așteptam venirea ei. Ea se sui sin
gură — celoralalțl pdte li-va fi fostă 
groză de a întră în acestă strîm- 
t6re — și cu o privire plină de iubire 
infinită și de nevinovăția, ea pășia tare 
veselă înaintea frumâsei naturi. încă 
câteva momente rămase ca neconturbată, 
privindă liniștită la farmeoele ținutului ; 
când eu pășii de-odată înaintea ei. In 
perplesitatea mea abia am putută rosti 
câteva cuvinte. Ea se spăriâ îndată ce 
’ml au$i vocea și roși oând mă vătju. 
Der în ourendă s’a reculesă și-mi vorbia 
așa de frumosă, așa de inocentă și cu 
atâta pătrundere despre acestă natură 
puternică, înoâtă mă răpi cu totulă și 
după puțină timpă mi-se părea, că ași 
fi trăită deja de mulțl ani în societatea 
ei și i-așl fi rudeniă de aprope.

In fine, bătrânii chemară pe fiica 
loră și eu am petreout’o pănă la ei. Ta- 
tălă fetei m’a primită așa, precum pri-

mesol o cunoscință făoută din întâmplare, 
noi însă vorbiam multă despre o a doua 
întâlnire a nostră.

Der nu potă și nu vreu să-ți nareză 
așa pe largă și pe lungă totulă/ Erau 
6re prețiOse, a căroră reamintire mă 
potă face celă mai fericită muritoră; 
pe hârtiă însă e așa de slabă și așa de 
rece espusă.

Pe scurtă, m’amă reîntorsă cu ei, 
am cinată cu ei și îmi era permisă a 
vede, a audi și admira pe Isidora în totă 
momentulă. Ce copilă, ce ângeră 1 încă 
nu sciu în adevără, cine sunt, ei nu 
m’au întrebată de nume, și așa mi-se 
păru și mie necuviinciosă a intreba de 
numele loră ; der atâta am înțelesă, că 
și ei voră merge la Dresda și cum se 
pare pe timpă mai lungă.

Isidoră, ființă dulce și oerâscă! Simtă 
adâncă in inima mea, că noi ne-amă a- 
flată pe veoiă.! Când oohiulă ei plină de 
viâță, așa de greoiu și totuși așa de lim
pede se ațintia asupra mea, oh! atunci 
numai decâtă i-așl fi căcjută la piciâre! 
Isidoră! Isidoră!

Isidora Iosefinei.
Buna și draga mea Iosefină! Oh!

bine am presimțită eu, că ou despărțirea 
de tine și de iubita nostră mănăstire, 
trebue să-mi iau rămasă bună și dela li
niștea sufletului meu. Crede-mă, scumpă 
soră, Isidora ta va deveni nefericită, 
forte nefericită ! Și acum n’am pe ni- 
menia, căruia să-i potă spune totulă, 
oh, tu ești liberă, și ou tâte că iubescă 
pe tata și pe mătușa așa de multă, loră 
totuși nu 11-așI pute spune totă, ce am 
la inimă pentru tine. Oh, dâcă m’ai 
pute sfătui și ajuta. Asoultă deci dragă 
fată.

Pe Kuhstall, unde astăcjl am călă
torită duce o strîmtdre din peșteră prin
tre stânol pănă susă, de unde ai o pri
veliște plăcută în vale. Tata și mătușa 
se temeau de strîmtdre și astfelă m’am 
suită numai singură.

Cum mă deleotamă în frumosa lume; 
deodată pășesce străinulă de erl spre 
mine și începe a-șlesprima bucuria pen
tru reîntâlnirea nostră. Eu am roșită, 
oăol ohipulă său îmi fusese de totă viu 
înaintea inimei întregă ndpte și de a- 
ceea la începută eramă așa de perplecsă, 
încâtă îmi era greu să răspundă. Der 
în ourândă ne-am făoută mai de aprâpe

cunoscuțl; elă vorbia așa de frumosă, 
așa de potrivită, așa de cu sentimentă; 
— încă n’am aucjită niol-odată așa vor
bindă. Erau totă cugetele mele, ceea oe 
elă le cficea, der tote erau așa de lim
pede, multă mai limpede, de oum le a- 
veam eu.

In fine ne chiămâ tata în josă ; părea 
că și tata și mătușa află plăcerea în 
străină. Tata îlă învitâ să mârgă cu noi 
îndărătă și în curândă elă deveni pentru 
noi ca ună vechiu amică. Avea în es- 
teriorulă său ceva outezată, bărbătesoă, 
nisoe oohl întuneoațl și o statură nobilă 
înaltă. Deoă îmi înohipuescă față cu 
elă pe vărulă meu, oare pentru moște
nirea mea vrea să mă ia în căsătoriă, 
mă cuprindă fiori.

Oh, eu nu trebue să vădă pe fru- 
mosulă străină mai de multe-orl, căci 
altfelă n’am putere, de a-ml jertfi inima 
dorinței părintescl. De ași pute fi aoum 
erășl în brațele tale, în zidurile liniște 
ale mânăstirei nostre, ași voi să con
sum din amintirea aoestoră 4*1 0 ani de 
alungulă și ași voi să fiu, deoă nu feri
cită, totuși liniștită.

Sărmană Isidoră!
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4ice, că Rusia are „misiuni" în Orientă, 
ea are simpatii pănă în inima monar- 
chiei Habsburgiloră și numai țările lo
cuite de Români îi stau în oale. Decă 
însă Rusiei îi va suocede a trage în 
sfera sa și pe Români, posiția Austro- 
Ungariei ar fi sdruncinată. Rusia va oăuta 
der a câștiga pe Români cu sila seu ou 
promisiuni. Ou astă ocasiune „Kreuzzei- 
tung" arată din nou marea importanță 
a elementului românescă și de aceea 
cere, oa „cei din Viena să-și viă odată în 
fire și să vadă, că o alianță sinceră cu 
România e posibilă numai când pretenția- 
wile celor# 3 miliâne de Români din Aus
tro- Ungaria, voru fi satisfăcute. “

„Nu e nevoiă de desfacerea dualismului 
ci se cere, ca Corână să pretindă dela 
Măghiarl observarea strictă a pactului 
din 1867. Acestfi paotă nu dămaghiariloră 
dreptulă de a părăsi de facto legea de 
naționalitate, de a atinge autonomia bi- 
sericeloră naționale române, de a ma- 
ghiarisa gimnasiile românescl, de a răpi 
copiii nemaghiariloră dela etatea de 3 
ani și a’i înfunda în asile de maghia- 
risare interconfesionale, dându-i pe mâna 
învățătoreloră jidane și de a face ilu- 
soriu dreptulă de votă politică a 4eoe 
miliâne de Slavi, Români și Germani, 
prin regulamente ne mai audite."

„Când odată aceste nelegiuiri ale 
Maghiariloră voră fi înlăturate, cele 10 
milione de cetățeni voră fi patrioțl en- 
tusiaștl ai monarchei, er1 România, cjice 
.flKrzztg.“, va sci atunol pentru ce să-și 
dea sângele și averea sa în luptă cu 
Muscalii."

„Magyar Egyesîilet“.
Acesta este titlulă nouei Reuniuni 

de maghiarisare din Budapesta despre 
care amă vorbită în articolulă nostru 
de fondă, din numărulă de erl:

Reuniunea acesta s’a constituită 
Dumineca trecută și programulă ei de 
acțiune îlă indică „Budapesti Hirlap" în 
următârele puncte:

1 Reuniunea va stărui, ca pretutin
denea, în locuri publice și în cerculă 
familiară, să se vorbescă numai un- 
guresce.

2) Acasă și în cafenele să se ce- 
tâscă și să se prooure numai <]lare ma
ghiare.

3) Publiculă să mergă a-șl petrece 
numai acolo, unde audă artă maghiară, 
unde suntă salutați și serviți pe un- 
guresce.

4) Să să facă comande numai la in
dustriași maghiari, să se spriginâsoă nu
mai industria și industriașii maghiari 
patriotici față ou străinii, cari nu voesoă 
să se maghiariseze.

5) Să se cumpere numai în prăvălii 
maghiare, er cine pune deasupra prăvă
liei sale firmă germană, la acela mem
brii reuniunii de maghiarisare să nu între ; 
cine trimite Maghiariloră anunțuri, sori- 
sorl, inserate și conturi germane, dela 

acela Maghiarii să numai cumpere ni
micii.

6) Membrii reuniunii voră lucra în 
spirită patrioticii naționalii în politică, 
în municipalitate, în biserică, în reuni
uni, în societăți pe acții și pretutindenea, 
unde posiția și influența Ie deschide te- 
renă pentru a întări stăpânirea limbii 
maghiare în viața socială a capitalei 
maghiare.

Diuiocidentulă înaugurărei, tote foile 
unguresol din Budapesta aducă în frun
tea loră articole în oarl glorifică „capi
tala maghiară" și laudă soopulă „sublima" 
ala Reuniunei pentru maghiarisarea ei. 
Reuniunea s’a constituită în 11 Oct. n. 
și deja la constituire a avută peste 3000 
de membri. Statutele cuprindă între al
tele și următorula punctă: Membru pdte 
fi totă omulă care se declară de ma
ghiară, fiă elă bogată, săracă, bătrână 
ori tineră, fiă elă jidană ori creștină, 
locuescă elă în Budapesta ori macar în 
care unghiu ală imperiului maghiară, 
căci maghiarisarea Budapestei nu este 
numai ună interesă ală oapitalei, ci ală 
țerei întregi, ală „națiunei" intregl.

După cum anunță „B ovârosi Hiradâ", 
spriginitorii și redaotorii diareloră ger
mane din Budapesta au ținută o con
ferință, în care s’au consultată asupra 
posițiunei ce voră trebui să iee Germanii 
față cu mișcarea pornită de numita re
uniune.

Căsătoria principelui Ferdinandu.
In cestiunea căsătoriei principelui 

Ferdinandă cu d-șâra Văcărescu, „Wie
ner Allgemeine Zeitung" publică urmă- 
târea telegramă, ce cjioe că a primit’o 
din BucurescI:

In cercurile inițiate se afirmă, că 
fiulă cela mai tînără ală prințului Leo
pold de Hohenzolem, prințulă Carol# An
tonii va sosi în BucurescI și că va lua 
serviciu în reg. 3 de liniă, care aparține 
moștenitorului cordnei în calitatea sa de 
căpitană. Aoestă împrejurare e pusă în 
legătură cu pretinsa intențiune a moș 
tenitorului tronului de a renunța mai bu- 
curosă la tronă, deoâtă la mâna d-șorei 
Văcărescu, cu care moștenitorulă tronu
lui a avută de ourândă o întâlnire la 
Parisă. Prințulă Carolă Antonă este 
astăcjl în verstă de 23 de ani și e oficeră 
prusiană de ulanl.

piarulă „La France" spune și elă, 
că prințulă Ferdiuandă a avută o întâl
nire la Parisă cu d-ra Văcărescu și că este 
dispusă a renunța la Tronă pentru a se 
pute căsători cu dânsa.

D. generală Florescu, care a sosită 
Sâmbătă sera în BucurescI a deolarată 
ou privire la cele spuse de d. Enăchiță 
Văcărescu unui ministru, că proiectulă 
de căsătoriă ală prințului Ferdinandă cu 
d-șâra Văcărescu este de multă și defi
nitivă părăsită.

Președintele oonsiliului a afirmată, 
că prințulă Ferdinandă n’a mersă o sin
gură c]i la Parisă, oi că a fostă mersă 
la manevrele armatei germane.

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

Monza, 14 Octomvre. MiniatrulQ 
rusesc de esterne Giers, îndată ce 
a sosită a fostu primită de regele. 
Apoi luă parte la dejunulu datu 
de Majestățile lorii. După aceea 
plecă cu prim-ministrul Rudini și 
cu ambasadorulu rusescu Vlangali 
la Milanu.

Roma, 14 Octomvre. Soirea, că 
lui Giers i s’a arătată în Monza 
tractatulu triplei alianțe, e cu to 
tulu născocită. întrevederea a- 
cesta se referă la afacerile politi
cei economice.

Rerlinu, 14 Octomvre. După pă
rerea cercuriloru politice de aici, 
întrevederea lui Giers cu Rudini 
e numai o visită de curtoasiă. Unele 
foi îșl esprimă bănuiala, că Giers 
face intrigi în contra triplei ali
anțe. Cercurile ofiicidse sunt de
parte de astfelu de bănueli.

Țarulu sosesce aici în 20 seu 
în 26 Octomvre.

DIVERSE.
Morte aparentă. Din Petersburg se 

scrie : Emilia R... fiioa unui comeroiantă 
bogată din Riga, suferia din cea mai 
fragedă copilăria de o bâlă periculâsă 
de plămâni. De-odată, bâla se agrava, 
Emilia căcju la pată și, Dumineca tre
cută — așa celă puțină credeau toți — 
ea îșl dădu sufletulă. Jalnicii părinți, 
puseră cadavrulă pe ună catafalcă fru- 
mosă și fiosară înmormântarea pe tjma 
de Mercurl. Rudele și cunoscuții fami
liei veniră în diua hotărîtă și preotul ă 
ceti rugăciunile obiolnuite. Câțiva tineri 
se apropiară apoi de sicriu, pentru a-lă 
duce la carulă funebru. Unulă din el se 
plecă pentru a depărta o luminare de 
câră, oare ardea la căpătâiulă sicriului 
și lăsă din greselă să cadă câteva pică
turi de ceră ferbinte peste obrazulă re- 
posatei. In momentulă acesta „mârta" 
deschise ochii și sa ridică speriată din 
sicriu. O panică imposibilă de descrisă 
cuprinse pe asistenți. Ei năvăliră afară 
din odaiă și, numai cu greu, preotulă 
reuși să-i liniștescă. Fata înviată din morțl 
se simte slabă der, după părerea medi- 
ciloră, nu se găsesoe. celă puțină pentru 
momenta, în niol o primejdiă.

Reu înțelesu. Actorul# : De ce m’ai 
făcută să mă oprescă în rolulă meu r 
Suflerulu: îmi strigai în continuu: la i 
miser abile.

Legătură telefonică cu Europa. Elec- 
tro-techniculă Graham Gray din Boston, 
după cum anunță ună 4iar& din New- 
York, a aflată prin esperimente, că o 
legătură telefonică cu Europa este îm
preunată cu sucoesă și pe lângă aceea 
e și mai ieftină ca o liniă telegrafioă. 
In looă de sârme de cupru voesce 
Gray, să Introducă sârme de oțelă sâu 
de feră.

tur suin pieței Mrașovii.
din 14 Octomvre st. n. 1891.

Bancnote românescl Cump, 9 26 VândL 9.29
Argintă romănescă - „ 9.20 n 9.25
*(apoleon-d’orî - - „ 9.26 n 9.30
Ure turcescl - „ 10.50 10.55
Imperiali .... „ 9.50 9 55
GalbinI .... „ 5.40 n 5.35
Scris, fonc. „Albina" 6°/o n

50/
m m n ° /o n —.— n —.—

Ruble rusesc! - ■ • „ 122.— n 123.—
Mărci germane • - „ 57.— n 57.50
Discontulă 6—8% pe ană.

Cnrsulu Ia bursa din Viena.
din 13 Octomvre a, c. 1891

lanta de aurii 4°/0 ...... 103 95
‘lenta de hârtiă 50/0 .... 100.75
mprumutulă căiloră ferate ungare ■

aură..................................................115.50
dto argintă ..... 97.25

kmortisarea datoriei c&iloră ferate de
ostă ungare [1-ma emisiune] - - 111.10 

kmortisarea datoriei c&iloră ferate de
ostă ungare [2-a emisunei] - - —

kmortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (3-a emisiune) « . —,—

Bonuri rurale ungare ..... 89.50
Bonuri croato-slavone ..... 104.50 
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ...... —,—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 140.80 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - • 130.
Renta de hârtiă austriacă .... 9135
Renta de argintă austriacă ... - 90.85
Renta de aură austriacă ..... 109 30 
Losurl din 1860 .............................. 136.90
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 10.23— 
Acțiunile băncei de credită ungar. • 328.25 
Acțiunile băncei de credită austr . . 282.50
Galbeni împărătesei- - - ... 5.57
Napoleon-d’orI - ...... 9,30'/2
Mărci luO împ. germane - ... 57.67 */ 2
Londra 10 Livres sterlings - - - 117.40

Proprietară :
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

Nr, 1803—1891 677,3—1

PUBLICAȚITOE
Soaunulă orfanală orășenescă, ca 

oficiu pentru pertractarea rămasuriloră 
face cunoscută, că Mercurl în 21 Oc
tomvre 1891 la 11 ore a. m. se voră 
vinde cu licitațiă în Târgulă viteloră de 
sub straje 2 armăsari negri, din răma- 
sulă după Susana Tief, răposată în 2 
Octomvră 1891.

Brașov#, 3 Octomvre 1891.
Scaunnlu orfanalu orășenescîî,

Lichtenfels lui Willmar.

Frate dragă, de te-așă pute numai 
îmbrățișa! Eu nu sciu, încătr’o se apucă 
ou întrega mea ferioire. Nu merită a- 
tâta fericire, atâta bucuriă.

înainte de a ceti mai departe, să- 
rută-țl iubita nevastă forte intimă și 
ougetă la frumosele vostre ore, și apoi 
asoultă, ce-țl povestesce Herman.

Cu deplină convingere, că cjiua de 
astăcjl îmi deslegă sortea și așa dâră în 
disposițiune adâncă mișcată, am mersă 
dimineța la Isidora, pentru de a o lua, 
precum i-am promisă, la preumblare că- 
tră scălcjl. Noptea nedurmită, în care 
numai la ea am putută gândi, a făcută 
decisiunile mele de erl premature și eu 
mă credeamă la totulă gata. Pănă la 
două-spre-dece ore eramă încă liberă, 
atunol așteptamă pe tată-meu, și — pe 
sermana mea verișâră, oăreia voiamă să-i 
răpescă mirele.

Am alergată deci, ca să folosescă 
ora câtă se pote mai bine. Noi amă de
junată la casa de scaldă sub cortă și 
încă nu mi-s’a dată nici unu momenta, 
,în care să-mi descoperă sentimentele 

mele Isidorei. In fine am preieotată o 
mioă preumblare în Karlsruhe, care, nici 
ună pătraru de oră dela scăltjl, îți oferă 
o privelisoe plăcută în valea Elbei,

Isidora se anina de brațulă meu, 
âr bătrânii ne urmară. La jumătatea 
drumului îi întâlni ună străină, pe care’lă 
salutară; ei stăteau pe looă, der noi 
mergeamă totă mai departe. Seriositatea, 
ce-o aveam la inimă, se oglindă și în 
privirea Isidorei.

In fine ajunsemă la Karlsruhe. A- 
prâpe tremurândă am începută: „Ast- 
felă suntă deol aprope dispărute frumâ- 
sele momente, în oarl puteam să mă bucur 
de apropierea d-tale. Dâcă-ml voiu a- 
duce vr’odată aminte de aoesta lume 
frumâsă"....

„Oh! atunol vă aduce-țl sigură și 
de mine aminte", răspunse ea iute.

„Eu niol-odată nu voiu uita cjilele 
acestea".

Lină roșindă ea ’șl plecă capulă. 
Atunol m’am aruncată la piciorele ei și 
i-am mărturisită sentimentele mele cele 
mai sânte; am văjută străourându-se o 
lacrimă din ochiulă ei, voia să fugă, am 
reținut’o.

„Decide asupra mea" ! strigamă în 
flacăra cea mai înaltă a patimei, „viito- 
rulu meu depinde dela acestă oră".

Atunol îmi răspunse lină, ou buze 
tremurânde, și lacrămile i-se rostogoliaă 
pe obraji: „Tatălă meu a decisă deja 
asupra sorții mele; nu — nu e permisă a 
Vă aucji cuvăntulă".

Și pe mine mă cuprinse o înspăi- 
mântătâre răcelă în tote adâncurile ini- 
mei mele și o durere grozavă mă nimici. 
In fiine m’am reculesă și aflându-ml 
erăși cuvinte, cjiseiu:

„Viitorulă meu l’ai nimicită d-ta, 
lasă-mi celă puțină reamintirea trecutu
lui, dă-ml ună amanetă ală aces- 
toră $ile!

Atunci îmi dete tremurândă batista, 
pe care se afla numele său, și lacremile 
nâstre ferbințl curgeau vale pe obraji.

Și cumă eramă noi încă perduțl în 
durerile nâstre, de-odată audă vooea ta
tălui meu la spate : „Dumnezeu dee-vă 
bine, copii! Voi sunteți deja bine cu- 
nosouțl!"

SperiațI ne-amă despărțită și stamă 
perplecsl aci. „Na, na !“ strigă tatălă meă, 

„o sărutare de mână nu-i nici o primej
diă între voi amândoi. VenițI la inima 
mea, copii! așa-i că bătrânulă Liohten- 
fels și-a întocmită bine isprăvile sale?"

Arcjândă m’am arunoată le peptulă 
tatălui meu și apoi iute la pioiârele Isi
dorei mele, oare cu strigătulă: „vere 
Herman!" cădu în brațele mele.

Astfelă ne-amă găsită; eu sunt 
celă mai ferioită omă pe sub sore: Isi
dora e a mea, și eu sciu, că ea mâ iu- 
besce! Willmar, vină cu Maria ta câtă 
mai curândă; tu să contribui la festivi
tatea serbărei nâstre, căci Isidora și eu 
ținemă multă, ca aici să fimă cununați. 
Reînvie încă-odatăîn amiculă tău aoestă 
surisă de argintă ală timpului, care nu 
străluce nimenui de două-ori, și binecu
vânta pe Herman ală tău în momentulă 
celă mai sântă ală vieței sale, cu cre
dința și pietetea ta! Vină îngrabă tu, 
fericitule, la celă ferioită; vină, Isidora 
încă te rogă prin mine să vii le cea 
mai frumâsă cji de bucuriă a sincerului 
tău Herman!

Dionisie Juga.
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Am onore a încunosciința On. publică și On. mea clien
telă, că mi-am strămutată locuința în Strada Caterinci No. 7 
(în casele d-lui Klein, farmacistă), unde se află și

Atetadă wa de șaate&îl.
îmi iau voiă totă-odată a face cunoscută On. publică, 

că după o esperiență de mai mulțl ani ca calfă în București, 
am ajunsă în plăcuta posițiune de a confecționa după mă
sură t6te soiurile de încălțăminte, din materială de prima 
calitate, durabile, esterioră elegantă și cu prețuri moderate.

Atragă deosebita atențiune asupra lucrăriloră mele de lux, 
cari suntă de o confecțiune elegantă și cu gustă.

Cu înaltă stimă,
Vasile Ocăsîanu,

3 maiestru-pantofartf.

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

este
e/phi xxi.i:r^erGbl§b de

r

Cine voesce sS câștige losuri și totdeodată se 
de șanse estraordinare de câștigă acela se ia parte la socle

in tatea ocasională de losuri Grupa G. înființată pe lângă reu- I 
(Sj niunea de bancă din Budapesta A. G.. la 216 losuri de stată și 

private provecțute cu timbre austro-ungare numai cu 25 de 
p părtași. — Câștigă peste 12 milibne — combinațiuni fbrte 
p favorabile. Șanse escelente de câștigă și numai 5 fl. plată 
Ui lunară. Agențl se primescă cu condițiunî favorabile.

Ofertele se se adreseze la „Budapester Bankverein Act. 
g Geselschaft“ Elisabethplaz 19.

J5
care în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-carbonio se bucură de o valore medi
cinală fdrte mare și de unii renume universală neîntrecută.

Apa minerală de „Bepât44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbărilură de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organeloră respirătâre, în contra 
maladieloru rinichilor^ și a beșicei etc., are unu efectti admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscută ca remediu solvatoru neprețuibilu.

Celu mai curatu și binefăcătorii productu naturalii.
Ca borviztt adecă heutia cu vinii,

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

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

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

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

Apa minerală de ??Bepat44 se găsesce în calitate prospâtă și ve
ritabilă in depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tote birturile mai notabile.

Cu totă stima
Administraținnea isvorului

Josef Gyârgy,
Brașovii, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-19

a

ZACers-utl-a. trexxxxrilor-cL
pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilii din 20 Iulie 1891

Budapesta—Bredealu Bredealii—Budapesta B.-S*esta-Aradu-Teiuș  Teiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-mică—Sibiiu
Trenu 

de 
persân.

Trenu 
aooele- 
ratu

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele
rate

Trenu 
aocele- 
ratu

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele
rate

Trend 
de 

persân.

Trenu
de (

persân. ratu persân.

Trenu 
accele-

Trenu 
de

Viena
Budapesta 
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea-mare j

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

Apahida 
Ghiriș 
Cuoerdea
Uidra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușii j

Crăoiunelă 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică j 

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodă
Augustin ă 
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

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

8.22
8.38
8.43

9.14

» BucurescI
; Predealu
I Timișă
Brașovii < 

I
Feldidra
Apața 
Augustintt 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică

. Micăsasa
Blașiu

’ Crăciunelă
) Teiușft

Aiudă 
Vințul de
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu
Nădășelă 
Ghîrbău
Aghireșfl
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia 
Bratca

, Rev
' Mezo-Telegd
• Oradea mare

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

7.31

8.-
8.07
8.24

sus

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

8.50
5.16
5.57
6.58

Viena
Budapesta 
Szolnok

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

948
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

P. Ladăny 
Szolnok

9.30 Viena

Muresu-Audosu—Bistrița•> , i

4.-
6.48
9.59

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

7.23
8.03
8.37
9.04:
9.46

11.03 i
11.29:
12.06 I 
12.37!
12.53 i

1.18:
I. 39:
2.13:
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29'
8.53
9.12
9.51

10.06
10.23
10.42
II. 17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40

I 6.05

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

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

6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53

10 19
10.50
11.16
11.44
12.06
12.38

ijTeiușu 
j Alba-Iulia 
; Vinț. de josă 
t Șibotii 
i Orăștia 
' Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
Ilia
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conop ii 
RadnaLipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață

Aradtt ■
Szolnok 
Budapesta

| Viena

Trenu 
de 

persân.

I

Trenu 
accele
rații

5.14
6DÎ
6.20
6.49

.1.18 8.24
4.15 11.51
7.20 1.55
6.05 7.20

1.39 
2.19 
2.36 
3.03
3.30
4.17 
4.33 
4.55 
5 17 
5.28 
5.53, 
6.24 
7.02
7.17 
7.46 
7.57 
8 08
8.30
8.40 
9.05 
2.21 
5.50
1.40

Trenu 
de 

persân-
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

l
9.34 6.20 12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27

(
Oșorheiu ( 5.20 11.17 5.14

5.35 5.36
Regh.-săs. 7.10 7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Simeria (Piski) Petroșeni | Petroșeni-Simeria (Piski)
Simeria
Streiu
Hațegă
Pui 
Crivadia 
Banița 
Petroșeni

6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.— 10.50 6.20
6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
8.47 2.23 7.24 Hațegă 8.36 1.54 8.25
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
9.45 4.— 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

Regh.-săs.
Oșorheiu £

Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Simeria (Piski)—Hunedora

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)

Bistrița—Mureșu-Budoșii

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

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

TVota.i Numerii încuadrațl cu linii grdse însemneză drele de ndpte.

AradA—Tiauișora |[ Timișora—Aradu
Aradfi 6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11
Vinga 7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46
Timișora 8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50

5.05
6.40
7.50

€rhh*ișii—Turda Turda—Ghirișu
Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda 4.50 9.30 2.30 8.50 
~ ' 8.08 10.55 4.— 10.44 Ghirișă | 5.10 9.50 2.50 9.10

Hunedora
Cerna
Simeria

4 46 2.32 7.22
5.11 3 - 7.50
5.28 3.20 8.10

Turda Brașov—Zernesci
1

Siglftîșora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Sighișora. 
Odorheiu .

3.15
6.10

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

Brașov
ZernescI

5.45
7.26

2.58
4.39

1.16
4.15
7.21

Careii-marl—35elău II Keiâu—©areii-mari
Kernesci—Brasov

Careii-marl 
Zelău.

5.50 Zelău . . . .
11.—| Careii-marl . .

1.56
6.48

ZernescI 
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

i
J
I

I
1 I

1

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


