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ISTovl aTooxia,xnen.tij.„GAZETA TRANSILVANIEI**.
Cui Octomvrest. vechio 

s’a deschișii nou ahonamentu, la careîn- 
vltămii pe toți amicii și sprijinitorii folel nostre.

Prețu ă abonamentuBuh
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl 

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

luni 10 franci, pe ș6se luni 20 franci, pe unfi 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe ană 2 fl., po 
j6se luni 1 fl.

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

Abonarea se p6te faee mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se vorii abona din nou 
b6 binevoescă a sorie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

AdminlstratiRnea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovd, 7 Octomvre v.
Multă s’a svîrcolită contele 

Apponyi la drepta și la stânga, 
pronunțându-se când pentru o par
tidă, când pentru alta, der pe lân
gă tbtă șiretenia apucăturiloru sale 
pănă acum n’a putută ajunge la 
nimicii; elă a remasu totdeuna 
întră doue scaune și astfelă do
rința, de a se vede și elu odată 
ajunsă la cârmă, a remasu pănă 
acuma totă numai ună „pium de- 
siderium11.

Esperiența însă se pare, că l’a 
învățată și pe Apponyi minte. A 
începută și elu să se convingă, 
că singurulă mijlocii de-a pute 
deveni populară și de-a pute fi 
înălțată prin voința „națiunei“ la 
demnitatea de cârmaciu ală sta
tului, este cultulă maghiarisărei 
prin fierți și focu.

Ni-o dovedesce acesta partici
parea de dăunăcjile a contelui 
Apponyi la adunarea Kulturegy- 
letului în Târgu-Mureșului, ermai 
pe susă de totă îndoiela ni-o do- 

vedescă cuvintele, ce le-a rostită 
contele Apponyi, în numele seu și 
alu partidei sale, în ședința dela 
17 Octomvre a dietei unguresc!. 

Polemisândă adecă cu minis- 
trulă de justițiă Szilagyi, care-i 
imputase, că e neconstantă și că 
din lună în lună își schimbă 
vederile și programulă de acțiune, 
contele Apponyi a profitată de 
ocasiune pentru a arăta, că și elu 
este ună șovinistă totu așa de 
mare, ca și or! care altulu, ba încă 
în ceea ce privesce tractarea cu 
naționalitățile, elă dete a înțelege, 
că ar sci să fîă și mai violentă, 
decâtă guvernele de pănă acum.

Cine întră în pactări cu națio
nalitățile, cțise Apponyi, nu va pute 
conta nici-odată la sprijinulu lui. In
troducerea limbei maghiare în ar
mata comună, „deplina introducere 
în vigbre a drepturiloră Maghia- 
riloru* etc.—acestea suntă punc
tele de căpeteniă ale programei 
sale.

Acum suntemă inelară așaderă 
și cu contele Apponyi. Astăvară, 
când cu proiectulă de lege pentru 
reforma administrațiunei, ne adu- 
cemă aminte, că contele Apponyi 
își luase la aparență ună aeră mai 
conciliantă, declarândă, căelăpri- 
mesce acelă proiectă de lege, der 
nu cu scopulă accentuată de mi- 
nistrulă Szapary, de a voi adecă 
„să-și făurescă arme pentru a a- 
supri drepturile cetățeniloră ne
maghiar! și a răpi egala în
dreptățire a acestora, ci tocmai 
cu scopulă contrară“.

Când a făcută contele Apponyi 
acestă declarațiune în dieta ungu- 
rescă, noi amă cțisii numai decâtă, 
că asemeni declarațium ale lui nu 
au pentru naționalități nici o va- 
lore, debrece sciamă, că mai cu- 
rendu seu mai târc|iu contele Ap
ponyi, decă vre se ajungă la pu
tere, va trebui se pășescă pe față 
cu șovinismulă seu, căci acesta 
este singura condițiă de a pute

ajunge la putere prin voința „na
țiune! “.

Ceea ce amu presimțită s’a 
împlinită. Vorbirea dela 17 Oc
tomvre a contelui Apponyi nu mai 
lăsă nici o îndoielă, că și elă este 
totă atâtă de încarnată maghia- 
risatoră, ca și ceialalț! și decă 
s’ar întâmpla se ajungă la putere, 
elă ară fi totă atâtă de violentă 
față cu naționalitățile, ca și guver- 
nulu lui Szapary și ală lui Tisza, 
căci în casulu contrară nici o c|i 
nu s’ar pute susține.

Vedemă așa-deră, că sub pre
siunea curentului din ce în ce 
mai înverșunată ală politicei de 
maghiarisare, dela guvernele ce 
se succedeză și se voră succeda 
încă la noi, în starea normală a 
lucruriloră nu putemă aștepta nici
odată nimică.

Cei ce ar mai pute încă 
nutri speranțe optimiste față cu 
cei din Pesta, ar fi timpulăsupremă, 
ca după tbte cele petrecute, se-și 
vină în ori și se se convingă, că 
speranțele nostre în viitoră potă 
fi întemeiate numai pe o sănetosă, 
resolutăși unitară politică între noi.

CRONICA POLITICĂ»
— 7 (19) Octomvre.

. — ț)iarului „Schwâbische Merour“ 
i-se sorie din Viena urinătorele, despre 
visita Româniloră la esposiția din Praga: 
Aprope nebăgată în seină a rămasă o 
manifestațiune, oare s’a întâmplată în 
Praga după plecarea împăratului. Aiol 
au sosită ună numără de Români, pen
tru ca să visiteze esposiția. In ondrea 
ospețiloră Români au arangiată Cehii 
ună banchetă, la care s’a toastată pen
tru amioiția oeho-română și s’a serbată 
solidaritatea Cehiloră și Româniloră, în 
contra dușmaniloră oomunl Germanii și 
Maghiarii. Românii n’au motivă, se pri- 
vescă pe Germani ca pe dușmani ai loră, 
Maghiarii însă, prin politica loră de asu- 
privire față de Românii din Ungaria, 
atragă ura Româniloră și în contra Ger- 
maniloră, cari suntă priviți de oătră po-

pdrele baloanioe ca aliațl ai Maghia- 
riloră.“

— piarulă Ruteniloră bătrâni „Haly- 
kaja Rus“ cj'ce că congresulu slavicii, 
despre oare s’a vorbită mai înainte, se 
va întruni în primăvara viitore în Praga. 
Cu ooasiunea esoursiunei Croațiloră la 
Praga și a deputațiloră Cehiloră tineri la 
Agram s’a luată disposițiunl definitive în 
privința acesta. Fără îndoielă, că mulțl 
Slavi voră lua parte, aoesta este însă 
numai ou privire la Ruteni, dedrece încă 
nu se soie deoă Polonii voră fi invitați 
de cătră aranjorii oongresului. Planulă 
acestui oongresă slavică încă nu este 
esactă stabilită, der ca punctă cardinală 
ală acestuia va fi apărarea în contra ni- 
suințeloră de hegemoniă ale Germani- 
loră și Maghiariloră.

— Despre resultatele întrunirei, pe 
care comitetele provinciale serbesol pen
tru propagarea idei confederației balca
nice au ținut’o deună-eji la Jagodina, se 
telegrafieză cjiareloră vienese: întrunirea 
a votată statutele federațiunei. Ea pro
clamă ca scopă ală asociațiunei: nisuința 
de a oonvinge pe tdte popdrele balca
nice, că interesulă loră comună pretinde 
înființarea confederației. Ca prinoipii 
fundamentale ale viitorei oonfederații s’au 
proclamată: Păstrarea neatârnărei tutu
rora stateloră confederate, promovarea 
comună a intereseloră economice, egali
tatea națională și oonfesională.

—Scrierea lui Eduard Lockroy asupra 
menioriiloru lui Moltke a apărută dilele 
trecute. Iată, pe scurtă, cuprinsulă aces
tei interesante cărți: Franoia, tjics Lo
ckroy, n’a devenită răsboinioă, ea nu vi- 
sdză cuceriri, și voesce numai a nu fi 
prinsă și sugrumată ca mai ’nainte. Lo- 
ckroy comparândă pe Moltke cu Bis- 
mark, dice, că a fostă ună evenimentă 
istorică neașteptată, că soldatulă după 
succesele sale s’a retrasă, er diplomatulă 
aspira la dictatură. După părerea lui Lo- 
okroy cartea lui Moltke nu este o carte 
militară, ci opera unui soriitoră oficială 
și oficiosă. Moltke afirmă, că guvernulă 
imperială a contată pe sprijinulă Germa- 
niloră de Sudă, că statulă-majoră fran- 
cesă a avută ună plană de luptă și că

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Unii hagialicd modernii la 2 bisericuțe.
In cțilele nbstre, ale aburului 

și electricității, când omulă pbte 
în scurtă timpu vede și studia 
multe, der nu mai puțină se con
sumă totă atâtu de iute, de multe 
ori dai de lucruri și cestiuni cu 
totuia neașteptate, la cari nici cu 
gânduia nu gândiai, și în fine de 
multe ori cțicî: mai bine de nu 
s’ar fi întâmplată și de nu le-ași 
fi vecțutu.

Astfelă mi-s’a întâmplată și 
mie în vera acesta. Umblândă 
într’o cestiune economică printre 
Șvabi și Șocați (adecă Sârbi ca
tolici), printre Unguri și Cehi, 
printre Nemți și Vencjl, mi-s’a fostă 
dată se trecă fără voia și inten- 
țiunea mea peste 3 câmpii de râs- 
boie celebre, care de care mai 
jalnică și în consecințe mai fu
nestă pentru sermana nostră țeră 
și de Dumne4eu multu încercata 
nbstră națiune.

De sigură, că resboiulă este 
ceva barbară și odiosu, înse elă 
câte odată totuși îșl are, pe lângă 
părțile lui durerbse și unele con
secințe și resultate favorabile, fiă 
imediate, fiă într’unu viitoră mai 
apropiată ori depărtată.

Astfelă participarea Italiei la 
resbelulă Crimeei și sacrificarea 
câtorva mii de tineri viguroșl ita
lieni pe câmpulă de onbre în 
contra Rusiei, deși resultatele ime
diate au fostă spulberate de 
multu, totuși acestă sacrificare a 
avută ca consecință mai depărtată 
libertatea definitivă a Italiei și a 
poporului italiană de dominațiunea 
și jugulă străină și de tirănia ce- 
lora 12 potentați, și apoi unirea 
loră pentru veciă într’unu stătu 
mare și puternică. Italia a ajunsu 
în urma acesta în rândulă mariloră 
puteri ale Europei, deși cea mai 
tîneră și mai mică pbte după în
tindere și numerulă locuitoriloră 
ei, der compactă, omogenă și prin 
urmare mai de prosperitate și mai 

de durată, decâtu ori și care 
alta.

Sora nbstră România, a de
plânsă și ea și a îngropată la 
Grivița, la Plevna, Rahova și 
Opaneză 12 mii din fiii cei mai 
bravi ai ei, dâr eroismulă și mortea 
loră a adusă eliberarea definitivă 
a țerei de protecțiunea spinosă și 
suzeranitatea străină, emanciparea 
și eliberarea pentru veciă a casei 
și averei de cotropirea și invasiu- 
nile străine, cari la fiă-care mo
menta călcau și împărțiau între 
sine nu numai teritoriulă, ci chiar 
și capitala țerei, împărțindu-o și 
pe acâsta în 3 regiuni și puteri 
deosebite, încâtă pentru a trece 
dela ună capetă la altulă ală ora
șului îți trebuia sâ ai trei pașa; 
pârte și legitimațiunî deosebite - 
i-a adusă ștergerea pe veciă a tri
butului și angaraleloră, a plocb- 
neloră și peșcheturiloră ; i-a adusă 
corbna regală, stimă și progresă, 
lumină și cultură pe tbte terenele 
și în tâte privințele.

Der nouă, sutele și miile de 
lupte și resboie, la cari amă luată 
parte și ne-amu versată sângele 
nostru, ce ni-au adusă bre? Mai 
alesă în ultimele trei resbbie de- 
ci4etbre, câte mii de Români nu 
și-au sacrificată vieța și sângele 
loră, câți orfani și câte familii ro
mâne nu șî-au sacrificată în ele 
combra cea mai scumpă a loră, 
mângâierea și fericirea loră? Pe 
tote zacă peste treizeci de mii 
de Români, cu4uțl pe câmpulă de 
gloriă și onbre, răniți și morțî 
pentru sublimulă scopă și nume, 
întru aperarea patriei și a căminului 
părintescă. Și care a fostă folo- 
sulă și resultatulă imediată alu 
sacrificărei loră și care a fostă 
celă îndepărtată și finală de doue 
sute de ani înebee?

Care de care mai posomorită 
și mai lugubru. Câte idei, câte 
suvenir! triste, câte chipuri mărețe 
și figuri de eroi legendari și de 
voinici ca „bra4ii în munte“ nu 
ți-se presintă în memoriă, când 
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armata franoesă ar fi fostă pregătită. 
Moltke voesce ou acesta, (JLe Lockroy, 
să măresoă gloria învingătorului. Lockroy 
nceroă a combate aceste afirmări punctă 
de punctă. Moltke, cjice elă, a fostă nu
mai ună lucrătoră stăruitoră și ună ob- 
servatoră de detalii, care a avută noro- 
oulă să aibă înaintea lui ună dușmană 
mai moderată. Lockroy condamnă forte 
aspru pe Mac-Mahon. Acâsta n’a fostă ge
nerală, ci ună partisană pe oâtă de fleo- 
sibilă pe atâtă și de neiscusită ală impe
riului. Vorbindă de răsboiulă viitoră- 
Lockroy orede, oă Francia va fi amenin
țată de tote părțile și oă din oausa a- 
câsta trebue contată pe aoele ajutore, 
cari vină înspre partea mărei. Deci ma
rea trebue avută în vedere. Se pâte, oă 
hotărîrea asupra sârtei Franciei să zacă 
în lupta de pe mare. Cestiunea, decă 
marina francesă stă la înălțimea meni- 
rei sale, ar deveni în oasulă aoesta o 
cestiune de viâță. La sfârșită Lockroy 
conjură pe FrancesI de a fi uniți, de- 
ore-ce viitorea luptă însemnâtjă nimici
rea și disparițiunea totală a unuia dintre 
adversari.

— țliarulă „Hamburger Nachrioh- 
ten" scrie într’ună articolă de fondă, oă 
în oerourile rusesci domnesce convinge
rea, oă pănă oând va domni aotualulă 
Țară, și pănă când Giers va fi ministru 
de esterne, nu va isbucni resboiu in contra 
Germaniei. Țarulă nu voesce să pună îd 
jooă posițiunea actuală a Rusiei.

— „Corespondența politică" află din 
Rio de Janeiro că parlamentulu brasi- 
lianii a votată ex-împăratului Dom Pe
tro II o dotație anuală de 120 contos 
cu începere dela 15 Noemvre 1886. Ună 
contosăfaoe aprocsimativă 2500 de franci, 
țlilele treoute s’a propusă în’parlamentă 
anularea deoretulut de exilare a ex-îm- 
ratului. Propunerea pusă la votă, a fostă 
respinsă ou 102 voturi, contra 10.

SOIRILE yiLEI.
— 7 (19) Octomvre.

Culesulîi viitorii in România se face 
cu mare activitate. Strugurii suntă de o 
frumsețe rară. Timpulă fiindă seoetosă 
și căldurosă, producțiunea va fi din cele 
mai bune. Cumpărătorii se aglomereză 
în fiă-oare 4’> cu ^te acestea prețurile 
nu se potă dice, oă suntă atâtă de sa- 
tisfăcătore pentru, cultivătorl, ele variază 
după localitate și renumele viiloră, dela 
lei 1.20, 1.40 și 1.60 vadra.* * *

Ex-Regele Milan după cum anunță 
„Timpulă" va sosi în Buouresol la înce- 
putulă lunei Noemvre pentru a merge 
să petreoă o lună la una din moșiile 
d-lui Rosnovanu din județulă Neamțu.

* * *
Pentru Victorii EmanuelU. La Roma 

s’a deschisă o subscripția publică de 
câte oincl centime pentru împodobirea

calci pe atari locuri de lupte și 
răaboiePDe-odată cu podidirea la- 
crimilorfi în ochi, ți-se impune si- 
multaneu întrebarea: cari suntti 
pentru noi urmările morții și aa- 
crificărei acestorQ bravi tineri ai 
noștri? O, suferințe, umilințe, nă- 
păstii peste năpăstii!!...

AstfelO mi-a fostu datu și mie, 
că umblându prin bălțile Dunărei 
și Dravei, se vedu și s§ visitezfi 
vestitulu Mohaclu, devenită ce
lebru prin cele 2 mari lupte 
din 1526 și 1687 — atâtă de
grave în consecințele loru, — 
unde se găsescă și se scotă cțil- 
nică din pămentă bombe și ghiu
lele, arme și schelete.

Câte mii de Români n’au luată 
parte la aceste lupte și câte sute 
și mii din ei n’au căcjntă și au 
fostă îngropațl aci, și care a 
fostă pentru noi resultatulă aces- 
toră resbâie? Unulu ni-a adusă 
pe capă pe Turci și Tătari, apoi 
aprobatele și compilatele, er ce- 

monumentului lui Victoră Emanuelă cu 
o cunună de lauri de aură, acesta dreptă 
manifestația în urma cunoscutului inci
dență dela Panteonă.

* * *
Esposîțîă. In anulă viitoră se va țină 

la Viena o esposițiă relativă la istoria 
imprimeriei. Promotorii întreprinderii au 
hotărîtă de asemenea să ridice o statuă 
în capitala austriacă gloriei lui Glutten- 
berg și ca produsulă esposiției să ser- 
vâscă în acesta scopă.

* * *
Soiri militare M. S. monarchulă a 

numită ca comandantă de fortăreță în 
Cracovia pe FML. br. Waldstătten, pănă 
aoum comandantă ală divisiunei 16 de 
infanteriă din Sibiiu. Ca comandantă ală 
acestei divisiunl a fostă numită genera- 
lulă majoră Pach.

* *

Rectorii ală universității din Viena 
pentru anulă acesta școlară a fostă alesă 
profesorală de dreptă romană Dr. Adolf 
Exner. Inaugurarea festivă a acestuia se 
va săvârși Joi în 22 Oot. n. o. în sala 
universității.

* 
jjc *

înmormântarea fiicei generalului de 
aici, Elena de Kerczelc, răposată în 16 1. 
o., în vârstă de 10 ani, s’a săvârșită erl 
după amiadl la oimiteriulă rom. cat. din 
Blumăna. Carulă funebru era frumosă 
ornată cu corăne. Musica regimentului 
82 de inf. precum și toți oficerii din 
garnisonă și ună numărosă publioă au 
luată parte la acesta pomposă înmor
mântare.

* * *
Iubileu. Erl s’a serbată în Viena iu- 

bileulă de 50 de ani de servioiu ală mi
nistrului comună de răsboiu F. Z. M. 
br. Bauer.

* 
* *

Conventulii generali reformată e con
vocată în Budapesta pe diua de 5 No- 
emvrie n. c.

* 
* *

Descoperiri de anticități. Din Seghe- 
din se scrie: Archeologulă Reisner a 
descoperită în apropierea de Pusztaszer 
ruinele unui templu antică. In Kompocz 
s’a descoperită ună cimiteră din timpulă 
ooupărei Panoniei. Reisner va face și 
aici desgropărl.

Din adunarea comitatensă dela 
Făgărașu.

Făgărașfi, 15 Octomvre 1891.
Stimate D-le Redactoră ! Adunarea 

generală ordinară de tâmnă a comita
tului Făgărașului s’a ținută în 14 1. c. 
Dintre numărisele 'cause, ce au fostă 
puse la ordinea cJU®’> vă comunică unele 
ce le țină a fi de o însemnătate mai 
mare pentru noi Românii.

îndată după raportulă vice comite
lui să scolă d lă Kossy Sândor și arată,

lalaltu ni-a luatu pe Turci de pe 
capu, der ni-a adusu, a întăritu și 
consolidată din nou pe aliații loru 
ulteriori, înrudiți de altcum cu ei 
și prin legături de sânge și de
prinderi.

Versârdu o lacrimă pentru cei 
ce zăcu acolo, părăsiu acele locuri 
sinistre.

Nu trecu 5 cjil® la nrijlocQ și 
etă că me vedu în altă regiune 
cu multu mai frumosă, pitorescă 
chiar, ca peisagiu, și cultivată in
tensivă cu agricultură și industriă 
egală de desvoitate; der mă aflu, 
fără se sciu, erășl pe ună câmpă 
celebru de bătaiă, numai câtă 
câmpulă și teatrulă de bătaiă se 
muta de astădată din câmpă chiar 
în lăuntrul unui sată modestă, în jU- 
rulă și în lăuntrulă unei bisericuțe și 
mai modeste, de cari se află sute 
și mii prin regiunile și comunele 
nostre cele mai sărace.

Este Hochkirch și Pommritz 

oă în Nr. 40 ală fâiei „Brasso" a apă
rută ună articulă vatămătoră pentru 
Români, carele nu pâte ave alte urmări 
deoâtă să strice pacea și bunăînțelege- 
rea pintre locuitorii comitatului și pro
pune a se oonstata pe cale protocolară, 
că Maghiarii nu aprobă părerile din a- 
celă articulă, ei le respingă cu indigua- 
țiune.

Advocatulă Nicolau Garoiu, susți- 
nândă, oă principiile espuse în aoelă ar- 
tioulă nu potă fi decâtă nisce idei eșite 
din nisce oreerl nesănătoși, pe lângă es- 
primarea indignațiunei și disprețului a- 
dunărei generale, propune a se trece la 
ordinea <Țilei, ceea oe s’a și primită.

S’a pusă apoi la ordinea (fllei ce
rerea societății pentru construirea căii 
ferate Avrigă-Făgărașă pentru plătirea 
din partea comitatului a sumei de con
tribute, ce a luat’o comitatulh asupră-șl. 
Se scie, că primulă ooncesiouară ală acestei 
căi ferate a fostăMihailă Horvath, fostulă 
comite ală Făgărașului căruia prin 6- 
menii săi de pre lângă guvernă și în 
urma totalei neinteresărl a Româniloră, 
i-a succesă a-șl esopera aprobările din 
partea regimului pentru construirea li
niei ferate, și a face, oa comitatulă să 
ia asupră-șl o parte însemnată din spe
sele pentru clădire și așa comitatulă se 
pomeni de-odată, că este îngropată intr'o 
datoria anuală de peste 22,000 fi., ce 
are a-o plăti regulată în decursă, de 50 
de ani

Societarii, văcjendă, că din partea 
locuitoriloru nu li-se face nici o întrebare, 
și cu atâtă mal puțină vr'o oposițiune, au 
și începută a lucra la calea ferată, fără 
să fi justificată înaintea cuiva, dâcă acea 
liniă s’a plasată cu întrevenirea vre-unei 
autorități și s’a aprobată, ba preoum suntă 
informată, nu s’a făcută nici o pertrac
tare s’au învoire ou proprietarii de pă
mentă pentru eventuala espropiere și pre- 
țulă aceleia.

Abia acuma când sooietarii veniră 
și cerură și plătirea cuoteloră anuali, se 
deșteptară Românii și vădură abisul, în care 
au fostă duși de nasă,'j și sărăcia, ce au 
pusă pe capulă loră și ală urmașiloră 
loră.

Comisiunea municipală deci în una
nimitate nu numai, că a respinsă cere
rea societății de a plăti oeva, dâr a a- 
lesă și o deputațiune de 6 membri, care 
— în frunte cu D lă comite de Baus- 
nern — să mergă la locurile competente, 
să stăruescă a anula totă ce s’a făcută 
în causa acestei linii ferate și să soape 
comitatulă de totala ruină.

A urmată la ordinea d'toi cererea 
dl oră Vasiliu Stanciu și Nicolae Cosgarea, 
cari ca membri ai comisiunei adminis
trative, abdică din motivă, că nepricependă 
ei limba maghiară, la cererea loră de a li-se 
esplica căușele de sub pertractare și în 
limba română, dlă comite a denegată ori 
ce esplicări în acesta limbă.

lângă Dresda, unde generalulu 
austriacă Daun surprinse în di- 
mineța de 14 Octomvre 1759 pe 
Fridericu celu Mare, regele Pru
siei, fără de pază și nepregătită 
îlu lovi pe neașteptate și-i măce
lări urîtu oștirea, despre cari urme 
și dovecjl ne dă cu prisosința nu
mita bisericuță.

Ușă, păreți, bănci, icbne suntu 
ciuruite de glonțele de pușcă, ba 
în multe din ele stau încă și ac|I 
glonțele înțepenite, păstrate spre 
amintire. Celu mai bunu generală 
alu lui Fridericu celu Mare fu 
omorîtu în bisericuța acesta, lâugă 
altaru, chiar unde se adăpostise, și 
unde îi este acjl mormentulu și 
monumentul^. Este unică Victoriă 
desăvârșită raportată de oștirile 
austriace asupra lui Fridericu celu 
Mare în resboiulu de 7 ani.

(Va urma.)

Comitetulă permanentă a propus a 
nu se primi abcjioerea, sub cuvânt, că 
Dlă comite ar fi denegată traducerea, âr 
nu esplicarea causeloră în limba română.

Dlă Vasiliu Stanciu arată mai pe 
largă decursulă acelei ședințe a comisiu
nei administative, în oare dânsulă a ce
rută esplicarea causei de sub pertractare 
și în limba română, dâr i-s’a denegată; 
deci susținândă, că motivele din propu
nerea comitetului permanentă nu suntă 
esacte, insistă pe lângă abtjioerea dată.

Dlă advocată Micu, în limba maghiară, 
4ice, că aici pote să fi fostă o neînțele
gere, căci Dlă oomite, nepricepândă 
limba română, a putută să înțălâgă, că 
dlă Stanoiu ar fi cerată traduoerea re- 
feradei în limba română, ceea oe în îm
prejurările de față, ar fi greu (Sic!), 
deci râgă pe dlă comite ca să aibă bu
nătate în viitoră a face, ca căușele de 
pertractare să se esplioe și în limba ro
mână.

Dlă Nagy Sandor arată, că nici ce- 
rerei dlui Micu nu se pâte satisface, din 
„motivă", că unii refereați nu cunosoă 
de locă limba română.

La acestea aevocatul Nicolau Garoiu, 
luândă cuvântulă, cjis® între altele:

Ne-amă înfundată, Dioră, dâr nu 
noi Românii, ci Maghiarii, cari umblă 
pe căi rătăcite; acestea suntă urmările, 
decă guvernulă și sateliții săi au totă 
scurtată din legea despre egala îndrep
tățire a naționalitățiloră pănă n’a mai 
rămasă nimică. Bărbații, cari suntă în 
oonsiliulă administrativă, au să decidă 
cause însemnate, în cari se tractâză de 
onorea și averea locuitoriloră comitatu
lui și ca să-și dea o părere motivată și 
dreptă, trebue să și pricepă despre ce e 
vorba ; ei n’au să secundeze pe referențl 
numai cu da, seu ba; Maghiarii se potă 
singuri oonvinge, că nu poporală este 
pentru amploiațl, ci aceștia pentru po- 
poră; că nu 80.000 locuitori români au 
să învețe limba câtorva amploiațl ma
ghiari, ci aceștia au să învețe limba 
celoră 80 de rnii de Români din comi- 
tată ; etă unde amă ajunsă, decă se tri- 
metă și aducă amploiațl, cari nu pri
cepă limba poporului.

Acestea și alte asemenea apostro
fări întocmite cu totă convingerea și 
puterea, ca să le pricepă toți; au fostă 
repețită aplaudate din partea număroși- 
loră partioipanțl și ascultători, er resul
tatulă a fostă, că Dlă comite promise a 
lua în considerare cererea Româniloră*),

__________ (Va urma.)

Din dieta ungurescă.
Ședința dela 17 Octomvre a dietei 

ungurescl a fostă una dintre cele mai 
furtunâse ședințe ale sesiunei actuale. 
Fiindă la ordinea dilei proieotulă de lege 
pentru cererea unei îndemnisații pe pri
mele 5 luni ale anului 1892, mai întâiu 
luâ cuvântulă deputatulă:

Ivor Kaas\ când guvernulă oere dela 
noi o îndemnisațiă pe 5 luni, asta atâta 
însemnă, ca dieta să-i voteze lui cam 
153 de milione pe o jumătate de ană 
și pe lângă aoesta dieta să-i mai voteze 
guvernului înainte încredere pe timpă 
de 7 luni de <Țile. încredere însă orato- 
rulă nu i pote vota guvernului, de-6rece 
nu are încredere în guvernă. Una dintre 
căușele neîncrederei sale suntă delega- 
țiunile, cari de vre o 25 de ani au des- 
voltată o activitate, ce nu e de natură 
a inspira încredere. In oonducerea a- 
faceriloră esterne, Ungaria nu este bă
gată în semă; în privința afaceriloră 
esterne, Maghiarii suntă batjocoriți în 
drepturile și sentimentele loră naționale 
și prin guvernulă ungurescă ei suntă 
aserviți Austriei. In timpă de 25 de ani, 
guvernulă n’au fostă în stare se câștige 
nici măcară atâta, oa șoolele militare de 
cădeți, oe esistă în țâră, s’au înființată 
pe sâma țărei și se susțină cu banii 
țârei, să fiă maghiare și bursele dela a-

Și Românii s’au mulțumită cu atâta?
Red. 
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cele șcâle s6 fiă ocupate de maghiari. 
(Așa este.! așa este! în stânga estremă).

Câtiî pentru politioa financiară, gu
vernată a putută ascunde deficitul! nu
mai prin urcarea d&riloră. Szapary (Ș.ioe, 
că programul! său este programă națio
nală. Cu ce dreptă susține elă acesta, 
nu se pote sci. Nu pâte fi națională acea 
politică, cure renunțe dela apărarea in- 
tereseloră națiunei, precumă face guver- 
nulă actuală. Oratorulă impută guver
nului, că nici pănă estăcjl n’a resolvat, n’a 
asigurat și n’a regulat Gestiunea încorpo- 
rărei orașului Fiume la Ungaria și niol 
nu s’a îngrijită de a-lă asigura în contra 
invasiuniloră croate. Amintesce de a- 
facerea Uselac și JellacicI, cari cțise, că 
suntă identice ou afacerea Jansky. Po
litica națională a guvernului este o po
litică de pactărl, pe cari le face, pentru 
asigurarea susținerei sale la putere, când 
în Viena, când în Croația, când cu mi
liția, când cu naționalitățile. Aici este 
așa numitulă pactă încheiată ou Sașii 
din Ardeală. Acesta e prospectulă pen
tru viitoră, acesta e programulă guver
nului. Cumcă acesta ar fi ună programă 
națională, oratorulă nu vre să reounoscă. 
De aceea încă-odată dă espresiune ne- 
încrederei sale în guvernă și apoi de
clară, că nu primesce proieotulă.

Mai vorbi Ignațiu Herfy în contra 
proieotului și apoi luâ cuvântul! contele:

Albert Apponyi: Partida moderată, 
ală căreia șefă este oratorulă, se deo- 
sebesce de partida guvernului prin aceea, 
că ea urmâză o politică liberală și na
țională, pentru care tot-deuna a luptată 
cu însuflețire. Partida moderată a pre
tinsă și pretinde o curte regală deose
bită; validitarea corăspnndâtore a inte- 
reseloră și a limbei maghiare în armata 
comună; apărarea intereseloră honve- 
(jimei, cari sub regimulă lui Fejervary 
au fostă negligiate. A pretinsă mai de
parte, ca drepturile Maghiariloră să se 
respeote pe deplină în vieța nostră mo- 
•narchică de stată.

Acesta este adevărata politică na
țională, pe oare decă guvernulă o ur- 
meză, pote conta la sprijinulă oratorului 
și la ală partidei sale. Nu pote conta 
însă la aoestă sprijină, decă manifestă o 
atitudine contrară acestoră principii, 
ddcă face pactărl cu naționalitățile și decă 
pe basa aoestoră pactărl voesce să se 
țină la putere. Oratorului încă i-s’au fă
cută oferte cu privire la asemeni pao- 
țări, der totdâuna le-a respinsă în mo
dulă celă mai hotărîtă. Elă și cu partida 
lui totdâuna au fostă conduși de ideia, 
de a sprijini ori ce mișcare, care stă în 
armoniă cu scopurile statului și care 
tinde la realisarea scopuriloră statului. 
Una dintre nisuințele de căpeteniă ale 
oratorului și ale partidei sale a fostă 
aceea, de a realisa întru tăte voința na
țiunei și de a împiedeca arbitriulă sin- 
guraticeloră societăți politice, cari cu 
puterea, ce o au în mână, îșl storcă ele 
însă-le respectarea loră.

Politica actuală a guvernului, însu-șl 
guvernulă a numit’o liberală încă înainte 
de a-șl fi începută activitatea, cu tote 
că dreptă de-a-o numi astfelă n’a avută. 
Decă însă oratorulă și cu partida lui 
reflecteză la acesta numire, acăsta nu 
este o schimbare a politicei sale...

Nu primesce proieotulă.
Desideriu Szilagyi, ministru de jus

tiția: Apponyi denegă puvernului șî par
tidei sale ori ce capabilitate întru vali
ditarea politicei naționale și în direcțiunea 
acesta numai pe sine se recunosce ca 
conducătoră chiămată. Ceea ce Apponyi 
și-a luată ca programă, adecă Ungaria 
unitară, aceea o urmez! astăcjl tote par
tidele. Decă Apponyi dice, că n’a pac- 
tată cu naționalitățile, prin asta doră 
nu vre să <fică, că guvernulă ar fi fă
cută asemenea luoru. E ușoră a arunca 
acesta noră ală suspițiunei asupra par
tidei liberale.

Destre interpretarea pactulu din 1867 
ori cine se pâte simți mai chiămată 
de-a vorbi, numai Apponyi nu, debrece 
Apponyi tot-deuna, amăsurată trebuin-

țeloră, a interpretată în altă chipă 
acestă pactă. Odată a (j’3^! a'
cest! pactă nu se pote schimba, altă
dată a pledată pentru îndestulirea aspi- 
raținniloră naționale, după cum adecă a 
avută trebuință. Decă Apponyi crede, 
că numai elă este chiămată a păzi pac- 
tulă dela 1867, atunci elă semănă cu a- 
celă păzitoră, care mereu clătina stâlpii 
casei de sub îngrijirea lui pentru ca sâ 
se convingă, câtă suntă ei de tari.

Recomandă proieotulă spre primire 
și Majoritatea l’a și primită ca basă pen
tru despaterile speciale.

Causa română și străinătatea.

„La Reforme^ din Bruxelles pu
blică asupra cestiunei române din 
Transilvania și Ungaria ună lungă 
articolu, forte favorabilă pentru 
noi. Conclusia acestui articula este 
următdrea :

„Românii reolamă, ca și Flamandă 
noștri, dreptulă de a fi judecați, admi
nistrați, instruițl în limba loră. Studenții 
maghiari replică, că legile din 1868 ga
rantez! acestă dreptă, ceea-oe nu e de 
locă esactă. Românii se plângă cu dreptă 
ouvântă, că aceste legi au rămasă literă 
mort! pentru administrațiunea și nobi
limea maghiară.

„Sinceră vorbindă, în loch oa sâ in
crimineze, Maghiarii ar face bine de a 
veghia la aplicația acâsta și de a înlooui 
idealulă loră declarată ală unui stată 
maghiară imposibilă, formată din na
țiuni eterogene, cari potă fi unite, der 
niol odată topite, cu ună ideală mai 
înaltă ală unui stată federativă, lăsândă 
fiă-cărei populațiunl limba, moravurile, 
purtarea intereseloră sale, administrațiunii, 
bisericei, școleloră sale, preparândă 
astfelă prin libertate oonfederațiunea 
mare a Europei oentrale și orientale, 
unde atâtă de multe popâre ară veni 
fericite să-și ia locurile loră“.

Serbia și delegațiunile austriace.
Se soie, că în delegațiunile din 

anulă treoută s’au rostită vorbe neami
cale față de Serbia, ba chiar contele Kal- 
nocy, a criticată relațiunile interne din 
Serbia.

piarulă „Odjek44 organulă declarată 
ală ministrului PasicI, consaoră următo- 
rulă articolă, couvocărei delegațiuniloră 
austro-ungare, din care reproducemă ur- 
mătărele pasage:

„Delegațiunile austro-ungare, aoestă 
parlamentă centrală adevărată ală mo- 
narchiei vecine, suntă convocate pe diua 
de 9 Noemvre st. n. După ce în anulă 
trecută s’au adunată în Budapesta, a- 
cum se voră întruni în Viena. Legea 
paotului din anulă 1867 a stabilită a- 
cesta, pentrucă și în punotulă acesta să 
se aducă la espresiune deplină paritate 
între aceste două jumătăți ale monar
chist Der deși aceste două delegațiunl 
tot-deuna se adună la ună looă, totuși 
desbaterile loră suntă separate. Atâtă 
delegațiunea austriacă, câtă și cea ungară 
este pentru sine și decă decisiunile suntă 
diferite, ele negociază pe cale soriptu- 
ristică prin așa numitele nunții, pănă 
cândă ajungă la o înțelegere........

In sesiunea trecută a delegațiuniloră, 
cari s’au întrunită în Budapasta, s’au 
ocupată de multe ori cu noi, cu rapor
turile nâstre de partidă, ba chiar și cu 
afacerile pressei nâstre. Ișl aduce fiă-care 
aminte, că acestea n’au aflată la noi 
simpatiă, și apoi de ambele părți s’au 
formată disposițiunl rele, ce ar fi putută 
fi evitate........

Putemă aștepta cu dreptă cuvântă, 
că în sesiunea actuală a delegațiuniloră 
austro-ungare nu va mai predomni apli
carea, de a se ocupa de noi ca în anulă 
trecută despre ceea ce opiniunea publică 
din Sârbia n’au fostă niol de cum plăouthja- 
tinsă. De sine se înțelege, oă noi n’a- 
vemă nimică în contră, dâc! în delega
țiunl se intereseză de noi și suntemă re
cunoscători deoă acesta se întâmplă în 
sensă amicală și decă provine din- 

tr’ună spirită de vecină adevărată. Fiă- 
care va înțelege însă, că noi nu 
vomă privi oa o dovadă de ună senti- 
mentă binevoitoră, dâc! pe tribuna unui 
parlamentă străină se critică relațiunile 
nâstre interne înaintea forului parțială și 
subiectivă.

Și Sârbia are ună parlamentă și în
că niol odată nu s’a ocupată vre-o voce 
oompetentă cu afacerile interne ale Un
gariei sâu ale Cislaitaniei. Ou atâtă mai 
puțină s’ar permite ca la noi cineva să-și 
ia de obieotă afacerile interne ale unui 
stată străină. Ni se pare, că și în pri
vința aoesta au valâre legile recipro
cității internaționale. Fiă-care stată 
are elă însu-șl să-și aducă în ordine a- 
facerile sale interne. Și guvernulă din 
Austro-Ungaria are să se ocupe cu greu
tățile interne și ou relațiunile de partidă 
de acolo și ou starea pressei de acolo. Der 
noi ne reținemă dela acâsta, fiindcă nu 
cade în domeniulă nostru. Niol ună 
stată străină n’are dreptulă să se facă 
judecătoră asupra afaceriloră interne ale 
unui altă stată și nici ună parlamentă 
nu e chemată, să se ocupe de pe tri
bună ou afacerile interne ale altui stată 
și să le faoă obieotulă unei critici mai 
multă seu mai puțină binevoitore. Da- 
torințele unei vecinătăți bune nu trebue 
perdute din vedere nici din punctulă a- 
oesta, fiindcă se soie din experință, 
că națiunile tocmai în privința aoesta 
suntă însuflețite de o drâptă sensibili
tate, pe care niol ună stată vecină nu 
va hesita să o respeoteze.

Recolta României in 1891.
După datele presentate de con- 

sululu generală română la tergulu 
internațională de cereale din Viena, 
recolta României în 1891 se pre- 
sentă astfelă:

Grâu. Reoolta promite 90% unui 
ană mijlociu. Stockurile oele vechi suntă 
sleite; se socotesoe, că 10.000,000 de 
hectolitri voră fi disponibile pentru es- 
portațiune.

Secara nu promite deoâtă 60% unei 
recolte de mijlooă; se oferă însă o mo
destă esportațiune.

R ap ița. Reoolta n’a reușită, densa 
este evaluată la 50% ană mijlociu; fiă- 
care hectar!, oare a produsă în anulă 
1890, 9 quintale metrice, nu va produce- 
în anulă 1891 decâtă 4 quintale me 
trioe.

Orzulu nu va da deoâtă 60% uneț 
reoolte de mijlooă; însă, din causa în- 
tinderei luată de aoâstă cultură, cantita
tea disponibilă pentru esportațiune nu 
va fi inferiâr! acelei anului precedentă.

Ovesulu are o bună aparență și es- 
portațiunea disponibilă va fi mai mare 
deoâtă în anulă treoută.

Meiu. Recolta este stăluoitore în ju- 
dețulă Ialomița; dânsa a produsă 20—28 
hectolitre de fiă-care hectară.

Porumbulu dă locă la multe plân
geri ; nu este însă posibilă de a înainta 
o opiniune deja de acum asupra acestui 
produsă.

*

Pentră present!, bupă cum aflămă 
din „Curierulă Financiară14, timpulă e 
târte nefavorabilă pentru economi. N’a 
ploată mai în nici o parte a țării, așa 
că o secetă teribilă domnesoe mai în 
tote localitățile de câmpă. G-rânele se
mănate, cele mai multe stau în pământă, 
espuse la atâtea influențe vătămătore, 
acelea cari au răsărită suntă rari, slabe 
și au începută a peri pe alocurea. In 
tomna trecută, pe timpulă acesta, câm
piile erau vercjl, grânele mari, acum înse 
suntă negre și uscate de secetă.

Cultivătorii îngrijațl au încetată în 
mare parte de a mai semăna. Unii din
tre dânșii au întorsă chiar o parte din
tre semănăturile făoute de timpuriu, de 
ore-ce au constatată, că grâulă se stri
case în mare parte.

Față otx resultatele puțină satisfăoă- 
tdre, ce va da recolta porumbului în 
multe localități „Curier. Fin.“ ar dori, să

se facă o oonstatare oficială asupra pro- 
duoerei lui spre a se soi în modă posi- 
tivă, dâc! aoâst! recoltă pote îndestula 
oonsumațiunea locală, și în casă negativă, 
să se oprâscă la timpii esportulă porumbu
lui, după cum a făcută Rusia pentru 
secară.

In porturile române calmulă dom- 
nesce în tote operațiunile. Este de mi
rată, că tâmna anului curentă se începe 
cu cele mai neesplicabile restrângeri în 
operațiuni. Causa este a se căuta în 
neliniștea, care a domnită cât-va timpă 
în afăcerile politice ale Europei; se speră 
însă, că după asigurările de paoe, ce 
s’au dată de omeni de stată ai Europei, 
activitatea comercială ’șl va relua sbo- 
rulă ei.

Convocare.
In sensulă condusului sub comite

tului nostru din 17 Octomvre 1891 st. 
n., despărțământulă ală III. (Făgărașă) 
ală Asociațiunei transilvane pentru lite
ratura și cultura poporului română, îșl 
va ținâ adunarea sa generală în Voila 
la 1 Novembre st. n. la 9 ore a. m., ia 
care suntă invitați toți memebrii despăr
țământului, preoum și toți iubitorii de 
cultură ai poporului română.

Programa se va distribui în (fiua 
adunărei.

Făgărașă, 17 Ootomvre 1891. 
din ședința sub-comitetului despărț. 
111 ținută în 17 Octomvre 1891st. n.

Telegramele „Gaz. Trans".
(Serviciul! biuroului de cor. din Pesta.)

Budapesta, 19 Octomvre. In 
clubulă partidei liberale schițâ mi- 
nistrulă de justiția Szilagyi răs- 
punsulu la interpelarea deputa
tului Darday, în urma căreia mi- 
nistrulu ar fi făcută prin pre
ședintele tribunalului atentă pe 
respectivulă judecătorii, ca să nu 
trecă peste problemele referitdre 
la conducerea pertractărilor^ fi
nale. Guvernulă a făcută aceste 
în puterea dreptului seu legalu de 
supraveghiare și nu la dorința mi
nistrului de honvecjl, și nici pen
tru aceea, că 6re l’ar fi genatu 
observarea din cestiune, căci toc
mai observarea contrară a fostu 
neadeverată. Respunsulă s’a luată 
la cunoscință.

Praga, 19 Octomvre. Esposiția 
s’a închisu.

Belgrad u, 19 Octomvre. Chiă- 
marea ministrului de comerciu, 
TaușanovicI la postulă de amba
sadorii la Petersburg?!, este trasă 
la îndoielă, din causa bdlei sale.

Parisă 19 Octomvre. piarulu 
„Temps“ declară din isvoră au- 
torisată, că călătoria lui Giers în 
Italia e lipsită de ori ce caracteru 
politică.

Londra, 19 Octomvre. Secre- 
tarulă generală ală Irlandei Bel- 
four a fostă numită prim-lord ală 
tesaurariatului și conducetoră alu 
casei de jos.

Cursului la bursa din Viena.
din 17 Octomvre a. c. 1891

‘iuta de aură 4°/0 ...... 104 05
ienta de hârtiă 5% .... . . 100.95
[ ap minutul! căilor! ferate ungare •

aur! 116.—
dto argintă ..... 97.30

Renta de hârtia austriacă! .... 91.30
Renta de argintă austriacă .... 91.20
Renta de aură austriacă ..... '109.10 
Losuri din 1860   136.75
Acțiunile băncei austro-ungare ■ - 1016,
Icțiunile băncei de credită ungar. • 328.— 
Acțiunile băncei de credită austr ■ - 28.350
Q-albenl împărătesei- - - ... 5.57
Napoleon-d’orl ........ 9.31
Mărci 1(10 împ. germane • ... 57,65
Londra 10 Livres sterlinge ... 117,35

Proprietară:
Or, Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Cursulu pieței Brașovto*
din 19 Octomvre st. n. 1891.

Sancnote românesc! Cump. 8.26 Vând. 9 29
Argintă romănescă - „ 9 20 9.25
Napoleon-d’or! - • „ 9.26 9.80
Lire turcesc! - • „ 10 50 n 10 55
Imperial! ...» „ 9.50 n 9 55
fialbin! .... „ 5.40 Yi 5.45
fleris. fonc. „Albina11 6°/0 —.— n

n n n ^°/o n —.— n —.—
Ruble rusesc! - - ■ „ 121.— n 122.—
Mărci germane • ■ „ 57.— n 57.60
Discontulă 6— 8°/0 pe and.

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

Nr, 1803—1891 676,3-2

PUBLICAȚIUNE
Din partea sedriei, orfanaie orășe

nesc! din Brașovă, ca oficiu pentru ră
masuri, se aduce prin acesta la cunos- 
cința generală, că efectele de rămasă apar- 
ținătore moștenirei Susana Tiei răposată 
în 2 Octomvre 1891, constătătore din 
prețiâse, albituri pentru restaurațiune, 
vestminte, mobile, mese de grădină și 
scaune, apoi ună Faetonă (trăsură) și ună 
Landauer, o oalescă, ună omnibus, o 
saniă și hamuri pentru cai, se voră 
vinde pe calea licitațiunei, Vineri în 30 
Octomvre, eventuală în 31 Octomvre a. c. 
înainte de prândă dela 9—12 ore și 
după prândă dela 2—6 ore în curtea 
domnei Kaertsoh, Brașovechiu, Strada 
lungă No. 137, pentru bani gata.

Brașovu, 13 Ootomvre 1891.

Seâria orfanală orășenescă.

*
*
❖
*
*
•fr

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

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită <|iarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
Lămurtă și să arate și posta ultimă.

Totodată facemă cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
B Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Admiîîistraț. „Saz. Trans.“

■

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

este

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

Apa minerală de ..Brpat44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organeloru respîrătore, În contra 
maladieloru rinichiloru și a beșicei etc., are unu efectii admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscută ca remediu solvatoru neprețuibilu.

Celu mai curatu și binefăcetoru producții naturală.
Ca borviztt adecă, bei a tei cu vinii.

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

W Șampagmilă apelor! minerale. 'W
Conformă ordonanței înaltului ministeră de interne No. 5891/VIII 

din anulă^ 1890, apa minerală de Bejpât44 este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescnpțiunile legiloră sanitare.

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

a

Apa minerală de țțBepăt44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tote birturile mai notabile.

Cu totă stima
Administrațiunea isvorului 

Josef
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.K 662,50-23

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

Budapesta—Bredealu Bredealii—Bwdajiesta
I
| B.-I*esta-Aradu-Teiinș Teiuș-Arad!-B.-S“esta Copșa-mică— Sibiiu

Trenu 
de 

peraân.

Tren! 
accele

rat!

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rat!

Trenu 
aocele- 

ratu

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rat!

Trenu 
de 

persân.

Trenti 
accele-

Trena 
de

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
RAv
Bratca
Bucia 
Oiuoia
Huedin 
Stana
A ghiriș 
Ghirbău 
Nădășel
Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uiăra 
Vințul de 
Aiudă

sus

Teiușu

Crăciunelă 
Blașiu 
Mioăsasa
Copșa mică j 

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodă
Augustină 
Apața 
Feldiora
Brașovă

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

3.25

Timișă
Predeală
Buouresoi

Tren de 
persâne

12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05

9.15
11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

Bucuresci 
Predeală 
Timișă 
Brașovu j 

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

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

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
Orăciunelă
Teiușfi

8.22
8.38
8.43

9.14

9.48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01

Aiudă
Vințul de 
Uiora
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă
Stana
B. Huiedin

. Ciucia
Bucia 
Bratca

, Rev
’ Mezo-Telegd
• Oradea mare.

sus

P. Ladâny 
Szolnok 

g'gî Budapesta
Viena9.30

IBureșii-Iaidoșu—Bistrița

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

4.-
6.48
9.59

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 
Szolnok

7.23 
8.03
8.37 i
9.04:
9.46:

11.03 <
11.29: 
12.06! 
12.371 
12.53 (

1.18:
I. 39:
2.13;
2.271
2.49
3.47'
4.07
4.28,
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.23
10.42
II. 17
11.51
12.09

2.1
4.-

i 6.05

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

Trenu 
de 

persân. ratu persân.
"^1
3.25 Teiușu

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

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

9.50
1.05
5.24
5 46
5.57 

”6Ă9|
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53

10 19
10.50
11.16
11.44
12.06
12.38

Aradu

ova

Szolnok
Budapesta

Viena

Simeria (Piski) l®etr

Simeria
Streiu
Hațegă 
Pui
Crivadia 
Banița 
Petroșeni

Bistrița—Misreșii-ILudoșii

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

Trenu 
de 

persân.

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

Trenu 
accele
rat!

Trenu 
de 

pBrsân

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

1.39
2.19
2 36
3 03
3.30
4 17
4.33
4.55
5.17
5.28
5.53J
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

i || Betroșem-Simeria (Piski)
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

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

3.-
3.31
4.15
4.46
5.10

10.47
11.27
12.08
12 38
1.-

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sibiiu— Copșa-inică.

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
Copșamică 9.34 6.20 12.05
Cucerdea-Oșorheiu - R. săs.

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27
Oșorheiu |

5.20 11.17 5.14
5.35 5.36

Regh.-săs. 7.10 7.15
Regh.-săs. - Oșorh Cucerdea

Regh.-săs. 8.— 8.15
Oșorheiu 9.35 9.53

5.21 5.54 10.20
Ludoș 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7.47 8.25 12.50
Simeria (Piski) — Hunedora

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Simeria (Piski)
Oerna
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora—Simeria (Piski)

Turda-Ghirisii

Aradii--Timișora | Timișora—Arad!

Aradă
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

Hunedora 
Cerua 
Simeria

4 46
5 11
5 28

2.32 
. 3 -

3.20

î 7.22
7.50
8.10

Brașov—Kernesci
Brașov 
ZernescI

5.45
7.26

2.58
4.39

Nemeșei—BrașovGfbirisii—Turda

Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.20l Turda 4.50 9 30 2.30 8.50 ZernescI 8.- 5.20
Turda 8.08 10.55 4.— 10.441 Ghirișu 5.10 9.50 2.50 9.10 Brașov 9.24 6.44

Odorlieiu—Sigliâsora Brașov - S*-BeorgyiuSighișora—Bdorlaeiu

Sighișora. 
Odorheiu .

4-30 H.25 Odorheiu.
7.21 2.11 Sighișora.

8 15 3,15|
10.52 6.10

Brașovu
Uzonă
S .Georgia

8.30T310
9 43

10.23
5.23
5.03

1.16
4.15
7.21

Nota: Numerii încuadraț! cu linii grose însemneză 6rele de nopte.

Careii-mari—5Eelă,u || Zelău—Careii-mari ®.-<Meorgiu—Brasov.

Careii-mari .
Zelău. . .

5.50 Zelău . . . 
Careii-mari .11.—

1.56
6.48

S.-Georgiu
Uzonă
Brașovu

6.32
7.00
8.08

5.17
5.45
6 53

I 
I

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


