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ZSToix abcn.am.entu

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Octomvre 1891 st. vechiu 

8’a deschișii nou abonainentfi, la careîn- 
vitămii pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

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

pe ș6se luni 6 fl., pe ună ană 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șâse luni 20 franci, pe unu 
ană 40 franci. _____

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe anii 2 fl., pe 
țâse luni 1 fl.

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

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

Domnii, cart se vorii abona din nou 
să binevoăscă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Aaministratinnea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovd, 4 Octomvre v. 
încă nici nu s’a înrădăcinată 

bine „noua eră de conciliațiuneli a ca
binetului Szapary și etă, că ele- 
mentulu românescG a și ajunsu la 
acea înaltă treptă de considerați- 
une ungurescă, ca să fiă lipsită și 
de celu din urmă vice-comite ro 
mânii din Transilvania și Ungaria.

Seim îi, că în urma strălucitei 
dovecji de conciliațiune, ce li-s’a 
datu SașilorQ din partea guver
nului prin numirea Sasului ma- 
ghiarisatu și escomunicatu de co
naționalii sei, Guido de Baussnern, 
în postulu de fîșpanu alu comita
tului Făgărașu, — singurulu vice- 
comite românii, ce-lti mai aveamîi 
în acestu comitatu românescu, a 
fostă silită se-și dea demisiunea.

In urma acestei demisionări, 
era fixată pentru alaltă-eri cjiua, 
de alegere a noului vice-comite, 
despre a cărei decurgere încă n’am 

primită unu raportă amănunțită, 
resultatulă înse ni-s’a comunicată 
în scurtă prin telegrama din nu- 
mărulă de erl, anunțându-ni-se, 
că „Maghiarii au proclamată ca 
vice-comite pe Mauriciu Kapo- 
csânyi“.

Nu e lipsă se mai spunemă, 
că cine și ce feliu de omă este 
acestă Kapocsânyi, căci proclama
rea lui din partea Maghiariloră 
îlă caracteriseză în de ajunsă.

întrebarea este înse, cum a 
putută ună Kapocsânyi, despre 
care se scia înainte, că este unulă 
dintre cei mai mari adversari ai 
Românilor, se ajungă vice-comitele 
unui comitată românescu și încă 
prin aclamațiune?

Respunsulă la acestă întrebare 
ni-l’a comunicată astăcji unulă 
dintre membri din municipiulu 
Făgărașului, descoperindu-ne, că 
lucrulu s'a sevîrșită pe-o cale de 
totă netedă și încă și „legală“. 
Fișpanulă Baussnern, vecțendu-se 
adecă în fața unei copleșitore ma
jorități de alegători români, a re
cursă la dreptulu său de „veto“ 
și n’a lăsată să fiă pusă între 
candidați nici ună Română. Unulă 
dintre alegătorii români a voită, 
p6te, să protesteze în contra vol- 
niciei fișpanului, der fiindcă fiș
panulă nu i-a dată cuventă, Ro
mânii alegători au părăsită loculă 
de alegere și Maghiarii, rămânendă 
singuri, și-au făcută chefulă cum 
11-a plăcută

Astfelă se esplică „proclama
rea6, lui Kapocsanyi în postulu de 
vice-comite alu unui comitată ro- 
mânescă.

Postulă de vice-comite ală comi
tatului Făgărașă a fostă din tim
puri străvechi ocupată totă numai 
de Români și fericitulă, căruia i-a 
fostă reservată „ patriotica “ chiă- 
mare de a huidui din postă și pe 
celă din urmă vice-comite română, 

ce mai rămăsese în întregă Tran
silvania și Ungaria, a fostă Guido 
de Baussnern.

Acum suntemă în clară. Nici
odată în dieta ungurescă nu s’a 
putută face o acusațiune mai ne
temeinică ca atunci, când lui Guido 
de Baussnern i-s’a imputată „ne- 
patriotismă“ din causa originei 
sale săsesc!. Acesta a dovedit’o 
din nou domnulu de Baussnern 
cu ocasiunea „ proclamărei “ de 
alaltă-eri și noi amă sciut’o și 
mai ’nainte; a sciut’o de-altmin- 
trelea și guvernulă, căci d<5ră de 
aceea l’a învrednicită pe domnia- 
sa cu conducerea acestui comitată.

Ni-se spune în telegrama de 
erl, că volnicia d-lui Guido de 
Baussnern a produsă indignațiune 
între Români. Să nu credă însă 
d-lă de Baussnern, că și meritulu 
de-a fi produsă acestă indigna
țiune între Români este ală d-sale. 
Românii sciu cine este d-lă de 
Baussnern și cunoscă misiunea, cu 
care a fostă trimisă d-sa în acestă 
comitată. De aceea Românii n’au 
așteptată și nici n’au putută să 
aștepte nimicu dela grația d-sale. 
Cei ce au făcută însă dependentă 
sărtea poporului română de grația 
unoru fișpani unguresc!, ca Bauss
nern și soții săi, acelora le revine 
meritulu de-a fi amărîtă sufletele 
românesc!.

Să nu uitămu însă, că și res
ponsabilitatea pentru aceste ori
bile merite asupra loră cade !

Voci asupra visitei
Românilor Ardeleni la Praga.

„Politii^ din Praga, organă ală 
partidei Cehiloră bătrâni, scrie în 
numărulă său dela 10 Octomvre 
n. între altele:

... La toasturile, prin cari Românii 
au fostă sărbătoriți ca representanțl ai 
poporului românii, răspunse d-ltt Dr. 

Aurel Mureșianu, redaotoră-șefă ală „Ga
zetei Transilvani ei“ la Brașovă în Tran
silvania și conducătorii alii Româniloră 
ardeleni, printr’ună toasta cu nuanță po
litică, 4i°6Qdii> cA primirea cordială în 
Praga a mișcata adencă pe Români și 
i-a surprinsa plăcută. Ei întreprinseră 
ună drumă de trei $ile, spre a vede 
marile resultate ale culturei boeme se
culare și a-le admira, și spre a arăta, ou 
câtă stimă și simpatiă însoțesca Românii 
din partea răsăritenă a monarchiei acestă 
nobilă luptă pentru cultura națională. 
Cehii nu domnesoă, ei lucreză și nu 
domnirea și îngâmfarea puterei, ci munca 
culturală este, oare merită deplina stimă, 
venerațiune și simpatiă a tuturora. Noi 
amă putută constata în admirabila D.- 
vostră esposițiune dovada viuă a acestei 
împrejurări. Visita nostră însă are și o 
altă însemnătate. Pe noi ne înfrățesoe 
și comuniunea sorții în lupta pentru e- 
sistența națională. Nisuința de a fi stă
până în oasa ta este dreptă și firesoă, 
der a voi să domnescl și a asupri pe 
alții este cea mai mare nedreptate și ni- 
suința cea mai nenaturală. De aoeea noi 
amă fostă întotdeuna pe partea aoelora, 
oarl apără cinstită și sinceră egala în
dreptățire. „Am fostă“, cfise vorbitorulă, 
„odiniără într’ună rendă ou luptătorii 
voștri și în aceeași fdiă, în „Reforma“ 
lui Schuselka, în care marele vostru is
torică Palacky apăra interesele națiunei 
oehioe și drepturile Boemiei, eu am 
apărată interesele române și drepturile 
Transilvaniei.“ D-V6stră ați desfășurată 
stăgulă solidarității slave și noi sperămă, 
că prin acesta nu nisuiți la o stăpânire ne- 
dreptă asupra altora, ci la libertatea și egala 
îndreptățire a majorității asuprite a poporelor 
acestei monarchii, și în cadrulu unei asemenea 
solidarități slave au locu și Românii, căci 
pentru acăstă libertate a popăreloră ne 
luptămă și noi; în punctulă acesta sun- 
temă una și vă întindemă buourosă 
mâna strigendă: Trăiesoă națiunea cehă! 
Trăiescă nisuințele ei pentru libertate și 
egală îndreptățire ! — Toastulă acesta fu 
primită cu aplause sgomotose.“

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Despre Niccolo Machiavelli.
Posițiuuea lui Machiavelli față cu 

Medicei.
(Fine).

Juna Italiă de pe atuncia privia 
înoă la Machiavelli, — cu tote că oo- 
misese deja crima secretă a „Principelui11, 
— ca la ună dascălă și conducătoră, cu 
a cărui înțelepciune politică putea cine
va să-și facă educațiunea și să se oță- 
lescă pentru fapte. Aoestă posițiune nouă 
a lui în Florența era atâtă de ounoscută 
în publică, încâtă ar fi fostă straniu, 
dăoă elă n’ar fi fostă considerată celă 
puțină oa înscenătorulă intelectuală ală 
conspirațiunei Alamanni-Buondelmonti. 
Câtă de intimă fusese elă cu Luigi Ala- 
manni și Buondeîmonti o arătase elă și 
prin dedioarea biografiei lui Castruccio 
Castraccani, de-asupra căreia scrisese nu
mele celoră doi amici ai săi.

Cu atâtă mai multă trebue să se 
mire oineva, că cardinalulă Gitilio, în 
contra căruia a fostă îndreptată în prima 
liniă acea conspirațiune, părea că nu 
avea niol ună prepusă asupra lui Ma
chiavelli, ci din contră, îlă atrăgea acum 

totă mai multă în partea sa și la dife
rite ocasiunl înoepu a cere sfată dela 
profunda lui cunoscință a relațiuniloră.

Se pare că la înoepută esista o în
țelegere destulă de bună intre grădinile 
lui Rucellai și între cardinalulă Giulio 
de Medici, ca representantulă noului gu
vernă ală Florenței. Democrația floren
tină spera pote încă la ună compromisă 
cu cardinalulă, cătră care dintre toți 
Medici îi arătau mai multă încredere, 
pentru caracterulă său blândă, și care 
în totă casulă încă nu luase o hotărîre 
definitivă asupra oonstituțiunei, ce avea 
să dea Florenței. Tinerii poeți și literațl 
ală căroră oapă recunoscută în Florența 
ajunsese a fi Machiavelli, puneau, precum 
se pare, forte mare pondă pe memoriulă 
despre Reformele de stată florentinii, scrisă 
de măiestrulă loră și probabilă de-odată 
cu Machiavelli scrise și Buondeîmonti 
ună traotată despre reorganisarea statu
lui florentină.

Aceste două traotate, scrise de Ma
chiavelli și Buondeîmonti, voră fi fostă 
programulă de partidă față cu Medicei 
a junimei florentine, care nu-șl pierduse 
încă tote speranțele.

Se pote, că la începută cardinalulă 
va fi luată o atitudine, ce lăsa a se aș

tepta, că ar fi apleoată a înoheia com
promisul ă între Principatul^ mediceioă și 
principiulă democrată și a-lă și realisa. 
Der tinerii din grădinile Rucellai prin
seră curendă de veste, că prin aparenta 
ooncesiune, ce o arăta elă față cu pla
nurile și speranțele loră, voiesce să-și 
bată numai jocă de ei și desamăgirea 
loră, după ce ajunseseră la acestă ou- 
noscință, i-a mânată a însoena acea con
spirațiune revoluționară. Machiavelli se 
vede, oă a sciută cu multă prevedere 
să-și asigure persâna sa, deorece despre 
legătura, în care se afla elă ou acea în
treprindere a amiciloră săi, nu s’a mai 
făcută vorbă și în totă casulă acăsta lui 
nu i-a stricată întru nimioă.

Medicei însă au putută sci limpede 
din discursulă adresată lui Leo X des
pre reforma Florenței, pe ce tăremă 
principală stă Machiavelli în cestiunea 
acăsta și pănă la ce gradă era elă aple
cată, în casulă unei nouă formări a sta
tului florentină, a subordona principiulă 
demooratică stăpânirei familiei mediceioe.

In acest tractată, Machiavelli stato- 
resce din capulă locului, că forma repu
blicană e a se păstra în Florența și pen
tru acestă postulată pe care elă îlă con
sideră ca celă dintâiu și nedispensabilă, 

își ridioă elă aci vocea cu ună accentă 
puternioă.

Scopulă, pe care-’lă urmăria Ma
chiavelli, care erase instalesepentru repu
blică o stare escepțională mediceioă, în 
care se fiă conservată și principiulă re
publicană și tot-odată și autoritatea lui 
Leo și a cardinalului. Acăsta împărțire 
a formeloră democratice prin autoritatea 
Mediceiloră avea să fiă o epooă de tran- 
sițiune pentru starea lucruriloră floren
tine. Der durata aoestei epooe Machia
velli o lega espresă de esistența Medi
ceiloră. Posițiunea, ce voiesce elă să li-o 
dea în Florența, e de natură fdrte par
ticulară și dubiosă. Pentru formarea 
unei despoții, ea nu e de ajunsă și în 
fiine totuși verfulă unei republice rămâne 
ca locă designată de elă pentru tronulă 
Mediceiloră. Acestă verfă e însă cam 
amețitoră, căci sub elă stă deschisă 
porta prin care mișcarea republicană a 
poporului se pote rostogoli în totă mo- 
mentulă. Intr’o astfelă de conBtituțiune 
s’ar pute vede chiar o provocare secretă 
adresată flăcărui republicană adevărată, 
a nu cruța viâța Mediceiloră, pentru-că 
numai după mdrtea loră ar pute reînvia 
adevărata republică florentină. De altă 
parte, Machiavelli voiesce să probeze
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Foile germane din Praga „Bo
hemia4 și „Prager Tagblatt4 au 
publicată asemenea după „Narodni 
Listy4 raportulu despre banchetă, 
însoțindu-lă cu observările loră 
îndreptate în potriva Cehiloră. 
„Bohemia4 întituleză raportulă seu 
cu cuvintele „O înfrățire ceho-ro- 
mână.4

CRONICA POLITICĂ,
— 4 (16) Octomvre.

— In luna viitâre se va ține la 
Roma una congresu internațională de 
pace, ala oărui presidenta era destinata 
să fiă fostula ministru italiana Bonghi. 
Dăr, dilele trecute, d. Bonghi publican- 
du-șl ideile sale despre stabilirea păoii 
permanente, a vorbita și de chestia Al
saciei și Lorenei și etă că vrajba a și 
intrata ohiar în sînula apostoliloră păoii. 
D. Bonghi adecă este partisană ala pă
rerii, că Franța ar avea dreptulă să pre
tindă înapoiarea aoelora două provincii. 
Etă însă, că o parte dm deputății ger
mani naționali din parlamentula Austriei, 
cu totula de altă părere în acâstă pri
vință, nu mai voră să soie de paoe cu 
acesta preța. Acești deputațl au trimisa 
acum secretarului comitetului pentru oon- 
gresula de pace, marchisului Pandolfi, 
sorisârea următâre :

„Multa stimate domnule! Cu plăcere 
ne-amă deolarata gata, în urma afabilei 
d-tale invitări, să luămă parte la oon- 
gresula de paoe din Roma. Cu regrete 
sinoere ne vedemă acum îndemnați a ne 
retrage ăr promisiunea nâstră. Publioa- 
țiunile mai nouă ale presidentului comi
tetului pregătitorh semănă mai multa a 
voce de răsboiu, decâtă de paoe și stau 
cu desăvârșire în oontracjicere ou con
vingerile ndstre naționale și politice. In 
asemenea împrejurări, ca fi ai poporului 
germana, ne ținema de datorință națio
nală a nu participa la congres!.4

Sorisârea este iscălită de deputății 
Bareuther, Pernerstorfer, Reicher și Stein- 
wender.

— Din Constantinopole se telegra- 
fiază: Este cu desăvârșire inesaotă, că se 
urmăresoe nisce negooiărl între ambasada 
englesă și Porta în privința sfnîmtonZordL 
Guvernul! otomana comunicândă pute- 
riloră t6te amănuntele învoielii înoheiate 
ou Rusia, sir White a remisa la 8 Oc
tomvre Porței copia unei note a guver
nului său, care ia acta de învoiala în 
oestiune și care se deolară convinsa, că 
nu conține nici o modificare a tractate
lor! esistente. — Se asigură că Englitera 
consideră incidentula ca înohisă. Răs- 
punsula Franoiei este concepută în aoe- 
iași ordine de idei.

— Corespondentul! parisiană ală 
(Țarului „Times4 din Londra comunică 
din isvoră sigură soirea, că alianța ruso- 
francesă formeză de present! obiectulă 
principală de consultațiunl și că tractatulă 
se va și subscrie în ourândă. Nu e vorba, 
continuă numitulă corespondentă, numai 
de o convenția militară, nici de aceea 
numai, că Rusia și Francia să desvâlte 
o acțiune comună la Constantinopolă și 
Cairo, — ceea ce dealtmintrelea va veni 
pe tapetă la inițiativa sultanului pe lângă 
sprijinirea din partea Franoiei și Rusiei, 
ci e vorba de ună formală tractată de 
alianță. Despre tâte acestea camera fran- 
oesă nu va fi încunosciințată, fiindâ-oă în 
tenârea § 8 din Constituția dela 16 Iuliu 
1875, președintelui Republioei îi compete 
dreptulă de a face și ratifioa traotate’ 
Președintele e datoră să însoiințeze ca
mera despre așa ceva, numai întru câtă 
permită interesele și siguranța statului. 
De aiol însă urmăză, că deoă în adevără 
se va săvârși alianța între Franoia și Rusia, 
acesta se va pute ține în secretă pănă 
când îi va plăce președintelui Republi
cei. Și fiind-că în Rusia e eschisă orl-ce 
publicare de felulă acesta, puterile cen
trale nu voră sci nici în ultimulă mo
menta, că ou câți oontrarl are să stea 
față.

— Deputății parneliștî au adresată 
poporului irlandesă ună manifestă, în 
oare ®i voiescă să continue
lupta pănă ce unitatea partidului auto
nomă parlamentară va fi restabilită. Ei 
oonvooă o întrunire a irlandesiloră com
petent, spre a propune acolo mijlâcele 
proprii pentru realisarea programului lui 
Parnell.

SOIRILE QILEI.
— 4 (16) Octomvre.

ErășI cărți oprite. Ministerulă ungu- 
rescă de oulte și instrucțiune publioă a 
dată ună ciroulară ou data de 5 Octom
vre tuturoră autoritățiloră bisericesci, a- 
poi inspeotoriloră regesol de șcâle și di- 
rectoriloră supremi ai districteloră șco
lare, în care interzice folosirea următâ- 
reloră cărți: 1) Tocilescw. Istoria română 
pentru șcdlele primare de ambe sexe (Bu- 
ourescl 1887) „pentru că datele sale nu co
respundă adevărului istorică și suntă aple
cate la escitarea urei de rassă*; 2) Schul- 
wandkarte von Siebenburgen, edată de 
Francisc Obert (Gotho, lustus Pertes) 
„care în privința politică și a dreptului 
publioă este ou totulă înveohită și de 
aceea ușoră pâte da nascere la răspân
direa unoră păreri greșite4. — Ce mai 
sci, adl mâne cărțile nâstre didaotice 
voră trebui să fiă supuse censurei „Kul- 
turegylet“-uriloră în modă directă, astăcjl 

suntă espuse aceleași oensurl, dâr numai 
indireotă.

♦* *
Fortificațiile Bucuresciloră. Cetim! în 

„Timpulă4 : D-nii căpitani de geniu, Tă- 
năsescu, Istrate și Drăgotescu au plecată 
în (jilele aceste în Franoia, celă dintâiu la 
Creuzot, ală doilea la St. Chamond 
și oelă d’al treilea la Oommentri 
pnetru a supraveghia lucrările cupoloră 
comandate la aoeste fabrici și destinate 
forturiloră și bateriloră din jurulă Bu- 
curesciloră.

** *
Vinurile românescl. Mai mulți repre- 

sentanțl de oase mari din străinătate, 
între carlj și ală oasei Solomon din Bor 
deaux au sosită în BucurescI peetru a 
faoe cumpărări de vinuri din reoolta a- 
nului curentă. Se comunică „Luptei4, că 
în anulă acesta vinurile suntă multă cău
tate și cu preță mai mare de oâtă în 
anii trecuțl.

»
» *

Ca președinte ală camerei comerciale, 
după cum anunță „Pești Hirlap4 va fi 
alesă neoșulă „maghiar4 Moritz Wahr- 
mann!

* **
Renumitul!! profesorii de medicină Dr. 

Virchow, și-a serbată în cfilele trecute a- 
niversarea a 70 a nascerei sale. Cu a- 
cesta ooasiune ’i s’a făcută mari ovațiunl. 
Dânsulă a primită aprâpe dela toți sa- 
vanți din străinătate telegrame de feli
citare. Orașulă Berlină l’a alesă cetățdnă 
de onore ală său.

** *
Complota in contra Țarului. Se a- 

nunță din Kiev (Țarului „Daily Tele
graph.4 că s’ar fi descoperită ună com
plot în contra vieței Țarului. — Auto
ritățile ar fi confiscată o presă, care im
prima sorierl răsvrătitâre. Mare disor- 
dine ar fi isbucnită printre studenții din 
universitate. — S’au făcută mai multe 
arestări printre aoeștl din urmă, ală oă- 
roră spirită răsvrătitoră cresce.

** *
„Nunta din Văleni4 in Bistrița. Fai- 

mâsa piesă teatrală a jidanului Brotsi- 
ner „Hochzeit von Văleni4 se va re- 
presenta — după cum aflămă din „Mi
nerva4 — și pe scena teatrului din 
Bistrița, unde directorulă de teatru, Ca- 
rolă de Remay, are de gândă se dee în 
decursulă lunei lui Octomvre ună ciolu 
de representațiunl.

* * *
Invitare. „Reuniunea sodaliloră ro

mâni din Sibiiu4, învită la producțiunea 
împreunată cu cântări, teatru și dansă 
ce se va ține Sâmbătă în 5 (17) Oc
tomvre 1891 în sala dela „Gesellsohafts- 

haus4. începutul! la 8 ore săra. Intra
rea de familiă â 3 persăne 1 fi. 50 or., 
pentru domni 80 or., damele 40 cr., — 
o logo 3 fi. SuprasolvirI benevole se pri- 
mescă ou mulțumită și se voră chita pe 
oale diaristică. Programa: 1, „La peres 
du victoir4, marșă esecutată de musioă. 
2. „ț>is-a badea", coră mixtă, de Musi- 
cescu, 3 „Haina cernită4, romanță de 
Dinicu, esecutată de musioă. 4. „Gon- 
doleta4, coră de bărbați de Fleohten- 
macher. 5. „Dacă vrei s’alinl durerea,4 
romanță de Florescu esecutată de mu
sioă. 6 „Liga română4, solo debaritonă, 
de C. M. Cordoneanu, cântată de dl A- 
driană Popă. 7. „Sârba popiloră4, de 
Dinicu, esecutată de musică. 8. „La o 
rândunea4, coră de dame de I. Wiest. 
9. Măi țărane dela țâră4, romanță de 
Florescu, eseoutată ' e musică. 10 „Din 
depărtare4 cuartetă duplu, del. Vorob- 
chievicl. 11. Hora țărănâscă4, de I. Flo
rescu eseoutată de musioă. 12. „Cânteeă 
vânătoresoă4, coră de bărbați de T. de 
Flondoră. — 13. Cârlanii, vodevil! într’ 
ună actă de Iacobă Negruzi. Persânele: 
Lionesou, fiiulă boierului proprietară, dl 
Fritz Schuster. Miron — Terinte, țărani 
fruntași d-nii Ioană Morariu și G-eorge 
Poponea. Domnica, femeia lui Mironă 
d-șâra E. Bobeșă. Vochița, femeia lui 
Terinte d-șâra P. Gogană. — După pro- 
ducțiune urmeză joourile naționale Că- 
lușeru ă“ și „Bătuta4 și în urmă dansă. 
Comitetulă.

* **
Omorîtă de ună cerbi. DinWindisch- 

grăz, se anunță, oă redactorulă (Țarului 
„Holzinteressent4 din Viena, inginerul! 
Strassberger, a fost străpunsă de ună cerb! 
în grădina zoologică Ursula, și ime
diată a murită.

** *
La ZernescI, cu ooasia adunărei des

părțământului Asooiațiunei, d-lă George 
llie din Beșnovă a dăruită pentru scopu
rile Asooiațiunei 2 fi. Aoâsta ni-se cere 
a-o aminti ou rectificare la darea de 
semă din Nr. 209 ală fâiei nâstre, unde 
’i s’a însemnată greșită atâtă ubicațiu- 
nea, oâtă și suma dăruită.

*
♦ *

Uni sat! întregii prefăcută în cenușe. 
Din Huniădora se telegrafiez!, că co
muna Nădașulă de susă a arsă cu totul, 
afară de 7 oase. Numai puține case au fost 
asigurate. Miseria locuitoriloră e mare.

* **
Marseillaisa în Turcia. Sultanul! a 

primită în audiență pe ambasadorul! 
franoesă Cambon. Cu acesta ooasiune 
musioă gardei turcescl întonâ marseil- 
laisa, care pănă aouma a fostă oprită în 
Turoia.

prin acesta proiecta de constituțiune, că 
ela ar dori, ca acum așecjămintele repu
blicane să fiă modifioate.

Era evidenta, că Machiavelli remă- 
sese partisan ala principiului republicana. 
Der ou tâte acestea îșl păstrase o reservă 
diplomatică, ca să nu propună pe față 
nemijlooita restabilire a republicei. Ișl 
dase însă silința, să desmânte pe Medi- 
ceula, care-i ceruse părerea sa, ca se nu 
introducă una guvernamentă mixtă, care 
ar întruni tote sot derile republioelor și ale 
monarchieloră, fără ca se ofere nici u- 
nula din favorurile loră. A înființa una 
principală declarata și sincera, ’i se pă
rea lui a fi luorula oela mai potrivită. 
Florența a fosta tot-deuna în mâna Me- 
dioeilora unu stătu democraticii cu una 
vârfa monarchioa și Machiavelli, ce e 
dreptd, lăsa să se întrevecjă, că ar fi una 
lucru cruda și barbara, de a vre să a- 
ședl una principe într’ună stată, care e 
construita în forme curata republicane. 
Imediată însă și adauge, că nu mai 
puțină ar fi o barbariă, a vre să intro
duci forma guvernului republicană în
tr’ună stata, oare pănă acum a fostă 
dedat să asculte de legile unui monarohă. 
Pentru a pute soăpa din acesta dilemă, 
Machiavelli inventeză acum una din cele 

mai infame machinațiunl ale politioel 
mai nouă, de care' de atunci încooe s’a 
făcut în istoriă întrebuințare pe o scară 
câtă de lungă. Elă sfătuesce adecă pe 
Medici să păstreze în Florența instituți- 
unile democratice, der se influințeze asupra 
alegerilorit într'ună modă cu totului nou 
și a-le conduce așa, ca tote posturile să fiă 
ocupate numai de astfelă de indivicțl, a că- 
roră voința să fiă orbesce supusă puterei. 
Aci politica lu Machiavelli se desparte 
și în modă practică de ori ce morală si 
lealitate. „Pentru ca amicii voștri — cȚoe 
elă în acestă memoriu adresată lui Me
dici — când se voră pt esența la alegeri,, să 
aibă și siguranță, că voră fi puși în nu- 
merulă candidațiloru, Sanctitatea Vostră să 
fact ți a se alege optă scrutători cari se 
păta face ca voturile se căiță pe acele per- 
sdne, pe cari le voră vre ei, fără ca se a- 
pară, că ar fi cineva eschisă* 4

Falsificarea buletineloră apare deci 
ca o doctrină propagată pe față de că- 
tră Machiavelli, care trebuia să resulte 
din ooneosulă oelă mai intimă ală în
tregului său sistemă politică. Der lui 
Machiavelli întrega acâstă prooedură ’i 
pare atâtă de simplă și firescă, înoâtă 
elă, propagându-o nu simte nici cea mai 
mică remușcare a consciinței. Sistemul! 

oonstituțională, în ală oărui metodă, pre
cum se pare agitațiunile electorale suntă 
nedispensabile, a sciută să se folosesoă 
în tot! looulă de acâstă invențiune a 
lui Machiavelli.

Intr’aceea cardinalulă Giulio de Me
dici luă în numele Papei frânele guver
nului din Florența și a sciută să ob
serve o așa mare moderațiune personală 
și îngrijire aparentă pentru instituțiunile 
poporului, încât! se pare, oă sub seep- 
trulă său va pute să se desvâlte oelă 
puțină o umbră a libertății florentine. 
Prin tractatulă său de reformă, lui Ma- 
ohiavelli erășl nu-i suocese să-și oâștige 
grația puterniciloră Medioei. Leo X să 
pare, că n’a dată nici o asoultare ace- 
loră sfaturi înțelepte și în câtă privesoe 
pe cardinalulă Iulius, oare în curândă 
se urcă pe tronulă papală sub numele 
de Clemente ală Vll-lea mai multă nu
mai din oonsiderațiunl de bună cuviință 
se arăta aplecată a nu lăsa pe ună băr- 
bată de spiritulă și meritele lui Maohia- 
velli, ca să se prăpădâscă într’ună un- 
ghiu părăsită. Ilă însărcina deol să scrie 
istoria Florenței, pentru care în decur
sul! lucrărei, Machiavelli primi o mică 
remunerațiune; ba începu a-lă folosi și 
pentru nisce misiuni mai mioi.

Prinoipiile desvoltate de Machia
velli erau tot! numai acele două puncte 
esterne ale politicei maohiavelliste, pe 
cari le întâlnimă la elă în totă looulă, 
cari se puteau înfățișa în două chipuri, 
oe nu erau alta, deoâtă străveohia dia
lectică despre absolutism! și libertate. 
Medicei nu se prea înorecjură în acestă 
punotă de vedere, și precum se pare, au 
pusă manusoriptulă tratatului despre 
principe la o parte, cuprinși de ună sen- 
timentă de grâză. îmbinarea leului cu 
vulpea, pe care li-o recomanda elă în 
scrierea sa, probabilă oă era pentru ei 
o problemă prea artifioială. Ei bucuros! 
s’ar fi folosită de acestă bărbată, dâoă 
elă ar fi avută ună spirită mai puțină 
superioră și dâoă numai i-s’ar fi putută 
încrede lui. Pentru-că trebue să fiă fârte 
neconvenabilă a te folosi de ună geniu 
oa și de o creatură. Creaturi îșl alege 
cineva numai dintre âmenii cei mai or
dinari, seu oă și-i dimite la o asemenea 
stare printr’o slujbă de josă. Ce avea 
însă să faoă ou ună Machiavelli? Nu
mele lui avea la Florentini înoă o bună 
reputațiune, pe care o pierdu numai după 
ce Giulio înoepu în faptă a se folosi de 
Machiavelli.

In 6 Mai 1527 urbea eternă a fostă
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Congresulu naționalii bisericescu.
Despre decursulti ședinței prime 

a congresului naționalu bisericescfi, 
ținută la 1 (13) Octomvre, repro
ducem după „Telegrafului română“ 
următdrele:

După terminarea s. liturgii și nivo- 
oarea sântului Duohă, membrii congre
sului întruniți în numără considerabilă 
în biserica din cetate, așteptau cu în
cordare venirea Esoelenței Sale înaltă 
Preasânțitului Domnă metropolită și a 
fi. S. archierei la ședință.

La intrarea în biserică Escelența Sa 
însoțită de ambii episcopi sufraganl, a 
fostă întimpinată cu vii aclamărl „Să 
trăiescă“.

Escelența Sa ocupă scaunulă presi- 
dială și deschise ședința prin următărea 
cuvântare:

„Prea sânțițl Domni Episcopii Prea 
stimați Domni Deputațl congresuall! Iubiți 
frați, iubiți fii sufletescl!

La noua întrunire de acjl a congre
sului nostru națională-bisericescă primiți 
din capulă locului salutările mele cor
diale, ou care Vă întimpină aici, ca pe 
representanții bisericescl ai unui poporă 
de ună milionă și jumătate de suflete, 
ohemațl a lua în semă desvoltarea cul
turală a acestui poporă pe terenulă bi- 
sericescă, a cunosce eventualele pedecl 
interne său esterne, oare stau în calea 
acestei desvoltărl, a afla mijlocele po
trivite pentru delăturarea acelora și peste 
totă a continua lucrările începute îna
inte de aoesta ou două decenii pentru 
consolidarea și prosperarea bisericei nos- 
tre naționale pe basele credinței, spe- 
ranțeloră și ale carității oreștinescl.

Chiar și între împrejurări mai nor
male decâtă oum suntă ale ndstre de 
acjl, și într’o situațiune ou multă mai 
favorabilă, decâtă cum este cea aotuală, 
ară fi grele problemele, la a cărora re- 
solvire v’ațl angagiată d-vdstră, prea 
stimați domni deputațl. Astăcjl însă, când 
simțulă generală ală poporului nostru 
încă nu este desvoltată pănă acolo, ca 
elă de sine să afle căile oele mai sigure 
și mijldcele cele mai bune ale prospe- 
rărei, când însuși clerulă nostru paro- 
chială încă nu este pusă pretutindeni în 
condițiunl favorabile pentru a-șl pute îm
plini sublima misiune cu resultatele do
rite de toți, și când unele rele sociale 
și de altă natură au înriurire stricăoidsă 
și asupra vieței ndstre bisericescl: mi
siunea Domniiloră Vostre în acdstă su
premă corporațiune bisericdscă devine și 
mai dificilă.

Cu tdte acestea eu mă simtă în
dreptățită a spera, că D-Vdstră însufle
țiți de soopurile sublime, care le urmă- 

resce peste totă biserica ortodoxă uni
versală, și în specială biserica nostră 
națională română luminarea, cultura, mo
ralitatea, pacea și fericirea, — veți con
tinua ou succese bune luorările congre- 
seloră nostre din trecută și veți crea 
pentru istoria desvoltărei nostre națio
nale biserioesol date nouă, care Vă voră 
asigura gratitudinea posterității, și voră 
da acesteia impulsă pentru o nisuință 
continuă spre progrese salutari în vieța 
bisericâscă.

Cuvintele preagrațidse și adevărată 
părintescl, care le-amă aucjită și cetită 
acum mai de ourândă rostite de Majes- 
tatea Sa domnitoriulă împărată și rege 
ală nostru la adresa bisericei ndstre, ne 
dau o nouă garanță despre scutulă prea- 
înaltă, la care pdte conta biserica nostră 
națională și instituțiunile ei fundamen
tale din partea Majestăței Sale, avândă 
noi a persevera cu firmitate în credința 
tradițională cătră prea înaltulă tronă și 
în respectulă loială față cu organismulă 
legală ală statului. Etă deră o nouă în- 
curagiare pentru noi, de a lucra bărbă- 
tesoe și cu cele mai bune speranțe pen
tru desvoltarea ulteridră a instituțiuni- 
loră ndstre biserioesol, prin oare propa- 
gândă cultura și moralitatea, voimă tot
deodată să folosimă statului publică și 
scumpei ndstre patrii, căreia rămânemă 
devotați cu totă căldura inimei.

Premițândă acestea și oerendu-ml 
încă de acum scuse pentru neajunsurile, 
oarl prea ușoră potă să provină sub du
rata sesiunei ndstre din starea sdruncv 
nată a sănătății mele, — mă alătură ou 
totă sufletulă, ca p jsele rugăciuni, cari 
se ridicară astăcjl în acestă sântă bise
rică cătră Atotputerniculă Dumne4eu 
pentru ajutorulă oerescă Ia lucrările nds
tre congresuale, și cu acâstă, sesiune or
dinară a congresului nostru națională- 
bisericescă pentru periodulă aniloră 1890 
—1892, o declară de deschisă.“

Desohi(jendu-se în modă sărbătorea o 
ședința, presidiulă designeză de notari 
interimall din oleră : Dr. Georgiu Popo- 
viciu, Ignatiu Papp și Dr. Remus Roșea, 
er dintre mireni pe deputății: Georgiu 
Feier, Dr. Bologa, Zevedeiu Mureșiană, 
Iuliu Novaoă, Dr. Aurelă Novacă și 
Ionă Pap.

Presidiulă presenteză actele electo
rale Intrate dela eparchii și lista depu- 
tațiloră aleși și provdcă pe deputății 
presențl, ca la apelulă nominală să-și 
presenteze credenționalele la birou. La 
apelulă nominală răspundă 54 deputațl, 
dintre cari numai 2 nu au credenționale.

Prin presidiu și prin alțl deputațl 
și-au presentată oredenționalele 17 de
putațl.

In sensulă regulamentului, actele 

electorale se împartă la trei secțiuni, 
avândă secțiunea I. (archidiecesanii) a 
verifica pe deputății din diecesa Aradu
lui, secțiunea II-a (aradanii) a verifica 
pe deputății din diecesa Caransebeșului 
și secțiunea a IlI-a (oarausebeșenii), a 
verifica pe deputății din archidiecesă.

Cu acestea ședința se înohee, anun- 
țându-se ședința procsimă pe MerourI la 
11 ore și punendu-se la ordinea cjilei 
raportele secțiuniloră.

Tot-odată se anunță, că ședințele 
se voră ține în sala comitatului, ca cea 
mai acomodată și mai spațiosă sală.

Telegramele „Gaz. Trans*.
(Serviciulă biroului de eor. din Pesta).

Erfurt, 16 Octomvre. In adu
narea socialistă de erî s’a atacatu 
vehementu oposițiunea.

Londra, 16 Octomvre. O ac
țiune comună a Angliei cu China 
în contra înaintărei Rusiei, nu este 
neprobabilă.

Petersburg, 16 Octomvre. ț)iarul 
„Novosti“ aunnță, că Italia a asi
gurată față de Rusia neutrali- 
litatea ei privitbre la Bulgaria.

Seghedinu 16 Octomvre. Gen 
darmeria a descoperită în comi- 
tatulă Timișului o bandă de fal
sificatori, cari fabricau bancnote 
de câte cinci florini.

Reichenberg, 16 Octomvre. Calfa 
de iaură Wolf, a aflată sub po- 
dulă, care duce la Pochlitz, nisce 
cutii cu patrbne de dinamită și o 
bombă. E probabilă că lucrurile 
aflate stau în legătură cu atenta- 
tulă dela Rosenthal.

Londra, 16 Octomvre. Furtuna 
dela țermure dureză încă, o mul
țime de nenorociri s’au întâm
plată.

Parisu, 16 Octomvre. Subscrip- 
țiunea împrumutului rusescă a dată 
ună resultată uimitoru, deorece 
subsemnații mici aprbpe numai 
singuri au subscrisă suma depusă. 
Subsemnații mari în urma acesta 
primescă numai puține părți frac
ționare din sumele subscrise.

Literatură.
„Romănische Revue" revistă politică 

literară. Direcțiunea: Wien, VIII., Feld- 
gasse 15. Anulă VII. Cuprinsulă fasoi- 
clu'ui IX: Die „neue“ Naționalităten- 
Politik in Ungara. — Die romănische 
Emigration. — Die historischen Publica- 
tionen der romănischen Litteratur in 
den Iahren 1882 —1889 von Nio. Densu- 
șianu. — Constantin Morariu-Andrieviol 
cu portretă). Von C. Morariu. — Rund- 

schau: Vom Hermannstădter Oentral- 
Comite der romănischen Nationalpartei. 
Wirthschaftliohe Resultate bei den Ro- 
mănen in Ungara und Siebenburgen. — 
„Romănische Revue“ apare la 15 a fiă- 
cărei luni. Abonamentulă pe ună ană 
întregă e 10 fl. După fîă-care abona- 
mentă plătită, unulă se trimite grătuită 
în străinătate.

Logodnă. D-lă Mihaiu Popii, învăț, 
în Bistrița s’a logodită cu d-ra Pegina 
luga din Capolnacu-Mănăștură.

DIVERSE.
Sentimente amestecate. Pro fes o- 

rulă. Domniloră, eu nu văpotă altcum 
esplica espresiunea „sentimente a- 
mestecate,u deoâtă prin următorulă 
esemplu: Inchipuiți-vă, că pe ușa D-vostră 
întră deodată faotorulă poștală cu 
bani și croitorulă!“

Cătră p. o- publică alu comitatului Brașovul
Este constatată, oă Uustritatea Sa 

Domnulă consiliară reg. și vioe-comitele 
comitatului Brașovă, luliu de Roll, are 
merite forte însemnate pentru comitatulă 
nostru.

Aprețiândă aceste merite, s’a hotă- 
rîtă, ca diua a 70 a nasoerei sale să se 
sărbătorâsoă în modă demn și spre acestă 
soopă să se dea în 21/9 Octomvre a. o. 
la 7 6re sera ună banchetă festivă în 
localitățile societății țintașiloră (Sohutzen- 
haus).

Prin acesta ne permitemă a invita 
cu totă respectulă pe prea onorații con
cetățeni, de a lua parte în număr câță 
se pdte de mare la acestă banohetă și 
ne permitemă a comunica, că biletele 
pentru banchetă â 5 fl. pentru o per- 
sdnă, se pot procura pănă Luni în 7/19 
Octomvre 6 bre sera, la Domnulă vice- 
notară comitatensă Augustă Jekelius.

Comitetulu arangiatoru.

Carsulu pieței Orasovu.
din 16 Octomvre st. n. 1891.

Bancnote românescl Cump, 9.27 Vând. 9 30
ir gintă romănescă - „ 9 20 n 9.25
Mapoleon-d’orI - - „ 9.27 n 9.30
Lire turcescl - ■ Ji 10.48 n 10.13
imperiali ...» 9.48 M 9.53
Salbinl .... n 5.4.0 n 5.45
ilcris. fonc. „Albina1* 6°/0 —.—

n n n 5°/0 „ n —.—
Stable rusescl - - • „ 121.— n 122.—
Orei germane - ■ ,, 57.— n 57.60
DiscontulU 6—8°/o pe ană.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

cucerită și devastată în modă barbară 
de cătră trupele imperiale și a fostă 
silită să trecă peste acelă timpă 
de terore, cunoscută în istoria mai nouă 
a popdreloră sub numirea de saculă ro
mană (il sacco din Roma) și descrisă de 
Guicciardini, ca fostă martoră oculară, 
în modă atâtă de mișcătoră și eminentă. 
D’abia se săvîrși acestă schimbare și 
papa Clemente ală VIII-lea d’abia fu făcută 
prisonieră în „cetatea ângerescă“, și etă, 
că Florentinii să și răsculară la momentă 
și aprdpe fără a comite nici ună actă 
de brutalitate seu sângerosă, se scutu
rară de jugulă Mediceiloră, pentru ca 
să se apuce de restabilirea libertății loră. 
In aceste momente Machiavelli șe afla 
departe de Florența și petrecea său înoă' 
la Guicciardini, ori în alte loourl în afa- 
oerile, cu care fusese însărcinată.

îndată după primirea celoră dintâi 
soiri despre noua mișcare în Florența, 
„Machiavelli a grăbită într’acolo. Lui i-se 
părea, că acolo va ave să facă acum se- 
cerișulă întregei sale vieți. Pentru li
bertatea Florenței, suferise . elă tortura 
Mediceiloră, esiliulă și sărăcia. Elă n’avea 
nici o presimțire, că va ave să sufere 
.amară pentru raporturile sale amicale, 
întreținute în timpulă din urmă cu Me

dicei, deorece oeea ce obținuse elă în 
urma grației loră, d’abea merita să fiă 
luată în considerare.

Imediată după reîntorcerea sa la 
Florența, Machiavelli avu ocasiunea a 
se convinge, ca poporală florentină nu 
era dispusă să-lă recundscă ca părtașă 
îndreptățită ală nouei sale libertăți, oi 
văcju că-lă respinge dela ori ce partici
pare la ea. In momentulă, care ar fi 
putută fi celă mai măreță ală vieței 
sale, elă simți, că ura și disprețuia pu
blică îlă strivea atât de puternică, în- 
câtă trebui să cedeze. Acestă sfârșită 
ală lui Machiavelli era instructivă și du- 
rerosă, autorulă ^Principelui'1 pdte fi com
pătimită la mortea sa ca și ună erou 
ală unei tragedii politice. Poporală îlă 
justifică și prin acestă justificare îlă 
absolva tot-odată de condamnare.

La mișcări nouă întreprinse după o 
lungă servitute, poporală are tot-odată 
și pretensiunea de a vedâ omeni noi, 
ca conducători și purtători ai aceleia. 
Poporală voiesce să fiă, atunci con
dusă numai de dmenl, cari nu suntă de 
locu pătați prin trecutulă pe care too- 
mai e în ajună a-lă sdrobi și învinge. 
Aoâsta e în parte o prostiă mișcătore și 
frumosă, der e tot-odată o mare erdre 

politică, care se răsbună prin nereușirea 
scopului mișoărei întreprinse de poporă. 
In acestă doră după dmenl, poporală se 
îndreptă numai cătră cei mediocri și 
slabi de cari se lasă a fi mai bucurosă 
condusă în dilele lui mari. Elă nu se 
încrede bărbațiloră celoră superiori, chiar 
dâcă aoeia pe timpulă servitutei l’au lu
minată cu puterea libertății, ci mai pre
feră să fiă tîrîtă prin necunoccuțl și in
capabili spre o nouă peire.

Așa poporală flarentină n’avea acum 
lipsă de Machiavelli și veohiulă său postă 
de secretară, care acum era vaoantă și 
ou care elă ar fi prea mulțămită să-lă 
recapete, îlă conferiră mai buourosă u- 
nui anume Giannotti, pe oare nu-lă ou- 
noscuse niminea, și care nu putea fi de 
nici ună folosă, nici poporului, nici sta
tului.

Amicii lui Machiavelli, dintre cari 
Zanobi Buondelmonte și Luigi Alamanni 
se aflau erășl în fruntea mișoărei din 
Florența, îșl daseră totă silința de a 
restabili în ochii poporului Florentină 
vacja și reputațiunea măiestrului, loră a 
cărui inimă ei o ounosceau destulă de 
bine. Der poporală nu-lă voi pe Machia
velli și-lă refusâ.

După o astfelă de probă a unei 

vieți nu-i măi rămânea, decâtă să 
moră. La mortea lui Machiavelli, oare a 
urmată în 22 Iunie 1527, au mai contri
buită și raporturile contimporane, dure
rea și desperarea sa pentru naufragiulă, 
ce l’a suferită în posițiunea lui.

Magistrală și sistemisatorulă bruta
lei politioe moderne a forței a dispărut 
din lume, fără să fi gustată nici ună 
fructă ală lucrăriloră sale. Numai în sori- 
rea sa despre principe a lăsată elă lu- 
mei o bogată moștenire, pe care abso- 
lutismulă europână a fructifioat’o pro
cente de procente și ală cărei capitală s’a 
înmulțită în proporțiunl de neoreejută.

Mormântulă său, care s’a păstrată 
în cripta sa familiară din biserioa Santa 
Crooe a fostă dată unei uitări apropo 
desăvârșite în decursă de trei secuii și 
jumătate. In anulă 1787 mai întâiu ma
rele dime Leopold i a ridicată lui Ma
chiavelli ună monumentă de marmoră, 
ce representă pe musa istoriei, care cu 
o mână se razimă pe ună medalionă, în 
care e cuprinsă bustulă lui Machiavelli. 
Elă e așeefată în biserioa Santa Croco 
din Florența, lângă busturile lui Galilei 
și Michel Angelo.

Victor Micol.
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Renta de aurii 4°/0 ......
Renta de hârtiă 5% - - - • - »
ImprumutulU căiloră ferate ungare - 

aură ..........
dto argintă .....

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [1-ina emisiune] < .

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

Amortisarea datoriei c&iloră ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune) - - 

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

ungurescă ....... 
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului ■ •
Renta de hârtiă austriacă . . . .
Renta de aură austriacă . . . . ■
Renta de argintă austriacă - - - -

104 —
100 95

116.—
07.30

111.25

8.<45
104.50

140.75

130.40
91.20

108 90
91.-

LosurI din I860! .... ... 106.75
Acțiunile băncei austro-ungare 1013.—
Acțiunile băncei de credită ungar. • 328.75 
Acțiunile băncei de credită austr . - 282.75 
Galbeni împărătesei- - ■ 6.57
Napoleon-d’orI - 9.30
Mărci luO împ. germane - ... 57.621/,
Londra 10 Livres sterlinge - - - 117.42

Nr, 1803-1891

PUBLICAȚIUNE
ScaunultL orfanală orășenesc!!, ca 

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

Brașovu, 3 Octomvre 1891.
ScaumilU orfanalil orășenesc^

A vist d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponul! mandatului po staid și numerii de 
pe fășia sub care au primit! (Jiarultî nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămurt! și s6 arate și posta ultimă.

Totodată facem! cunoscut! tuturor! D-lor! abonați, că mai 
avem! din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilor! 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se pot! 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

3
*
♦

♦
«s-

între
0 specialitate necomparabilă

tote apele minerale alcalin-acide din monarchiă și străinătate
este

arpei
r ___ tr ____

„REPAT“I $

care în urma composițiunei pre fericite a părțilortt sale minerale și a 
conținutului estraordinarO în acid-carbonic se bucură de o val ore medi
cinală forte mare și de unii renume universală neîntrecută.

Apa minerală de „Bepât44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stărilord catarhalice a stomachului și a organeloru respirătore, în contra 
maladieloru rinichilorii și a beșicei eto., are unu efectâ. admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta oa remediu solvatoru neprețuibilii.

Celu mai curatu și binefăcătorii producții naturalii. 
£3^?- Ca borvizu adecă heutu cu vină, 

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

ȘampagnultL apeloru minerale.
Conformă ordonanței înaltului ministere de interne No. 5891/VIII 

din anulft^ 1890, apa minerală de Bepât44 este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescripțiunile legilora sanitare.

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopulft sticlei tre- 
bue să fiă însemnați! cu : „K.-Imper Repăti". Deci să r6gă a să observa 
acesta spre evitarea falșificărilorii prin alte ape inferiore.

a

Apa minerală de „Bepăt44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă în depositulO subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tote birturile mai notabile.

Cu totă stima
Admînistrațiunea îsvoruluî 

Josef GyorgVj
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-21

XdZers-dlxzL trenxxrilorij.
pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 20 Iulie 1891

Budapesta—Predealii Predealii—Budapesta B.-Pesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-mica—SibSiu
Trenu 

de 
persdn.

Trenu 
de

Trenu 
accele

rată persdn.

Trenă 
accele

rată

Trenu 
accele

rată persdn.

Trenu 
de

Trenu 
accele

rată

Trenă 
de 

persdn.
Trenu Trenu | Trenu 

de .. . .1. '
persdn. rată

aoeele- de 
persdn.

Trenă 
de 

persdn.

Tronii 
accele

rații

Trenu 
de 

p®rs6n

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea-mare

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

Apahida 
Ghiriș 
Cuoerdea 
UiOra 
Vințul de 
Aiudă

sus

Teiușu

Orăoiunelîi
Blașiu 
Micăsasa

Copșa mică ■
Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău
Homorodii
Augustinti 
Apața 
Feldiora
Brașovu

Timiși!
Predealii 
BucurescI

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 Bucurescl
Predealii 
Timișfl 
Brașovu j 

Feldidra 
Apața 
Augustinti 
Homoroda 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică .

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfi

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

Teiușu

Aiudil 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișii 
Apahida
Clușiu

Nădășeld 
Ghîrbău 
Aghireșii 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratoa

, Rev
' Mezo-Telegd
' ;
- Oradea măreț 
i
P. Ladâny

3 3! Budapesta
iViena

8.22
8.38
8.43

9.14

9.48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19

9.30

Mureșii-Tudoșu—Bistrița

4.-
6.48
9.59

sus

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.-
8.07
8.24

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

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

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

Viena
Budapesta 
Szoluok

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
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 

“6^341
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

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

Aradîî
Glogovații 
Gyorok 
Pauliștl 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșini!
Zamii 
Gurasada 
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Și boții
Vinț. de joșii 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

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

10.16
10.36
11.-
11.26
|11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25Teiușd 
(Alba-Iulia 
, Vinț. de joși!
Șibotii
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva
Branicica 
llia
Gurasada
ZamQ 
Soborșină
Berzava 
ConopO 
Radna Lipova 
PaulișO 
Gyorok
Glogovații

Aradu j

9.50
1.05
5.24
5 46
5.57
6.19
6.30
6.48
7.12
7.27'
8.07:
8.33
8.57'
9.13.
9.29
9 53 1 

10 19' 
10.50 
11.16| 
11.441! 
12.06 
12.38

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

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1 55
6.05 7.20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
417
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
1.401

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

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8 02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5 25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05
Cucerdea-Oșorheiu^R. săs.

Cucerdea
Ludoș
Oșorheiu

Regii.-săs.

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

Siiueria (Piski) Petroșeni || Petroșeni-Sinieria (Piski)
Simeria
Streiu
Hațegă 
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 Hațegi! 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

Simeria (Piski) — Hunedora

Bistrița—Mureșft-Iaidoșft

1.16
4.15
7.21

Bistrița...................
Țagu-Budctelicti . .
Murășâ-Ludoști . .

Murășfi-Ludoșft . . .
Țagu-Budatelicfi . . .
Bistrița........................

IVottt i Nn-merii încuadrațl cu linii gr6se însemnâză drele de nopte.

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

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)

Turda—Ghirisîi
2>

Arailii—Timișora |] Timișora—Aradu
Aradu
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Aradu

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Ghirisia—Turda2

Hunedora 
Cerna 
Simeria

4 46
5 11
528

2.32
3 -
3.20

7.22
7.50
8.10

JBr aso v—Ker n esci
Brașov 
Zernescî

5.45
7.26

2.58
4.39

Sfiernesci—Brașov
Gliirișă 7.48110.351 3.40[10.20| Turda 14.5o| 9.30^30 8.50

8.08 10.55 4.- 10.44 Gliirișfi j 5.10| 9.50 2.50 9.10Turda

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Sighișora. 
Odorheiu .

3.15
6.10

4.30 11.25 Odorheiu. . . 8 15
7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

Careii-mari—Zel&u || Zel&u—Careii-mari
Careii-mari . .
Zelău. . . •

5.50 Zelău . . . . 
Careii-mari . .11.—I

1.56
08
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Zernescî
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

Brașov—S*-Georgiu
Brașovu
Uzonă
S .G eorgiu

8.30
9 43

10.23

3.10
5.23
5.03

S.- G eorgiu— Brasov.
S.-Georgiu
Uzonti
Brașovu

6.32T5.17
7.00
8.08

5 45
6 53


