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„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cui Octoinvre 1891 st. vechiu 

s’a deschișii nou abonamentu, la care îiî- 
vltămd pe toți amicii §1 sprijinitorii fâiel nâstre.

Prețulu abonamentului!
Pentru Anstro-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 Anstro-Ungaria: pe ană 2 fl., pe 
ț6se luni 1 fl.

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

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

Domnii, cart se voră abona din nou 
«ă binevodscă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Administrațiiinea „Gazetei Transilvaniei".

Patriotismulu la noi.
ii.

Amfi arătatu, că ceea ce în 
deosebi cimenteza patriotismulu 
adevărată, este egala îndreptățire 
a cetățeniloru înaintea legei, cu
legea are se fiă espresiunea fidelă 
a voinței și a binelui comunu alu 
tuturortî cetățenilorb de-opotrivă.

Că întru câtu suntu la noi le
gile espresiunea fidelă a voinței 
și intereseloru tuturoru cetățeni
loru, ni-a dovedit’o acum mai de 
curendu și casulu cu legea pentru 
asilele de copii, despre care scimu, 
că nu numai n’a obținută consen- 
sulu majorității cetățeniloră, der 
s’a votată și decretată în potriva 
celoru mai hotărîte și mai ener
gice protestări ale unei părți hotă- 
rîtbre din totalitatea locuitoriloru 
din țeră.

Nici nu avemu trebuință de-a 
ne provoca la cașuri speciale, căci 
de ajunsă ne este a sci, că legile 

la noi se aducă din partea unui 
parlamenlu, în care suntă repre- 
sentate aprâpe esclusivă numai 
interesele unei singure rasse, în 
timpu ce celelalte popore din pa- 
triă, cari împreună formeză ma
joritatea cetățeniloră, seu nu suntă 
representate de locă, seu că suntă 
representate fbrte slabă.

Sub astfeliu de împrejurări e 
ușoru de aflată, că întru câtă re- 
presentă la noi legile voința și 
interesele cetățeniloră și întru 
câtă nu.

Câtă pentru egalitatea înaintea 
legei, care formeză a doua con- 
dițiune la cimentarea patriotis
mului adevărată, stămu p6te și 
mai reu ca cu cea dintâiu.

Nici aici n’avemu trebuință de 
a ne provoca la cașuri speciale, 
căci lumea scie și scimă și noi, 
că egalitate înaintea legei avemu 
numai în privința sarcineloră, nu 
însă și a drepturiloru.

Dreptulu limbei este celă mai 
cardinală dreptu alu unui poporu. 
Cum se respecteză însă la noi 
acestu dreptu ?

Prin fapte și prin cuvinte ni-se 
arată Jilnicu, că la noi maghia- 
risarea formeză țițina, în care se 
învîrte întregu aparatulu adminis
trativă alu statului; după ea se 
aplică legile și după ea se judecă 
drepturile.

Maghiarisatorii sciu bine, că 
limba și naționalitatea fiă-cărui 
cetățenu este bunulu și proprie
tatea lui; conscii de acestu ade- 
veră, ei cțilnică se încercă cu t6tă 
energia a-și validita acestă dreptă 
chiar și față cu armata comună, 
în timpu ce dela noi pretindă, ca 
nu numai să ne lăpădămă de ori 
ce dreptă de limbă și naționali
tate, der mai ceră încă se ne pur- 
tămă și spesele desnaționalisărei 
nostre, va se JicăcerQ, să ne cum- 
părămă înși-ne funea, cu care să 

fimă sugrumați, dreptu jertfă pe 
altarulă șovinismului.

E bine, așa se cimenteză pa
triotismulu între cetățenii unui 
stată ?

Maghiarisatorii, cari își iubescă 
numai rassa loră, pe care vreu s’o 
îmbogățescă și s’o întărescă pe 
socotela celorlalți cetățeni, nu 
suntu și nu potă se fiă adeverați 
patrioți, căci prin atacarea ce
loru. mai scumpe bunuri morale 
ale celorlalți cetățeni, ei espunu 
patria împărăchiăriloră și prin a- 
cesta lucreză în modă directă în 
contra intereseloru ei.

Patriotismulu profesată așa- 
deră de maghiarisatorii noștri nu 
este patriotismă adevărată și prin 
urmare toți cetățenii au nu numai 
dreptulă, der au și datorința de 
a păși cu tătă energia în contra 
porniriloră pecătăse și pericu- 
16se, emanate din acestă falsă pa
triotismă.

In contra egoismului nerușinată 
și batjocoritoră, care face acsiomă 
de stată din îmbogățirea rassei 
sale pe conta celoralalțl cetățeni 
și pretinde dela noi jertfe, la cari 
n’are dreptulă și pe cari nu le 
păte pretinde nici ună stată 
dela cetățenii săi: să arborămă 
deră stindardulă adevăratului pa
triotismă, sub a căruia flamură 
datori suntemă a lupta cu vitejiă 
în contra tuturoră acelora, cari 
directă ori indirectă lucreză în 
potriva egalei îndreptățiri politice, 
naționale, ori individuale a popo- 
reloră conlocuitbre.

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

Praga, 11 Octomvre st. n. 1891.

Domnule Redactorul
Precum v’am anunțată deja, 

în cjileie de Marți, Mercur! și Joi 
ospeții români veniți aici au visi- 

tată esposițiunea jubilară și ora- 
șulă. Cu ocasiunea visitei de Marți 
la esposițiă, toți participanțil ro
mâni s’au fotografiată în grupă 
înaintea discului pentru reuniunea 
școlară „Matița Skolska“, unde 
fiăcare din ei șl-a depusă obolulu 
său. Fotografulă era unu frate ală 
fotografului Adler din Brașovă și 
vorbia și românesce. Sera la 7 
6re ospeții români au fostă invi
tați a asista la spectacululă feerică 
ală „fântânei lumin6se“, care este 
mai mare ca și cea din Parisă și 
încă odată așa de mare ca cea 
din Viena. Construirea, întocmi
rea și punerea în lucrare a 
acestei fântâni luminăse se dato- 
resce distinsului ingineră cehă Fr- 
Krizik, care posede ună stabili- 
mentă electro-technică în Praga. 
D-sa avu bunăvoința a ne arăta 
construcția interioră a fântânei lu- 
minăse (fontaine lumineuse.)

Mercur! diminăța ospeții ro
mâni, fiindă însoțiți de d-lă pro- 
fesoră Dr. Jarnik, aU visitată pri
măria din cetate. Aici profesorală 
de universitate și archivarulă ora
șului Dr. Emler li-a arătată tbte 
cele de văcjută. In sala „primato- 
riloră“ (primarii din vechime ai 
Pragei) unde era tocmai să se 
țină ședința magistratului, îi agrăi 
pe Români primarulă orașului Dr. 
Scholz mulțumindu-le de venire, 
precum și fisiculă orașului Dr. 
Zâhor.

Dela primăriă ne duserămă cu 
toții la castelulă regală (Hradșin) 
unde ne uitarămă prin castelulă 
regescă și prin biserica monumen
tală St. Veit. Intorcendu-ne de 
aici, visitarăm palatulă comitelui 
de Waldstein, locuința de odinioră 
a lui Wallenstein, ducele de Fried
land. După amecjl o parte se duse 
cu d-lă Dr. Piă la esposițiă, pe 
când alții din societatea năstră cu 
d-lă Dr. Jarnik se suiră în tur- 
nulă cu priveliscea seu panorama

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Despre Niccolo Machiavelli.
Posițiunea lui Machiavelli față cu 

Medicei.

Numai după mdrtea lui Lorenzo de 
Medici (1519), care în Florența a fostă 
salutată cu o buouriă nespusă de mare, 
a intrată Machiavelli în relațiunî mai in
time cu Medioei.

Papa Leo X, oare ar fi voită prea 
bucurosă să lucre și să organiseze — 
pentru ce adesea, cei ce îșl înțelegă mai 
puțină timpulă, suntă mai passionațl — 
de câtva timpă se ocupa și cu reforme, 
pe cari ar fi voită să le introducă în 
statuia florentină, pentru a cărui admi
nistrare designase elă, după mortea lui 
Lorenzo, pe cardinalulă Giulio, ună fiiu 
bastardă ală lui Iuliană celui mai bă
trână.

Leo îndemnă pe Machiavelli, pdte 
pentru ai da ună semnă de încredere, 
că să scrie ună memoriu asupra relațiu- 
niloră de stată florentine și despre reor- 
ganisarea loră. Maohiavelli a îndeplinită 
acelă mandată, pe care dintr’odată cu 

elă l’au fostă primită și alțl bărbați de 
stată italian!, prin esoelentulă său: Bis- 
corso sopra il reformare lo stato di Fi
renze fatto ad istanza di Papa Leone X. 
Aoestă traotată se încercă a uni prudența 
diplomatică a consilieloră, pe care le da 
elă Mediceiloră, cu cea mai mare ones
titate principială. Referitoră la lealitatea 
punctului de plecare politică, nu i-se pdte 
reproșa aci nimică. Se mai simte, ce e 
dreptă, tendența de a face avansuri pla- 
nuriloră familiare ale Mediceiloră, ddr 
Machiavelli, precum se vede, deja iritată 
prin indiferența acestoră puternici observată 
față de elă, nu se mai încărca a mai în
covoia și mai multă principiulu democra
tică, decâtâ numai pe câtă ii convine pro
priei sale convingeri.

De atunci încdce se pare, că Ma
chiavelli a petrecută erășl mai desă în 
Florența. Acolo elă afla ună nou cercă 
de amiol, între cari resturile ideale ale 
libertății florentine găsiau ună cultă plină 
de zelă și cari se grupau în giurulă lui 
Machiavelli, ca și în giurulă unui centru 
politioă și sciențifică. Acestă cercă de 
bărbați escelențl și liberali se aduna în 
vestitele grădini ale lui Ruccellai, cari 
prin frumseța loră erau renumite în 

Italia întrdgă. Bernado Rucellai, moșulă 
lui Cosimo, care s’a distinsă și ca isto
rică, înființase aoeste grădini în apro
pierea Florenței, cu scopulă, ca mai în- 
tâiu să restabilescă acolo academia pla
tonică, care prin mortea amioului său 
Lorenzo de Medici, supranumită și mag- 
nificulă, rămase orfană. In aoeste gră
dini Leo Baptista Alberti, oare a reînfi
ințată de nou arhitectura artistică în 
Europa, și-a revelată tote minunile ge
niului său creatoră și boschetele și pro- 
menădile, ce erau adumbrite în maniera 
Greoiloră, prin fruncjișă desă, primiau 
în fiă-care cji visitatorl număroșl și în
semnați, cari veniau și din străinătate, 
ca să admire prețiosele opere de artă 
antice adunate la loculă acela.

Din aceste grădini s’a urd.ită, după 
mortea lui Leo X, o nouă conspirațiune 
(1522) în contra Mediceiloră, care se pare 
a se fi desvoltată în urma nemijlooitei 
influențe, pe care Machiavelli șl-a oâști- 
gat’o în oerculă aceloră tineri democrațl 
florentini. Planulă întreprinderei era a 
alunga de nou pe Medioeii din Florența 
și a restabili erășl vechiulă guvernamentă 
democratică. Conspirațiunea însă a fostă 
descoperită înainte de vreme. Pietro Ala- 

mani, fratele poetului Luigi și poetulă 
Diaceto, cari erau considerați oa șefii și 
conducătorii acelei întreprinderi ce se 
afla încă într’ună stadiu forte ideală, a 
trebuită să-și piăcjă vidța pe eșafodă, er 
celorlalți conspiratori li-a sucoesă să fugă. 
Toți ceilalți frecventanțl ai grădiniloră 
oricellare să pare, că au fostă mai multă 
său mai puțină mestecați în conspira
țiunea acăsta democratică.

Aceștia erau amicii cei noi ai lui 
Machiavelli, cari îlă ascultaseră cu cea 
mai încordată atențiune și cărora elă le 
espuse în conversațiunile sale liviane, 
iodne bine reușite ale veohei libertăți 
romane și a instituțiuniloră sale spre se- 
riosa aprețiare, imitare și aplicare.

In astfelă de cercă luorase Maohia
velli cjece ani de dile, după oe îșl ter
minase elă în manuscriptă cartea sa 
despre principe. Oă aoestă carte pe a- 
tunoia se afla numai ca manuscriptă se
cretă în mânile familiei Medici, se pdte 
oonohide din întrega posițiune, în care 
se afla încă Machiavelli față cu demo
crația italiană.

(Va urma.) 
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cea încântatăre a Pragei. De aici 
visitară suburbiulu Vinohradi, ne- 
putându-se îndestulă mira, câtă de 
estinsă este Praga și câtu de multă 
a crescută în timpulă din urmă.

Mercur! sera au fostă invitați 
toți Românii la banchetulă, ce 
s’a arangiată în onorea loră în 
sala otelului „Angerulă de aură“. 
Onorurile de primire le a făcută 
cu multă amabilitate totă d-lă Dr. 
Podlipny, care i-a fostă întâmpi
nată și la gară. D-sa este preșe
dintele tuturoră reuniuniloră cehe 
de gimnastică din Boemia (Sokol), 
este deputată dietalăși una dintre 
personalitățile cele mai bine vă
zute și populare în Praga. După 
ce se adunară toți cei invitați, între 
cari erau multe personagie însem
nate din Praga.se așezară la masă. 
Menue-ulă, destulă de opulentă, era 
scrisă în limba cehică. După ser
virea celei din urmă fripturi s’au 
ținută toasturi, încependă preșe
dintele deputatulă din parlamen- 
tulă vienesă Dr. Sokol, care salută 
cu multă căldură și simpatiă pe 
Români. Despre decursulă ban
chetului și schimbulă de idei cu 
acesta ocasiune, vă voiu raporta 
deosebită în scrisorea următore. 
Pentru ac}! voiu se mai observă 
numai, că după terminarea toas- 
teloră convenționale, petrecerea 
deveni fdrte animată și cordială. 
Românii fură rugați a cânta „Deș- 
teptă-te Române“, la care frații 
Cehi răspunseră imediată cântând, 
în coră „Hei Slovane!“

Petrecerea a fostă fărte ani
mată și însuflețită și a durată pănă 
pe la 6rele 2 din nopte. Toți îșl 
esprimau părerea de rău, că n’au 
sciută pănă în momentulă din 
urmă, că vină Românii, căci li-ară 
fi făcută bucurosă o primire și 
mai frumâsă.

Replica junimei nostre academice.
Apelă cătră publiculft românii.
întreprinderea nobilă a fra- 

țiloră noștri universitari români 
din Bucuresci și Iași este încă în 
memoriă tuturoră.

Impresia puternică, ce a pro
dusă memoriulă loră în apusulă 
Europei, precum și nenumăratele 
dovecji de simpatică aprobare, cu 
care pressa și întrega inteligență 
străină a sprijinită causa năstră, 
a celoră asupriți, nu a putută să nu 
producă o adâncă mâhnire în rân
durile acelora, pe ală căroră stin- 
dardă este scrisă nimicirea nostră 
națională.

Dreptă aceea pentru a se re- 
habilita într’ună procesă, pe care 
ei de altmintrelea de multă l’au 
perdută, și’au luată refugiulă la 
ună răspunsă care geme de ne
adevăruri, sofisme și chiar insulte 
ordinare.

Este de astă-dată, netăgăduită, 
a nostră datorință, a junimei ro
mâne din Transilvania și Ungaria, 
se cficemă și noi ună cuvântă în 
acestă luptă, în care și noi sun- 
temă între cei dintâi interesați.

Acestă adevără recunoscută, 
am hotărîtă, ca toți universitarii 
români din Transilvania și Un
garia să scriemă și să editămă o 
demnă replică la răspunsulă juni
mei academice maghiare.

In conterențele nostre dela 
Viena, Graz, Budapesta și Clușiu 
cu toții amă ajunsă la o per
fectă înțelegere asupra acestui 
punctă.

De aceea ținemă, că replica 
năstră nu este decâtă împlinirea 
unei datorințe față de poporulă 
care ne-a născută, față de iubiții 
noștri colegi Bucuresceni și Iașienî, 
față de lumea civilisată și impar

țială, care precum se scie cu ne
răbdare vre să afle adeverulă ne
mistificată.

Suntemă pe deplină conscii de 
greutatea sarcinei, ce ne-amă im
pusă.

Iubirea caldă de neamă însă 
și dreptatea, care pe a năstră 
parte este, ne va ajuta, suntemă 
siguri, să triumfămă.

Comitetulă executivă ală ju
nimei academice române, după 
esemplulă colegiloră maghiari, cu 
cțiua de acți a lansată liste de sub
scripții benevole pentru acoperirea 
cheltueliloră de țipară, espedițiă 
etc. a replicei.

Notămă aici, că replica năstră 
este aprdpe terminată și va apăre 
în patru limbi: românesce, franțu- 
zesce, italienesce, și nemțesce.

Ea va cuprinde la 90 de pa- 
gine în formată 8° mare, și va 
fi răspândită gratuită în totă lumea 
cultă.

Totodată rugămă pe toți acei 
P. T. Domni, cari dingreșelă nu 
ar fi primită liste de subscripții, 
să binevoiescă a se adresa la d-lă 
Aurel C. Popovici în Graz (Park- 
strasse 7.), de unde imediată li-se 
voră trimite listele în numără 
poftită.

Dealtcum ori și cine ar dori 
se contribuescă cu 6re-care sumă 
și fără a mai cere liste, este ru
gată a o trimite totă la adresa 
de susă, la care se voră trimite 
și sumele colectate prin liste.

La urmă, tăte sumele incurse 
se voră cuita pe calea publicității.

Causa este a întregului neamă 
românescă. E vorba de ondrea 
nostră națională, sperămă der, că 
spriginulă publicului românescă 
va corespunde însuflețirei, care 
ni-a pusă condeiulă în mână.

Viena și Graz, 11 Octomvre 1891.
Pentru comitetul^ esecutivu :

Drd. Victor Roșea m p. 
George Candrea m. p. 
Drd. I. Rodea m. p. 
Ilarian Rusanu m. p.

Voci asupra visitei
Romanilor Ardeleni la Praga.

Foile maghiare și unele ger
mane publicândă despre banche
tulă dată de cătră Cehii din Praga 
în ondrea Româniloră nisce ra
porturi tendențiosă schimonosite, 
aflămă de bine a reproduce și 
ceea ce au scrisă foile cehe din 
Praga despre acestă „serată ami- 
cală“, cum o numescă ele.

„Narodni Listyu dela 8 Oc, 
tomvre scrie despre banchetulă- 
ce l’au dată Cehii în onorea Ro
mâniloră, cari au visitată espo- 
siția regnicolară din Praga, ur- 
mătdrele:

„In onorea Româniloră, cari pe- 
treoă la Praga, s’a arangiată aseră în 
sala hotelului „La Angerulă de aură" o 
serată amicală, la oare, pe lângă âspeții 
români, au luată parte ună numără în
semnată de personagie importante din 
Praga. Disposițiunea reciprocă la masa 
comună a fostă escelentă și după ser
virea mâncăriloră s’au ridicată oâteva 
toaste. Celă dintâiu a vorbită deputatulă 
din parlamentulă vienesă Dr. I. Sokdl, 
care după o bineventare cordială a ds- 
pețiloră din depărtare spuse, că Cehii și 
Românii din partea de dincolo a mo- 
narohiei au o sorte egală, căol esistența 
națională a amândurora este în periculă. 
Este der o urmare firâscă să se cunâscă 
unii pe alții reciprocă și să se stabilesoă 
între ei o înțelegere, oare pănă aouma 
a fostă paralisată de pressa dușmană 
nouă. „Românii", (fi00 vorbitorulă, „s’au 
oonvinsă acjl despre noi" ; îșl redioă pa- 
harulă pentru înțelegerea împrumutată 
între Cehi și Români.

Din partea Româniloră răspunse d-lă 

Dr. Aurel Mureșianu. Românii, cjise elă, 
au fostă adencă mișcațl și plăoută sur
prinși de primirea cordială, ce li-s’a fă
cută în Praga. Ei făcură ună drumă de 
trei (fii® oa să vină aici să visiteze po
porulă boemă și să-și manifesteze sim
patiile pentru stăruințele sale nobile. 
Acâsta a și fostă oausa prinoipală a ve- 
nirei loră. Nu stâtă cei ce domnesoă, 
oâtă mai multă cei ce lucrâză merită 
onâre, stimă și simpatiă. „Pe noi ne 
unesce", 4'8® vorbitorulă, „și o legătură 
de sdrte comună." A fi stăpână în casa 
sa e dreptă, der a asupri pe alții nu e 
dreptate. De aceea sunt și voiu fi tot- 
deuna în partea acelora, oarl au apărată 
și apără egala îndreptățire națională. 
Eu am fostă odinidră în unulă și ace
lași rendă ou oombatanții voștri și în 
aceeași fâiă, în „Reforma" lui Sohuselka, 
în care Palacky a apărată „iuteresele„ 
oehioe, eu am apărată interesele române. 
D-vdstră ați desfășurată stâgulă solida
rității slave și noi sperămă, că prin a- 
cesta înțelegeți libertate și egală îndrep
tățire a naționalitățiloră din monarchiă 
și pentru libertate și egală îndreptățire 
suntă și Românii, în astă privință ei 
suntă una ou D-vdstră, vă întindă mâna 
și strigă: „Trăiâscă poporulă boemă 1 
Trăiâscă nisuințele sale nobile!"

Apoi s’a cetită scrisdrea deputatului 
Dr. Troian, care fu tradusă în româ
nesce de cătră Dr. V. Hovorka, care era 
de față. Scrisdrea e de următorulă cu
prinsă: „Cu sinceră părere de rău, vă 
„facă cunoscută, că din causa unei in- 
„disposițiuni grave (duple) îmi este peste 
„putință să vină în mijloculă D-vdstră. 
„Vă rogă să binevoiți a mă scusa la ds- 
„pețl și vestiți convingerea mea, pe oare 
„am espus’o deja în publioă ; căegoismulă 
„necruțătoră și nisuința evidentă a Nem- 
„țiloră și a Maghiariloră de a stăpâni 
„și a asupri pe tdte celelalte națiuni ale 
„Austro-Ungariei, duce și și silesce pe 
„oeilalțl de a se scuti printr’o apărare 
„oomună. Este necesară, să ne înțele- 
„gemă înțelepțesce și să ne „ajutămă 
„în modă cinstită !“

După acesta luă cuvântulă redaoto- 
rulă Ignatie Horica, care aocentuâ, oă 
germanisarea și maghiarisarea suntă nisce 
gemeni oonorescuțl, cari au numai o 
inimă, și oă nimicindu-se unulă, trebue 
să pieră și celalaltă. Pote că va fi de 
lipsă, adause elă, să înaintămă despărțițl 
și să batemă pe dușmană uniți. Ro- 
mânulă Dr. A. Popovici arătâ în vii co
lori starea Româniloră, espunândă, cum 
că politica de assimilare numai câtă 
a deșteptată naționalitățile și nu 
pote să se laude cu nici ună suo- 
cesă. De aceea citeză cuvintele lui 
Shaffarik, care tfioe că : calea desrobirii a 
fostă tot-deuna lupta. Decă poporele 
mici se voră uni într’o falangă tare, voră 
ajuge la nisce ținte neașteptate. în
chină păharulă pentru federațiune și 
pentru Cehii tineri, oarl au primit’o în 
programa loră. — Apoi ia ouventulă 
prof. Schmitt Beauchez în limba francesă, 
accentuândă că se adeveresoe 4ica-f° ve_ 
ohiă: „Amicii amiciloră noștri și dușma
nii dușmaniloră noștri suntă amicii noș
tri" și oă și cei de față au adversari și 
amici comuni. Mai adaugă apoi, că me
rită deosebită atențiune împrejurarea, că 
cjiarulă franceză, care a voită să apere 
interesele slave, s’a numită: „L’Autriche 
Slave etRoumaine". Oratorulă în fine 
într’o comparația spirituală caraoterisâză 
situațiunea politioă și dă espresiune do
rinței, că după începutulă ce l’au făcută 
Românii pri aceea c’au întinsă mâna 
Cehiloră, să urmeze și celelalte pentru 
binele comună ală ambeloră națiuni.

A mai închinată d-lă Drnd Romulă 
Boiu pentru euristica oehioă, arătândă 
oumcă pressa în înțelegere împrumutată va 
fi o armă ascuțită. Mai încolo Dr. Chudoba 
aduse ună toastă mai lungă și fdrte 
potrivită, care a fostă întâmpinată cu 
aprobări generale. — Dr. Breznovsky 
toasta pentru trăinicia amiciției oeho- 
române oitândă între altele faptulă is
torică, că cetele ardelene române ale 

lui Gavrilă Bethlen s’au luptat alăturea 
cu Cehii, pe muntele Albă. — In fine 
d-lă Dr. Mureșianu mulțumi pentru 
ospitalitate și apoi adunarea petrecu cu 
însuflețire pănă la drele înaintate din 
ndpte.

„Narodni Listyu îșl încheiă 
raportulă cu cuvintele românesc!: 
„Să trăescâ11!

„Naționalului, revenindă, pu
blică în numărulă său mai nou 
următorulă articulă, întitulată „Eve- 
nimentulu dela Praga*:

„Primirea oăldurosă, ce s’a făcută 
Româniloră la Praga, și însemnătatea 
discursuriloră rostite de oratorii cehi și 
români în favdrea ideei unei oonlucrărl 
a oeloră două naționalități pentru apă
rarea drepturiloră loră, oonstituesoă ună 
adevărată evenimentă politică.

Intr’adevără, este sciută, că în Aus- 
tro-Ungaria, tdte naționalitățile, cari su
feră jugulă dualismului, adecă Românii 
din Transilvania și Bucovina, Cehii, 
Croații, Italienii, eto., urmăresoă ideia 
unei federațiunl basată pe respectulă 
drepturiloră fiă-căreia din aoeste națio
nalități. Numai Polonii suntă adversarii 
acestei idei pentru cuvântulă, oă mai 
speră încă o Polonia mare. Dintre Aus- 
triael numai partidulă antisemită susține 
acâstă ideiă.

Tdte naționalitățile, avândă aoelașl 
scopă, e naturală oa să lucreze împreună. 
Acâsta nu s’a făcută pănă acum și deoă 
e ună începuută în acestă privință, elă 
e datorită inițiativei Româniloră, a că
roră visită la Praga a fostă aprobată de 
totă lumea, afară de (fiarubi „Tribuna*, 
care nu pote să aprdbe vre-ună lucru, 
care ar porni din inițiativa lui A. Mu
reșianu, directorulă „Gazetei Transil
vaniei."

Și nimioă nu dovesce maibine câtă 
de cugetată și de folositoră a fostă pa- 
sulă făcută de Români, decâtă furia 
drbă a Unguriloră. Aceștia înțelegă bine 
oă atunol, când naționalitățile, lăsândă 
la o parte sfaturile vrăjmașiloră loră, îșl 
voră da mâna, despotismulă și tirănia 
unguresoă voră fi trăită. Și acâstă pers
pectivă îi înspăimântă grozavă și târna 
loră se reflectă în 4’ar®l® maghiare, din 
oarl vomă cita două din cele mai im
portante : „Pester Lloyd" și „Egye- 
târtâs."

Ofioiosulă „Pester Lloyd", după oe 
caută să dovedâscă că Românii și Cehii 
n’au nimică comună, strigă în contra 
Româniloră „dmenl de disordine, cari 
urmăresoă nimicirea monarohei austro- 
ungare."

„Egyetertes" e turbată și viitorulă 
i-8e arată fârte întuneoată :

„încă nu se scie ou siguranță, — 
scrie 4’ai-ală maghiară, — decă alianța 
celoră două puteri (Românii și Cehii) se 
basâză pe ună pantă scrisă, ori pe ună 
paotă verbală; atâtă însă s’a putută 
vedea și pănă acum, oă, în momentulă 
acțiunei, Românii voră ataca Ungaria, ir 
Cehii voru ataca în același timpii Viena 
și Berlinulu.*

Celelalte 4iar® maghiare țină ună 
limbagiu aprdpe identică.

In lipsă de argumente, Maghiarii 
facă suposițiunile cele mai ridioule, nu
mai ca să ponegrâscă naționalitățile și 
spre a putea continua sistemulă de per- 
secuțiune în contra loră.

Dâr nici Românii, nici Cehii, nici 
vre-o altă naționalitate nu urmăresoă 
scopuri revoluționare; ei ceră numai res
pectarea drepturiloră loră. Și fiindă-oă 
pentru a ajunge la acestă scopă, o ac
țiune oomună e necesară, Românii au 
și făcută primulă pasă în aoâstă cale.

E neîndoiosă, că acestă evenimentă, 
care însemnâză ună începută de acțiune 
comună a naționalitățiloră pentru redo
bândirea drepturiloră loră, va avâ con
secințe din cele mai însemnate.

Noi salutămă evenimentulă dela 
Praga, ca trebuindă a produce mișcarea, 
care va scăpa de despotismă pe Români 
și celelalte naționalități din Austro- 
Ungaria.

Praga.se
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CRONICA POLITICĂ.
— 3 (15) Octomvre.

In 11 Ootomvre sosiră, în Agram mai 
mulțl deputațl cehi tineri ai parlamen
tului din Viena, sub oonducerea profesoru
lui Blasek. 6speții aoeștianu ș’au anunțat 
mai dinainte visita lorii, deci au fostă pri
miți la gară numai de primarule Amrus. 
După visitarea esposițiunei se dede unii 
dejună la plebanulă Racki, apoi se făcu 
o escurBiune în giurulă orașului Agram. 
Sera visitară erăși deputății Cehi es- 
posiția însoțiți de oătră deputați croațl 
oposiționall; când părăsiră esposițiunea, 
li se făoii entusiaste ovațiunl. Publioulă 
erupse în strigăte nesfârșite de: „Zivili 
Cesi!u, „Trăescă scumpii frați ai noștri, 
Cehii!" In 12 Octomvre sâra Cehii fă
cură in corpore o visită lui Starcevid.

Regele Umberto rugă pe ambasa- 
dorulă francesă din Roma, ca să esprime 
mulțămirea sa guvernului francesu, pentru 
representarea sa oficială la desvălirea 
monumentului lui Garibaldi la Nizza. Elă 
vede în acesta o dovadă de simpatiă și 
o garanțiă a păcei. ț)iarulă „Eveniment" 
află, oă ambasadorul^ italiană genera- 
lulă Menabrea va părăsi Parisulă. Ca ur
mașă ală său va fi numită Altieri di 
Sostegno, vice-președintele senatului și 
ginerele lui Cavour.

— Declarațiunile primarului orașului 
Bruxelles, Buls, cu ocasiunea banchetului 
din Marsilia suntă viu comentate de foile 
■francese din Parisă. Ună ecou simpa
tică au aflată în Francia următârele cu
vinte rostite de primarulă Buls. „Se Zice, 
că regele nostru ar voi s6 aresteze o 
parte din Francia. Cum ar pute o țâră 
ca a nâstră să anecteze o parte din Fran
cia. Noi soimă, și regele soie totă atâtă 
de bine ca și noi, oă anexiunile, cari 
suntil a se mulțumi volniciei, suntu ca și 
unii lanțu de piciorulă monarchiei...........
Noi ne’am împlinită în 1870 datoria 
nâstră ca țeră neutrală, atâtă față de 
FrancesI, câtă și față de Germani, și 
cești din urmă ne aousau cu tâte aceste 
că prea simpatisămă cu Francia. Mărtu- 
risimă, oă ne-am bucurată de căderea 
aoelui imperiu, care a fostă pentru noi 
o continuă amenințare..." țfiarul „ Temps" 
Zice, că Buls a fostă ună trimisă ală re
gelui Leopold, care a fostă animată de 
dorința, de a arăta Franciei deosebite 
dovedi de simpatiă.

SOIRILE QILEI.
— 3 (15) Octomvre.

Starea sănătății M. S. Reginei Româ
niei, scrie „Timpul" este câtă se pote 
de îmbucurătore. Clima dulce dela Pal- 
lanza a influințată fârte multă la aoestă 
îmbunătățire a sănătăței Suveranei ro
mâne și decă acestă stare se va menține, 
M. S. va pute reintra îu țară celă multă 
peste trei săptămâni.

* * *
Regele Italiei după cum se telegra- 

fiază din Pallanza a venită la Pallanza 
ca să facă visită Regelui și Reginei Ro
mâniei. M. S. a sosită după ame^I; a 
■fostă primită la gară de autorități, aso- 
oiațiunl și populațiă, oare l’au condusă 
pănă la otelă unde se află Suveranii 
României. — Regele Umbert a stată două 
căsurl la Regele Carolă. Elă s’a întorsă 
la 7 ore sera la Monza.

* * *
Regele Carolii, după oum i-se anunță 

Ziarului „W. Tgbltt", din BucurescI, în 
întorcerea sa cătră casă va veni și în 
Viena, pentru ca să seîntâlnescă cu îm- 
păratulă Franciscu Iosifu.

* * *
Solidaritatea colorii asupriți, lntr’ună 

numără mai nou „Narodni Listy" publică 
sub titlulă „Solidaritatea celoră asupriți" 
ună interesantă articulă, pe oare sperămă 
a-lă pute reproduce în ourendă.

* 
♦ *

Deputății insultata. „Magyar Hirlap" 
scrie, că Hock Jănos, deputată dietală, 
plimbându-se ieri în vesmintele sale pre- 

oțesol pe stradă, a fostă insultată de 
nisce gendarml. In urma acâsta depu- 
tatulă a făcută o interpelațiuue în ca
meră ministrului de interne, cerendu-i 
satisfacțiune. La desbaterile asupra pro
iectului de lege pentru indemnitate se vor 
aduce pe tapetă și brutalitățile ce Z’!' 
nică le oomită gendarmii. Afară de a- 
cesta s’a pornită o mișcare ’între cetă
țenii capitalei, eu scopulă de a ține încă 
în decursul acestei săptămâni o adunare 
publică, când voră protesta în oontra 
procedurei sălbatice a gendarmiloră, 
cerendă dela locurile competente dispo- 
sițiunl pentru sanarea acestui ultragiu, 
ca astfel brutalitățile gendarmărescl se aibă 
odată ună sfârșită. — Ună lucru de do
rită, căci prea li-a crescută cornele.

» * *
Prințulii Thurn Taxis Egon, deputa- 

tulă cercului Sân-Giura de lângă Be- 
gheiu (corn. Torontală) s’a îmbolnăvită 
greu. O umflătură ce i-s’a ivită pe față 
a reclamată ajutorulă medioiloră, cari 
au trebuită să-i faoă o operațiune, acâsta 
însă s’a severșită atâtă de nenorocosă, 
încâtă prințulă și-a perdută vederea o- 
chiului dreptă. In urma acestei opera
țiuni se speră o reînsănătoșare. Familia 
princiară Thurn-Taxis e în rudeniă cu 
familia domnitâre.

* 
* *

Patruzeci de milione moștenire. Nu 
de multă murindă în Salzburg contele 
A. Stepperg, oare după familia princi
ară Thurn-Taxis a fostă oea mai bogată 
familiă aristocrată din Bavaria, a testată 
tâtă averea sa în preță de 40 de mili- 
âne maree unui ginere ală său, contelui 
Ernest May, care a luată de sociă pe o 
fiică ilegitimă a sa.

*
* 4"

Statistica renegațiloră. După o sta
tistică a ministrului unguresoă de in
terne, în primulă semestru ală anului 
curentă s’au dată concesiuni pentru ma- 
ghiarisarea numeloră pentru 741 de in
divizi. Totă cam cu numărulă aoesta 
se cifrâză lista renegațiloră în fiă-oare 
semestru ală anului. Gelă mai neînsem
nată contingență, după memorata sta
tistică, îlă dă Ardealulă și acesta este 
o îmbucurătore dovadă, că între Români 
renegatismulă nu prinde nici de cumă 
rădăcină. Dâoă s’au aflată totuși și în 
Ardeală ici colea câte-ună renegată, a- 
ceștia s’au aflată aprope esolusivă nu
mai dintre Jidani. Astfelă din Clușiu 
și-au maghiarisată numele în primulă 
semestru ală anului 6 Jidani, anume din 
Fried s’a făcută Farago; din Hirsch — 
Ronai; din Kohn — Kovâcs ; din Men
del — Gyalui; din Mandel — Mezei; 
din Petersel — Peterfi; din Schonber- 
ger — Sebestyen. Din 741 de renegați, 
83 suntă Jidani, er ceialalțl voră fi re
crutați din cine scie ce perduțl de pe 
pustele Ungariei. Mai perioulosă este 
pentru naționalități gendarmeria și ser- 
viciulă silvanală, unde toți cei ce întră 
în slujbă trebue sâ se boteze mai întâiu 
după tipiculă și orânduiala lui Belzebub, 
lăpădându-se de numele loră și luândă 
nume maghiare.

*
* *

Lohengrin in Paris. Președintele Carnot 
și soția sa însoți de generalulă Brugere 
au luată parte la representarea piesei 
„Lohengrin" în marea operă, țliarulă 
lui Roohefort „Intransigeant" anunță: 
Majestatea Sa Carnot III și soția aces
tuia nu au hesitată să aplaude opera 
insultătorului Franciei. Manifestațiunea 
acesta a fostă precugetată. Soirea acâsta 
a fostă imediată telegrafată la Berlin!"

* * *
0 crimă, misteriosă. Din Paris se tele- 

grafiază: Cunoscutulă redactoră ală Zia
rului „Franoe" Titard a fostă găsită 
într’o nopte înaintea ofioiului telegrafică 
fără ounoscință scăldată în sângele său. 
Capulă ’i era mutilată în modă îngro- 
zitoră. Acesta n’a fostă o crimă pentru 
jefuire, fiind-oă la Titard s’a găsită 
orologiulă, punga cu bani și alte lu

cruri de valore. Starea lui e desperată. 
Se crede, că nu-șl va veni în fire, ca 
să dea amănunte asupra acestuia tentat.

Cestiunea ardelenă și Francesii.
Sub titlulu „In România11 c|ia‘ 

rulu „Le Reveil du Nord“ din Lille 
publică asupra ceatiunei române 
din Transilvania următorulă arti- 
culu, pe care-lu reproduceam după 
„Naționalului

Nu vrâu să vorbescă aoi de dragos
tele unui principe, de a oărui sârte d. 
Sarcey se înduioșa acum 15 Z^e, ci de 
o cestiune de politioă internațională, care 
e în stare să provoce ună conflictă eu
ropeană.

România actuală nu cuprinde în li
mitele sale, de câtă o jumătate a po
porului română, cealaltă parte trăesce 
aprope în întregimea ei, în Transil
vania. Asupra situa țiunei acestei din 
urmă țerl voimă să presentămă câte-va 
observațiunl.

Situațiunea bizară și lamentabilă 
totodată, inima României e supusă celei 
mai odiâse opresiuni ou tâte tratatele 
cele mai formale. Totă lumea soie din 
oâte țerl diverse se compune monarchia 
austro-ungară, o adevărată manta de 
arlechiu, din oare fiecare peteoă e pe 
cale de a se separa de celă vecină; fie
care din aoeste țerl se bucură d’o au
tonomia mai multă seu mai puțină 
mare. Transilvania e una din aoelea, 
căre ar trebui să se bucure de cele mai 
mari libertăți.

Patria românescă de origine, ea a 
fostă renuita oordnei Ungariei acum 
200 ani, aoestă uniune personală s’a 
făoută ou venirea lui Leopoldă I. re
gele Ungariei, ou condițiunea, oa Tran
silvania să șl conserve autonomia sa ab
solută.

In 1868 se ridică autonomia Tran
silvaniei confirmându-se solemnă de dieta 
din Buda-Pesta drepturile Româuiloră. 
Dâr acesta nu putea să se împace cu 
obiceiele Maghiariloră. Ei au alungată 
din Parlamentă pe toți Românii și Slavii, 
aoordândă nobililoră Maghiari dreptulă 
de votă fără nici ună oensă, pe când 
Românii și Slavii plătescă censulă oelă 
mai urcată din Europa.

Tratatulă din 1868 dă Româniloră 
dreptulă de a-șl alege preoții după bu- 
nulă loră plaoă; Maghiarii facă ca să nu 
fie confirmați preoții aleși și-i înlocuiască 
prin escaturele loră, a căroră principală 
ocupațiune sacerdotală este a lucra în 
contra națiunei loră.

Ceea-ce însă este mai odiosă și ceea 
ce a ridioată ună strigătă de desperare 
și de furâre în totă Românimea, este 
legea votată de camera maghiară, prin 
care se deschidă în tote satele românescl 
asile maghiare de copii, în care părinții 
suntă obligați a trimite pe copiii loră 
la etate de trei ani.

Aoesta este unulă din esemplele de 
opresiune, oare n’are asămănare nioăirl 
în secolulă XIX și nici chiar Germanii 
n’au inventată acestă regimă pentru Al- 
sacia-Lorena. Esistă în adevără o core- 
lațiune strânsă între situațiunea nâstră 
și cea a României. Ca și noi, Românii 
au frați, ală căroră gândă voră, fără însă 
de a pute, a-lă depărta prin tâte mij- 
locele de la idea patriei mume, ou deo
sebire însă, oă provinciile nostre au 
fostă pustiite în urma unui tratată; iar 
provinciile române ou tote tratatele.

In România agitațiunea oresce Zi 
cu Zi- S’a formată aoum vre-o 10 luni 
o ligă de revendicațiune, asemenea fos
tei ligi patriotioe, numită ligă națio
nală română. In șese luni ea număra 
în BucurescI deja câte-va mii de mem
bri. Ea ține conferințe în tâte țările, 
caută a provooa, rămânândă totdâuna 
în limitele conveniențeloră celoră mai 
striote, o mișcare a opiniunei în favârea 
nenorooițiloră oprimați. Tâte clasele și 
societățile facă parte dintr’însa.

Studenții din BucurescI și Iași jâoă 
ună rolă fârte aotivă și de ourendă au 

scosă ună memoriu publicată în tâte lim
bile europene și l’au trimisă tuturoră 
universitățiloră pentru a denunța indig- 
națiunei lumei civilisate uneltirile Maghia
riloră, demne de alte seoole. Scurtă, 
România e într’o ferbere, ceea oe con- 
tribue a înouroa mai multă cestiunea o_ 
rientală atâtă de înouroată.

Inimicii dușmaniloră noștrii ne suntă 
amiol, am pute Zi°e parafrasândă vorba 
bine cunosoută; ast-felă România este 
amica Franoiei.

Nu-șl pâte oine-va închipui cum 
toți Românii vorbesoă limba nâstră, 
cum scriu ei în aoâstă limbă. Nu citeză 
ca esemplu de câtă pe celă ală Reginei 
României, care a văZută una din luoră- 
rile ei coronată de Academia francesă.

Nu trebue să uitămă datoriile ce le 
avemă cătră amicii și frații noștri ro
mâni. Am simpatisată totdâuna ou oei 
oprimați, cu aoeia cari ceră dreptate în. 
numele umanității.

Nu s’ar putea a doua Zi după aoea 
neuitată recepțiune dela Kronstadt să 
întârcemă ochii spre aoâstă mică țâră 
latină, prietena și aliata nâstră firâsoă, 
și s’o susținemă celă puțină moralmente 
cu o simpatiă neechivooă? Simpatia unei 
mari națiuni faoe uneori mal multă de 
oâtă armele.

Asta ar fi totă atâtă, câtă a merge 
la Portsmouth.

Pierre Montagnac.

Telegramă part, a „Gaz. Trans/*)
Făgărașu, 14 Octomvre. In 

adunarea comitatensă de acj-i, Ma
ghiarii au proclamații ca vice- 
comite pe Mauriciu Kapocsânyi. In- 
dignațiunea Românilor!! e mare.

DIVERSE.
0 călătoria princiară la băi în se- 

COllllu trecută. Frideric Augustă II, prin
cipe electorală de Saxonia și rege ală 
Poloniei, întreprinse în anulă 1705 o că
lătoria la băile din Carlsbad, unde i-sa 
pusă la disposiția sa o mare gardă de 
onâre. Acesta consta dintr’o trupă de 
648 de soldați cu oficerl cu totă. Ișl 
pote cineva închipui câtă a oostată în
treținerea acestei garde de onore!

*) Sosită după încheierea foiei. — Red.

Cursulă Ia bursa din Viena.
din 14 Octomvre a. c. 1891

ăonta de aură 4°/0 . ........................ 104 —
Sen ta de hârtiă 5°/0 - .... 100.75
tmprumutulă căiloră ferate ungare •

aură..................................................115.75
dto argintă ..... 97.20

kmortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [1-ma emisiune] - - 111.25 

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

Imortisarea 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 140.65 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 130.20
Renta de hârtiă austriacă .... 91.10
Renta de aură austriacă ..... 108.95 
Galbeni împărătesei- . • ... 5.57
Napoleon-d’orI ........ 9.30
Mărci luO împ. germane - ... 57.65
Londra 10 Livres sterlinge - - - 117,40

Vând.

Cursulu pieței brașovul.
din 15 Octomvre st. n. 1891,

Bancnote românescl Cump, 9.25 
Irgintă romănescă - 
Sfapoleon-d’orI - • 
Lire turcescl 
Imperiali - - 
GalbinI ....
Scris, fonc. „Albina" 6°/0 

n n >’ ®°/o n
Ruble rusescl - - • „
Mărci germane - ■ „
Discontulă 6—8°/0 pe ană.

. 9.29
9.23
9.30 

10.55
9 55
5.45

918
9.25
10.50
9.50
5.40

n
n
n
n

n 
r> 
n 
n 
n 
»

121.—
57.—

122.—
57.50

n 
n
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Prețurile cerealelor din piața BrașovB.
din 9 Octomvre 1891.

Nr, 1803-1891 677,3-2

Măsura sâu 

greutatea
Calitatea.

Valuta aus- 

trlaoă.

fi. cr.

1 H. -L. cel mai frumos 8 20
Gram mijlociu . . 7 60

mai slabă . . 7 —
, j Grâu mestecată . . 5

, f frumosă 6 ->> ^cară l mijlocia . 5 80
_ f frumosă 4 50îî

l mijlooiu . 4 30
_ (frumosă 2 60))

»
{mijlociu . 2 40

Cucuruză .... 5 4-
j j Mălaiu................... 4 50

Mazăre................... 9
Linte ................... 12 —
Fasole................... 5 —

n Sămânță de ină . . 9 —
îj Sămânță de cânepă 5 —
țj Cartofi.................... — 95

Măzăriche .... — —
1 kilă Carnea de vită . . — 52

H Carnea de porcă — 48
), Carnea de berbece — 28

100 kile Săudevită{P^-tPflfltil 24
36

—

PUBLICAȚIUNE
Scaunulă orfanală orășenesc!!, ca 

oficiu pentru pertractarea rămasurilor!! 
face cunoscută, că Mercuri în 21 Oc
tomvre 1891 la 11 ore a. m. se voră 
vinde cu licitația în Tergulă vitelorfi de 
sub straje 2 armăsari negri, din răma- 
sulă după Susana Tief, răposată în 2 
Octomvră 1891.

Brașovu 3 Octomvre 1891.
Scaunulil orfanalu orășenesc!

<2t +
♦ +♦
+
+ ++♦+♦ ++*♦

I

+
+♦♦

3E3E3E
0 specialitate necomparabilă

între tote apele minerale alcalin-acide din monarchiă și străinătate 
este

eupa, xxiîxxeraZLsb de
e r

REPAT“55
care în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-oarbonio se bucură de o valore medi
cinală fârte mare și de ună renume universală neîntrecută.

Apa minerală de „Bepat44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organeloru respirătore, în contra 
maladielortt rinichiloru și a beșicei etc., are unu efectu admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta ca remediu solvatoru neprețuibilu.

Celu mai curată și binefăcătorii productu naturală.
Ca borviză adecă beută cu vină.

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

W Sampagnulti apelorti minerale.
Conformă ordonanței înaltului minister^ de interne No. 5891/VIII 

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

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

Apa minerală de „Kepat44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tâte birturile mai notabile.

Cu totă stima
Administraținnea îsvorului 

Josef Gyorgy, 
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,60-20

,THE MUTUAL1,
Societate de asigurare pe vieță dela New-YorL

Curatu reciprocă, fără acționari.
înființată 1848.

este cea mai avută și cea mai avantagiăsă 
societate de asigurare pe vieță din lume și 
oferă siguranța cea mai mare.
Fondulu totală de garanț,ăla 1 Ianuarie 1891: 

tis" Peste 369 inilione florini.
Dela înființare s’a plătită posesorilor^ de 

polise:
i--' Peste 760 inilione florini, 

dintre cari cade singură asupra câștiguriloră 
aprope

tS" 810 inilione florini.
Câtă de mari avantage oferă o asigurare 

la „The Mutual'1, arată resultatulă polisei de 
mai josă deslușite, la care după espirarea 
asigurărei, câștigurile a ajunsă aprope suma 
asigurată. Polisa Nr. 26,827 (nu tontină)

Suma asigurată .... Dolari 5,000.— 
Câștiguri adunate. ... ,, 6,131.—
Plătită în Martie 1891 cu Dolari 10.131.— 
Plata totală a premieloră

a fostă de....................... „ 4,605.—
Prin urmare câștig curată Dolari 5,526.—

Polisele dela „The Mutual11 suntu după 
doi ani neatacabile, și după 3 ani nu’șl mai 
perdă valorea. Risiculu pentru casă de răs- 
boiu se primejsce cu condițiunl forte favora
bile (mai adeseori gratisă). Asigurări de 
rentă cu deosebire avantagiose. Pentru in- 
formațiunl esacte a se adresa la represen- 

tantulă pentru Brașovă

D-lui CAHOLU TOPFNER.
625,6-4

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potă cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

ZLzEersu-lvx trerx-uirilor-u.
pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 20 Iulie 1891

Budapesta—Predealu JPredcală—Budapesta B.-Pesta-Aradă-Teiuș Teiuș-AradK**B.-Pesta Copșa-ietica—Sibiiu

Trenă 
de 

perBin.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
accele

rații

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

persân.
de 

persân.

Trenă 
de

Trenă 
accele

rată persdn.

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea-mare

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

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uibra 
Vințul de 
Aiudă

sus

Teiușă

Crăci unei!! 
Blașiu 
Micăsasa

Copșa mică j 
Mediaș!! 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodii 
Augustin ii 
Apața 
Feldidra

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

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

Bucurescl

Brașovă

Timiș!!
Predeal!!
BuourescI 8.50

6.10
6.41
7.17 Tren de
8.- persâne

12.20
1.41
2.26

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 Predeală

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

Timișă
Brașovu j

Feldidra
Apața 
Augustin!!
Homorodii 
Hașfalău 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediaș!!
Copșa mică

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneli!

J 
I

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

7.31

8.22
8.38
8.43

9.14

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
9.30

Teiușu

Aiudă 
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșii 
Stana 

; B. Huiedin 
. Ciucia 
i Bucia 
• Bratca
Rev 
Mezd-Telegd

I 
Oradea marej

8.-
8.07
8.24

sus

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

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

Trenu 
de 

persân.I
Trenă 

de
Trenă 
accele

rată pOrsăn

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

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

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

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12,09
2.24
4.47

> 8.40
i 6.05

1
iAradu

Glogovați!
Gyorok 
Pauliși! 
Radna Lipova 
Con op 
Berzava 
Soborșină 
Zamii 
Gurasada
Ilia
Branicica
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă 
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiușă

10.50
8.15

11.14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52
9.50

10.16
10.36
11.-
11.26 
|11.53

8.-
1.50
3.57
6.52 

T, d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25
9.50
1.05
5.24
5.46
5.57 

~6?Î9|
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
11.4411
12.06
12.38;

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

Aradu j

Szolnok 
Budapesta

Viena

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20

”6D5

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1 55
7.20

Copșamică
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

3.-
3.31
4.15
4.46
5.10

10.47
11.27
12.08
12.38
1.-

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sibiiu—Copșa-mică

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare 
Copșa mică

7.35
8.02
8.30
9 05
9.34

4.34
4.58
5.25
5.55
6.20

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

UIureșă-Audoșă—Bistrița

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

I
I

4.-
6.48
9.59

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea
Ludoș 
Oșorheiu £ 

Regh.-săs.

6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30-
8.40
9.05:
2.21
5.50
1.40

2.50 
3 34
5.20
5.35
7.10

8.20
9.11

11.17

2.41
3.27
5.14
5.36
7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

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

Simetria (Piski) Beiroșeni1 Petroseni-SiBneria (Piskl)
Simeria
Streiu
Hațeg!!
Pui
Crivadia 
Banița
Petroșeni

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

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Grhirisă—Turda 

Aradii--Timișora Timișora—Aradă
Aradă
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Aradă

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Turda—Ghirișă
sTo
9.10

meșei—Brașov

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 
Cern a
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3 - 7.50
Simeria 5 28 3.20 8.10

Brasov—Zernesci
Brașov 5.45 2.58
Zernesci 7.26 4.39

Ghirișă 7.48 10.35 3.40 10.20] Turda
Turda C--------- ’8.08 10.55 4.— 10.44| Ghirișă

I 4.50| 9.30 2.30
| 5.10| 9.50 2.50

Zernesci
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

Sighișora—Odorheiu

Bistrița—Mureșu-Audoșă

1.16
4.15
7.21

Bistrița
Țagu-Budcteliciî . .
Murășă-Ludoșă . .

Nota: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnăză drele de ndpte.

Sighișdra. 
Odorheiu .

4-30 11,25 Odorheiu.
7.21 2.11 Sighișora.

Odorheiu—Sighișora

815 3-15
10.52 6.10

Brașov— S*-<Meorg,~iu
Brașovu
Uzoni!
S .Georgiu

8.30
9 43

10.23

3.10
5.23
5.03

IL'areit-rnari—Kelîiu II Zelău—Careii-marî S.-Cweorgiu—Brașov

Careii-marI .
Zelău. . .

5.5o| Zelău . .
11.— Careii-marI

1.56
6.48

S.-Georgiu 
Uzoni! 
Brașovu

6.32
7.00
8.08

5.1'7“
5 45
6 53

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


