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nSTon abonamentă

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cui Octomvre 1891 st. vechiu 

s’a deschisă nou abonamentu, la careîti- 
vitămii pe toți amicii șl sprijinitorii fâlel nostre.

Pretulu abonamentuluiu
j

Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl 
po ș6se luni 6 fl., pe ună ană 12 fl.

Pentru ' România și străinătate: pe trei 
luni 10 franci, pe ș6se luni 20 franci, pe ună 
ană 40 franci. _____

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

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

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

Abonarea se p6te faoe mai ușoră și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou 
«8 binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Aimlnistraținnea „Băietei Transilvaniei".

BrașovB, 8 Octomvre v.
Aruncândă o privire fugitivă 

asupra celoră ce se petrecu astăcți 
în comitatele nostre, involuntară 
ți-se revâcă în memoriă îngrozi- 
tdrea epocă a Fanarioțiloră greci, 
sub ală cărora jugă gemuse popo- 
rulă română din Principate timpu 
de o sută de ani.

înalta Portă trimitea aceste 
creaturi pe capulă bietului poporă 
românu din Principate sub cu
vântă, că nu are încredere în 
domnii și boierii pământului, pe 
cari îi acusa cu tendințe centri
fugale și cu gravitare înafară, 
tocmai așa, precum ne acusă și 
bănuesce pe noi astăc]! guvernulă 
și sateliții guvernului ungur escă.

Deosebirea este numai, că pe 
când înalta Portă trimitea a- 
supra poporului românu din Prin
cipate pe Panarioții greci, pe a- 
tunci guvernulu din Budapesta 
trimite asupra poporului românu 
de prin comitatele nâstre pe fiș- 

panii unguresc!, car! în ceea ce 
privesce tractarea loră cu popo- 
rulu se pare, că nu voră se se 
lase mai pe josă, decâtă cei 
dintâiu.

Intr'ună locu fișpanulă cu sa
teliții sei pună dare grea asupra 
locuitoriloru români pentru sco
purile de maghiarisare ale Kultur- 
egylet-ului; într’altă locu vecți, că 
se voteză în adunările comitate- 
loră nemaghiare subvențiunl pen
tru șcâle și Kișdedovuri unguresc!; 
la Năseudă unu fișpană scâte din 
moștenirile sale pe grănițerii ro
mâni și-i duce la sapă de lemnu. 
Bănățenii țipă în contra devastă- 
riloră fonduriloru loru grănițeresci 
der nu-i aude nimeni. Acum 
vină la rendu țipetele Făgărășe- 
niloru, cărora fostulă loru fișpanu 
Mihailii Horvath, li-a lăsată dreptă 
moștenire o datoriă anuală de 
22,000 fl. pe timpii de 50 de ani.

Când faci o revistă generală 
asupra acestora și altoru nenumă
rate, involuntară ți-se impune în
trebarea, bre Fanarioții greci, în 
timpu de o sută de ani, fost’au 
ei în stare se facă pe acestă te- 
râmă mai multă, decâtu voru se 
facă fișpanii unguresc! cu popo
rală dela noi abia în câte-va de
cenii ?

Der ai noștri fișpan! nu se 
mulțumescă numai cu sărăcirea 
poporațiunei' de sub conducerea 
loru, ci în același timpii ei mai 
urmărescă și o altă misiune, — 
înțelegemă misiunea de desnațio- 
nalisare, cu care au fostă trimiși 
între noi.

Amă cetită cu atențiune ra- 
portulă de mai josă ală adunărei 
comitatense, ce s’a ținută acum 
de curândă în Făgărașă, și deși 
nu ne-a surprinsă arbitriulă și vol- 
nicia, cu care s’a tractată în acea 
adunare cestiunea limbei româ
nesc!, ne-a pusă totuși în uimire 
cutezanța și obrăznicia, cu care 
se batjocuresce limba strămoșescă 

și națională a locuitoriloră unui 
comitată, ca acesta, care este cu
rată românescă.

Trebue să mărturisimă însă, 
că nu mai puțină ne-a pusă în 
uimire și paciința nemărginită, cu 
care membrii comitatens! român! 
din acestă adunare au asistată la 
comiterea acestei încălcări a drep
tului limbei loră.

Ni-amă esprimată și cu altă 
ocasiune dorința, de-a vede mani- 
festându-se în adunările comitate- 
loră locuite de Români o luptă 
pentru drepturile nostre, der o 
luptă înverșunată și energică în 
înțelesul ă strînsă ală cuvântului. 
Și decă amă avută cuvântă de a 
pretinde acesta dela ori care co
mitată cu membri comitatens! ro
mâni, cu atâtă mai vârtosă amă 
așteptată să vedemă desvoltându- 
se o asemenea luptă în adunările 
comitatense dela Făgărașă, unde 
scimă, că membrii români suntă 
representaț! mai bine, ca în or! care 
altă comitată.

Nu vremă să prin a'
cesta, că doră membrii comita- 
tens! dela Făgărașă n’ar fi mani
festată ună interesă destulă de 
frumosă față cu căușele loră, căci 
numărulă celă mare, în care s’au 
presentatu ei la acestă adunare, 
ni ofere în asta privință o dovadă 
la totă casulă îmbucurătăre.

Nu trebue să uitămă însă, că 
în adunarea, despre carevorbimă, 
s'a tractată de introducerea unoră 
inovațiuni în detrimentulă limbei 
românesc!, ală căreia dreptă re
cunoscută prin lege nu li-a fostă 
ertată Româniloră să-lă cedeze în- 
călcărei fișpanului, fără de-a nu 
face, ca să se dărîme sala de ți
petele loră protestătore. Românii 
nu trebuia să lase ocasiunea, de-a 
face pe noulă loră fișpană să 
simtă, că se află înmijloculăunui 
poporă, ale căruia drepturi nu-i 
chipă de-a le încălca, er dreptulă 
celă mai de căpeteniă ală acestui 

poporă este dreptulă limbei sale.
Unde au ajunsă și unde voră 

ajunge în viitoră Românii Făgă- 
rășeni, decă ei suntă nevoiț! as- 
tăcți a-și da dimisia din comisiu- 
nea administrativă din motivulă, 
că nu mai potă trăi cu limba ro
mânescă.

Suntă nevoiț! adecă a renunța 
dela posibilitatea de a-și apăra 
averea și drepturile loră și 
de-a face locă străiniloră din mo
tivă, că ei, locuitorii moșneni ai 
pământului, pe care se află, nu 
potă să se înțelegă în limba stră
iniloră veniț! în comitatulă loră.

Acesta este o împrejurare, care 
cu dreptă cuvântă ne-a făcută să 
așteptămă dela Românii Făgără- 
șeni mai multă, decâtă ni-au do
vedită.

Și decă tacemu aceste obser
vații față cu cei dela Făgărașă, 
lăsămă să-ș! închipuescă or! cine, 
câte amă ave de cjisă față cu 
membrii comitatens! români de 
prin alte comitate...

Noi așteptămă să vedemă pe 
Românii noștri pe deplină conscii 
și adâncă pătrunși de drepturile 
loră, căci atunci nu ne îndoimă, 
că obrăznicia adversariloră va în
tâmpina în consciința de dreptă 
și ambiția națională a acestora 
Român!, nisce ziduri puternice și 
nepenetrabile.

CRONICA POLITICĂ,
— 8 (20) Octomvre.

— „Pești Naplo“ anunță: Contele 
Albert Apponyi, conduoătorulă oposiției 
moderate, a visitatiî pe conduoStorultt 
partidei independente, Daniel Ir any i, care 
a întorșii visita lui Apponyi. Ambii băr
bați de stată vorbiră multă asupra mo- 
dalitățiloră, sub cari, întoomai așa oa și 
în anii 1884 și 1887, s8 cooporeze opo- 
siția moderată cu partida independentă 
la alegerile viitore, cu susținerea deplină 
a punctului loră priucipiară. Nu s’au 
formulată decisiunl concrete, fiindă-că

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Unii hagialicu modernii la 2 bisericuțe.
(Fine.)

Der între cei 60,000 de ostași 
ai lui Daun, câți 6re erau din 
Transilvania și câți între ei erau 
Români? Nobilii scimă, că nu de- 
deau armată, și cu deosebire nu 
dedeau pe câmpii îndepărtate și 
în afară de țâră, er ceilalți aso- 
ciați ai loră, circumspecții noștri 
vecini, aveau totdeuna la nevoiă 
materială vigurosă șibunu pentru 
atari trebuințe și pentru atari es- 
pedițiuni în Românii și țiganii din 
satele micste. Funii și lanțuri, ca 
să-i prindă și espedeze pentru 
totdeuna din sată, pentru apăra
rea comunei, încă aveau destule!!

In fine câți Români voinici din 
Transilvania, Bănată și Ungaria 
nu au căfțută și murită mârte de 
erou pe acestă câmpă de luptă și 
de învingere? Nimeni și nimică 
nu ne spune, nimeni nu ni-a păs
trată numele loră, nici istoriă, 
nici cronici, nici diplome nobili

tare, nici vre-o instituțiune de 
binefacere or! culturală, nici vr’o 
ușurare a sorții și greutățiloră 
celoră rămași acasă și apăsați n’a 
păstrată amintirea loră. Ba din 
contră, din cei rămași acasă, des- 
fătându-se în trândăviă și averi, 
vedemă numerâse familii înălțate 
la mărire și averi, ridicate la ran
guri de conți și baroni, er la cir- 
cumspecțl vedemă dându-li-se spre 
deosebită afecțiune și stimă ve- 
chiulă ducată românescă Țâra 
Făgărașului în deplină folosință 
cu pământulă, pădurile și iobagii 
loru pe 99 ani, pentru ună preță 
de nimica de 200 mii de zloțl, ca 
statulu să le dea apoi despăgubire 
de peste 300 mii de florini!

In anii din urmă s’au serbată 
centenariile și amintirile lupteloru 
eroice și fapteloru celoru mai 
mari ale armatei austâiace, ale 
victorielofu dela Aspern și Căs- 
tozza etc. etc. s’au ținută paras
tase și părăc|l pentru cei căcțuți 
în lupte, se desgropară cu mare 
pompă osămintele generalului fran- 

cesă Lasalle, împușcată de ună 
soldată ungară (?) la Aspern etc, 
s’au chiămată deputațiuni și os- 
peți, pretutindenea s’a vorbită și 
pomenită de toți și tâte, numai 
de Români și de faptele, și mâr- 
tea loră gloriosă nu se aminti 
nimică. Ei s’au luptată și căcjută 
ca leii, vărsându-și sângele și vieța, 
der ei au luptată și murită sub 
numire străină, pentru scopuri 
străine și pe pământă străină. Ei 
și-au jertfită sângele și vieța, și 
alții au avută folosele, numele și 
amintirea!

Peste alte 5 cțile mă aflamă 
pe ună altă terenu, nu mai puțină 
de gloriă și de tristeță pentru noi, 
— eram în orașulă și împrejuri
mile orașului Trautenau — celebru 
prin ciocnirea victoriâsă la 23 Iu- 
niu 1866, cu Prusienii și unde 
zace și unu cunoscută și o rudă 
a mea.

Pe o mică colină acoperită cu 
bradă și molidă ce se ridică în 
marginea orașului și pe ală cărei 
vârfă se află ârăși o mică biseri

cuță— de unde și numirea lui de 
Kapellenberg — pe o suprafață de 
câteva (3—4) j ugere se încinse șides- 
lănțui furia resboiului. La fiă-care 
pasă întâlnesc! seu cruci singu
ratice, puse pe loculă unde au că- 
$ută oficerii dintr’o parte ori alta, 
ori morminte comune de ale sol- 
dațiloră austriac! și prusieni, cari 
zacă în pace unulă peste altulă.

Culmea furiei răsboiului pare 
a fi fostă în jurulă și înlăuntrulă 
bisericuței. La 400 de glbnțe de 
pușcă stau și acji împlântate în 
zidulă bisericei, încâtă le observi 
din depărtare. Apropiindu-te de 
acestă sanctuară, în jurulă lui 
vec|i morminte în șiră unulă lângă 
altulă.

Cum ajungi susă din partea 
orașului, celă dintâiu mormântă 
în jurulă bisericuței este ală unui 
Română: „Matei Horduseu k. k. 
Lieutenant im 13 Banater Regimen
te", pusă de soțiisei de arme; apoi 
lângă elă este ală unui locote
nentă colonelă prusiană, er în 
rândă jură împrejură totă monu-
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aceste se potă lua numai în conferințele 
partidelor^ oposiționale. Aceste confe
rințe, probabila, se voră ține după ter
minarea desbateriloră delegațiuniloră.

— In parlamentulă austriacă a inter
pelata deputatula cehă Sobol pe minis- 
trula președinte asupra procederei poli
ției din Praga eu ocasiunea primirei ds- 
pețilora esposițiunei, asupra oprirei adu- 
nărei studențilora slavi, precum și asupra 
interțioerei primirei locuitorilora din 
țerile slave și mai alesa a oelora din 
Rusia. Interpelarea numitului deputata 
sună: 1) Este purtarea poliției din Praga 
cunoscută ministrului președinte? 2) Ce 
are de gânda ministrula să facă, pentru 
ca să liniștescă poporațiunea, a cărei în- 
oredere într’o traotare humană și obieo- 
tivă a poliției față de publica, a fosta 
adâncă sguduită?

— piarului „Vossische Zeitung" i-se 
anunță din Buouresol, că nu pdte ii 
vorba de o alianță a României cu tripla 
alianță, iiindoă o alianță între aceste 
trei puteri mari și una stata mioă pe 
aceleșl condițiunl, nu se pdte închipui. 
Din contră România e îndreptățită con
forma înorederei reciproce, după cum a 
făcută adeseori, ca din casă în casă sS 
ceră sfată dela bărbații de stată, oe 
oonduoă alianța triplă, și pdte fi sigură 
de ună sprigină ală triplei alianțe pănă 
atunci, pănă oând va păstra o atitudine, 
ce va oonsuna cu nisuințele acesteia,

— țiiarulă „Neue Freie Presse“ 
scrie următorele : In curendă e așteptată 
regele României, care petrece actual
mente în Sigmaringen, ca ospe ală îm
păratului Germaniei în Berlină. Impăra- 
tulă s’a întorsă în capitală. In călătoria 
dela Berlină la BucurescI după, cum se 
aude, regele Carolă se va opri și în 
Viena, pentru ca să facă o visită împă
ratului Franciscil losifu. Ambele visite 
în Berlină și Viena, voră fi întregirea 
visitei dela Monza și în unire cu acesta 
va forma espresiunea buneloră raporturi 
ale României cu puterile din tripla ali
anță.

— Imprumutulă rusescu a fostă a- 
ooperită de 7% ori în Francia, Anglia, 
Rusia și Danimarca. țfiarele „Figaro" și 
„Gaulois" țică, că capitaliștii franoesl au 
înțelesă, oă împrumutulă aoesta nu e 
numai ună capitală sigură și favorabilă, 
ci e și o manifestațiune măreță, pentru 
a cimenta legăturile de amicițiă între a- 
ceste două națiuni.

SOIRILE QILEI.
— 8 (20) Octomvre.

Pregătiri pentru viitorele alegeri de 
deputați. Partida „independentă și dela 
48“ a hotărîtă în conferența sa dela 17

Octomvre, ca președintele în numele 
olubului să provdce pe membrii săi din 
provinoiă, oa în vederea viitoreloră ale
geri de deputați fără amânare să se or- 
ganiseze și despre modulă cum s’au or- 
ganisată să însciințeze comitetul centrală, 
er decă pentru ajutorarea organisărei 
ar fi de lipsă în anumite locuri să se tri
mită vre-uuă membru din comitelulă 
centrală, acâsta să-’i se facă comitetului 
de timpuriu ounosoută. Oomitetulă cen
trală încă în decursulă lunei lui Octom
vre va stabili, în înțelegere cu celelalte 
partide din oposițiune, atitudinea, ce-o 
va lua pentru viforele alegeri și pănă 
când se va întâmpla acesta, membrii 
din provincia voră fi provooațl a nu se 
pronunța nici într’ună chipă și a nu intra 
în pactărl cu nici o partidă.

** *
Concertă la BucurescI. Dra Irene de 

Brennerberg și dlă Traianu Mureșianu au 
arangiată Dumineca trecută ună oon- 
certă în sala noului Ateneu din Bucu
rescI. „Timpulă“, împreună cu celelalte 
(fiare din BucurescI, anunță acestă con
certă în următorele cuvinte: ună con
certă din cele mai interesante va fi acela 
pe care-lă voră da Duminecă, la 6 Oc
tomvre, tânără, dâr deja celebra violo
nistă dra Irena de Brennerberg și me- 
ritosulă baritonă Traiană Mureșianu. 
Suocesulă acestui concertă, după probele 
pe carl concertiștii le-au dată pănă a- 
oum pretutindeni unde și-au arătată ta- 
lentulă înaintea publicului, este ne- 
îndoiosă.“

Programulu: 1) Wienawsky. Faust- 
fantaisie pentru vidră, esecutată de dra 
Brennerberg. 2) Bizet. Arie din Carmen, 
cântată de d. Mureșianu. 3) Paganini. 
Concertă pentru vioră, esecutată de dra 
Brenerberg. 4) a) Stefanesou. Mândruliță, 
cântată de d. Mureșianu. b) Denza. Ochi 
albaștri, cântată de d. Mureșianu. 5) a) 
Marsick, Reverie, esecutată de dra Bren
nerberg. b) Zarzicky, Mazurka, esecutată 
de dra Brennerberg. 6) a) Mureșianu. 
Intorcere în țâră, cântată de d. Mure
șianu. b) Verdi. Arie din Ballo în Mas- 
chera, oântată de d. Mureșianu. 7) Sa- 
rasate. Airs bohemiens, esecutată de dra 
Brennerberg.

** *
Detragerea debitului poștală. Ministe- 

riulă austriacă de interne a detrasă de- 
bitulă poștală cjiarului „Vo)ksbote“ din 
Budapesta, pe basa § 26 ală legei de 
pressă austriaco, pentru țerile represen- 
tante în parlamentulă austriacă.

** *
Episcopii sârbescă ală Timișorei — 

după cumft află foia serbescă „Banatjanin“ 
din Chichinda-rrare — va fi protosinge- 
lulă Emilian Rădici.

** *

Din comitatulăBistriță-Năsăndă. Adu
narea comitatensă de tomnă s’a ținută 
(filele acestea sub presidiulă fișpanului 
Paulă Bethlen. Foiloră ungurescl li-se 
raporteză, că în aoestă adunare s’a apro
bată „unanimă și fără nici o discuțiune“ 
hotărîrea orașului Bistrița, de a da pe 
sema Kișdedovului, ce l’a ridicată Kul- 
turegylet-ulă în Bistrița, ună ajutoră de 
5 fl. la lună și câte 5 metri de lemne 
de focă în fiă-care ană. Totă în acâstă 
adunare s’a cetită o hârtiă a ministru
lui unguresoă de agricultură privitâre 
la preliminarea cheltueliloră administră- 
rei păduriloră năsăudene pe anulă 1890. 
La propunerea advocatului Gavrilă Mânu, 
care a fostă sprijinită și de dlă Budaker, 
adunarea a hotărîtă ou majoritate de vo
turi, ca să înainteza o nouă cerere la 
ministru, de-drece cheltuelile preliminate 
pentru administrarea amintiteloră păduri 
suntă peste măsură mari. — Trebue că 
ou pădurile Româniloră NăsăudenI se 
faoe curată jafă, căci altmintrelea nu 
s’ar fi putută soandalisa chiar și o adu
nare, care unanimă și fără nici o discu- 
țiune aprobă subvenționarea oetățeniloră 
nemaghiari.

** *
In Deșă s’a adusă ună regulamentă 

din partea magistratului orășenescă, prin 
care se interzice aplicarea chelnerițeloră 
în servioiu pe la birturi, oteluri și cafe
nele. Regulamentulă a fostă aprobată 
și din partea ministrului ung. de comerciă 
și acum bietele chelnerițe oaută să-și 
cute ună altă mijlocă de traiu.

♦* lie
Domeniulă dela Tirimia-mare ală con

telui Bethlen Markus s’a vândută la 16 
Octomvre prin licitația. L’a cumpă
rată proprietarulă Solymosi Lâszld cu 
338,285 fl.

** *
Beușita împrumutului rusescă. Ban- 

cherulă francesă Hoskier, a dăruită săra- 
ciloră din Parisă 10.000 de franci. Suma 
acesta a dăruit’o — după cum scrie elă 
într’o scrisâre —- din incidentulă succe
sului splendidă ală împrumutului rusesoă.

** * ,
Hogele Leopold ală Belgiei a mulță- 

mită în personă primarului orașului 
Bruxelles, Buls, pentru dibăcia, ce a do- 
vedit’o acesta ou ocasiunea festivități- 
loră din Marsilia.

* * *
Țarulă și Carnot, ț>iarulă „Daily 

News“ din Londra anunță, că Țarulă va 
oălători în jachtulă său în marea medi- 
terană și că propabilă se va întâlni în
tr’ună portă francesă cu președintele 
republicei, Carnot.

Din adunarea comitatensă dela 
Făgărașd.

Făgărașu, 15 Octomvre 1891.
(Fine.)

In fine urmă la ordinea (filei ab- 
cficerea d-lui Danielă de Grămoiu din 
postulă de vice-comite și întregirea a- 
oestui postă prin alegerea unui altă vi- 
oe-comite, — două acte acestea, prin 
cari d-lă comite a cugetată, oă-șl va 
împlini mai esactă obligământulă, ce l’a 
luată asupră-șl față de guvernă atunci, 
când a fostă denumită comite pentru 
comitatulă Făgărașului.

In tâtă Ungaria și Transilvania ună 
singură postă de vice-comite era ocu
pată de ună Română și aoela era pos
tulă de vice-comite în Făgărașă. Acestă 
postă înțepă rău în ochii șoviniștiloră 
maghiari. D-lă comite lua sarcina de a 
stârpi și acestă rău, ce ar fi putută „pe
riclita" intregitatea statului maghiară, și 
așa, D lă oomite sili pe D-lă vice-co
mite Gremoiu a-șl da dimisiunea, ceea 
ce și se primi, dându-i-se în schimbă o 
pensiune de 1200 fl.

Odată amovată din oficiu vice-oo- 
mitele română, era prea de prevăzută, 
că D-lă comite, carele prin oomisiunea 
de candidare are totă puterea în mâna 
sa, va îngriji prin tote mijlocele ca a- 
celă postă să nu mai fiă ocupată de ună 
Română.

Candidatulă Româniloră era d-lă 
Ioană Turcu, singurulă candidată aptă, 
și așteptarea Româniloră de a fi avan- 
giată acesta bărbată la postulă de vice- 
comite era destulă de motivată, căci 
d-lă Turou ocupă deja de 9 ani pos
tulă de protonotară, este deci în cele ad
ministrative o putere destulă de pro
bată, cunosce perfectă tâte 3 limbile, 
apoi mai cugetau Românii, că fiindă în 
tătă țâra pănă acuma numai ună vice- 
comite română, nu se va periclita corâna 
St. Ștefană, deoă va mai figura și pe 
viitor u între vioe-comițl și ună oorbă 
albă. Acestea au fostă apoi și oausa, că 
n’a mai oompetată nici ună Română, 
la acelă postă, numai ca să nu se în
greuneze cumva reușirea d-lui Turcu.

Gu tote acestea d-lă comite su
premă în comisiunea candidatore nici 
n’a amintită numele d-lui Turcu și când 
cei 3 membrii din comisiune au cerută 
să se candideze și d-lă Turcu, le-a de- 
olarată scurtă, că acesta nu o pote faoe, 
în urma căruia membrii români ai comi- 
siunei candidatore au și eșită din comi
siune ; apoi intrândă în sală d-lă comite 
ou ceialalțl 3 membri a adusă la cu- 
nosoința comisiunei municipale, că pen
tru postulă de vioe-oomite s’au candi
dată: Kapoosani Mor, Nagd Sandor și 
Herszeni Balint, er D-lă protopopă Iu-

mente de oficerî. Pașii de paști 
lângă ele suntti presărate, apoi 
în tăte părțile și direcțiunile gro
pițe și mormintele comune ale 
soldațiloru.

Pălăria ți-se ridică în susu de 
perulu vîlvoiu, ochii ți-su plini de 
lacreml, cuvintele stau se se înece 
și oprescăîn gâtu, așa că cu mare 
greutate poți scăte și pronunța 
o vorbă!

Intrândti înlăuntrulu bisericu
ței: bănci, icăne, ângerii de pe 
altaru, cruci etc. suntu tăte rupte 
și găurite, în fiă-care bancă veȚI 
câte 3—4 mari pete de sânge, 
atâtu pe bancă câtu și pe podela 
de sub ea, cari stau și a$i încă, 
după 24 de ani, neatinse, întoc
mai ca și când ar fi recente, căci 
sângele curs s’a infiltrată în lemnu, 
de nu se mai pdte scdte prin nici o 
esență ori mijlocii. Scândurile 
ușei, ce duce spre corii suntu 
rupte prin lovirile cu patulii puscii.

Austriacii erau în coru, se a- 
perau ca leii prin tereștri mai 
^ârcfiu, întrându Prusienii prin ușa

din stânga, s’au omorîtu cu toții 
acolo.

Din glănțele găsite în urmă în 
bisericuță, s’a făcutu o cruce, 
Isusu Christosu răstignită, cu 2 
mironosițe în jurulti ei.

Mută treci dela o bancă la 
alta, dela unii mormentu și mo
numents la altulu, cetesc! numele 
și gradele, fără de a pute pro
nunța unti cuventu. Unde suntti 
și zăcu ei toți: Matei și Renciu, 
Bucură și Vasile, Nicu, și Gligore? 
„Sărmaniloră, zăceți cu toții aicea, 
ca prin mortea vtistră se aduceți 
dualismulu și pe Unguri să-i ri
dicați la putere, er pe noi, pe 
frații voștri, se ne lăsațl erășl 
în abisu.“ Acestea au fostă pri
mele cuvinte, ce am putută pro
nunța.

Pe o altă colină proeminentă, 
pe care incapabilii generali au ne- 
gligiatti de a o provede cu câteva 
tunuri, de unde ară fi pututu apăra 
valea întregă în două direcțiuni, 
ajungendu departe peste frontieră 
cu ele, încâtu nu s’ar fi pututti 
apropia nimeni și s’ar fi conservată

ațâți voinici falnici și viteji,—pos
teritatea a ridicată unii obeliscu 
mare de graniță întru amintirea 
apărărei victoriose și a morței glo- 
riăse a celorti căcjuțl: Din regi
mentele românesc!, afară de ofi- 
cerii din regimentulu de infanteria 
Nr. 2, au căcjutu acolo 132 de 
dmenî, dela strajamesteri în josu; 
dela regimentulu 23 Ajroldi căpi
tanului Constandinu Bălăci și 182 
ămeni; dela regimentulu de inf. 
Nr. 3, 552 Omeni, dela strajames
teri în joșii, totii numere, ce dove- 
descu, câtu de crâncenă a foștii 
acea luptă și câtu sânge nu s’a 
versată acolo!

Și care a fostă resultatulă?— 
Corpulă de armată prusianu, în
vinsă și fugărită, a venită a 3-a 
(ți însoțită de trupe multă mai nu
mărase—armata întregă a prințu
lui de corOnă — er corpulă aus
triacă trebui se se retragă spre 
răsărită, ca peste 8 Țile, după cioc
nirea victoriOsă dela Trauntenau, 
se fiă sdrobițl din nou și cu to- 
tulă la Koniggrătz și se pecet- 

| luescă definitivă triumfulă ideii

unității germane și supremația 
maghiară.

In drumă, schimbându de 6 
ori trenulu, am trecută pe lângă 
Skalitz, unde lângă linia ferată 
erau mormintele altoru eroi Ro
mâni, căȚuți în luptă și apoi tre- 
cuiu pe lângă faimosulă Konig- 
grătz. Ca răsplată, Iosefstadtulă 
și KOniggrătzulti își pierdu aȚl 
breulu loru de feru și zidii, er noi 
avemu se purtămu pe grumazi 
încă jugulă apăsării și persecuțiu- 
niloru.

Oare încă multă să ne mai sa- 
crificămu noi, și alții să aibă și să 
tragă beneficiile?

Termină cu cuvintelele poetu
lui, rostite la depărtare de pe 
câmpiile de răsboiu:

DormițI în pace umbre 
Martiri fără de nume 
Ce-ațI îngrășată pământulă 
Cu sânge de eroi.

V’ațI împlinită ohiămarea 
Și sfânta datorință.

Hagi—George din Crâng.
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liu Danu aduse la cunoscință oele pe
trecute In comisiunea oandidătâre și cu 
acestea între solemne proteste Românii 
părăsiră sala de ședințe; er minoritatea 
de Maghiari, Jidani și Sași aclamară de 
vice-comite pe Kapocsânyi Mor.

De bucuriă, cornițele era mai să-și 
iasă nin piele așa, că gratulândă și fe- 
.lioitândă pe vioe-comite pentru reușire 
îltk. ridica cu laudele pănă în cerii și-lă 
titulâ per d-ta, tu, iubite amice etc.

Toți funcționarii români și chiar și 
notarii comunali, și oerouall, avendă or
dină, au mersă în tâte mână în mână 
cu cornițele și maghiarii lui. Cu atâtă 
mai mare laudă merită însă oeilalțl mem
brii români ai comisiunei municipale, 
cari s’au înfățișată în numără forte con
siderabilă și nu s’au depărtată pănă du
pă finirea alegerei, oare a urmată sera 
pe la 6 ore.

N’amă reușită cu candidatulă nos
tru și acesta era de prevădută, când seim, 
.că d-lă comite a silită pe vioe-comitele 
română a-șl da dimisiunea, er în comi- 
siunea candidatore puterea este în mâna 
d-lui comite; amă câștigată însă o fru- 
mosă învingere morală, oăol Românii 
s’au afirmata ca Români au dată fru-. 
mâsă probă despre solidaritate și disoi- 
plină, au dovedită mai evidentă decâtă 
protestulă propusă la înoeputulă ședin
ței de d-lă Kossy, oă cele scrise în 
„Brass6“ Nr. 40 a. o. suntă idei eșite 
din creerl nesănătoși, din ună cap ăs 
bo, (scriitorulă articolului din „Brass6“ 
sub nume falsă este notarulă publi
că din Făgărașă Dr. Kapdebo); au 
dovedită Românii, că ei nu suntă ună 
poporă numai numerică demnă de a în
funda temnițele cu elă, ună poporă fără 
consciință de sine, precumă s’a scrisă în 
Brassd Nr. 40, și preoum a s risă chiar 
și Horvath Gyula într’ună numără ma 
recentă ală fdiei „Magyar Hirlap“.

Participe Românii și pe viitoră câtă 
de număroșl la ședințe, și acolo unde 
se tracteză de ei și de interesele loră, 
procâdă totă așa de energică și solidară, 
și atunci se voră oonvinge Maghiarii ei 
singuri, că avemă consciință de noi în
șine, atunci voră începe a ne respecta, 
voră respecta convingerile, dorințele și 
justele nostre pretensiunl, atunci va ve
dea lumea, că Maghiarii au fostă aceia, 
cari au sorisă minoiunl despre noi.

_________ Coresp.

Congresulu naționalii bisericescu.
Ședința II ținută la 2/14 Octomvre, 

s’a deschisă la 11 dre a. m.
La ordine se pună raportele seoțiu- 

niloră verifioătore.
Raportorulă secțiunei deputațiloră din 

archidieoesă, deputatulă Dr. Ioană Mihu, 
referâză asupra acteloră electorale din 
diecesa Aradului și în numele secțiunei 
propune spre verificare alegerile urmă- 
toriloră deputațl: a) din cler: Vasile Be- 
leșiu, Vasile Mangra, Ioană Groza, Geor- 
giu Crăciunescu, Augustin ă Hamsea, Ie- 
roteiu Beleșiu. Ignatie Pappă, Petru 
Suoiu; &) mireni: Ioană Beleșiu,Mihailă 
Veliciu, Aurelă Suoiu, Georgiu Feieră, 
Petru Truța, Dr. Constantină Groza, Eu- 
genă Mocsonyi de FoenI, Zeno Mo- 
csonyi de FoenI, Vincențiu Babeșiu, 
Paulă Rotanu, Nicolau Zigre, Paulă 
Gavrilete, Paulă Papp, Ioană Papp, și 
Dr. Georgiu Popa, cu totulă propune 
spre verifioare 23 deputațl; er celelalte 
acte electorale din 7 cerourl propune a 
se preda comisiunei verifioătore.

Raportorulă secțiunei deputațiloră din 
eparchia Aradului, deputatului Nicolau 
Zigre, propune spre verifioare alegerile 
următoriloră deputațl din diecesa Caran
sebeșului : o) din oier.: Filaretă Musta, 
Sebastiană Olariu, Dr. Georgiu Popo- 
vioiu, Trifonă Miolea Ioană Popovioiu; 

.&) mireni: Dr. Aleosandru Moosonyi, 
Constantină Radulescu, Dr. Emilă Ba
beșiu, Constantină Ioanoviu, I. E. Ță
rână, Ioană Budințiană, Ioană Popovioiu, 
Patriciu Drăgălină, Ilie Ouresou, Leontină 
Simonesou, Ștefană Velovană, Dr. Aure- 

liu Novacă, Coriolană Bredioeană, cu 
totulă propune spre verificare 18 depu
tațl, er celelalte acte eleotorale din 12 
cerourl, propune a se preda comisiunei 
verificătdre.

Raportorulă secțiunei a IlI-a a de
putațiloră din eparchia Caransebeșului, 
deputatulă I. Budințiană, propune spre 
verificare alegerile următoriloră deputațl 
din archidiecesâ: a) din oleră: Dr. Ila- 
rionă Pușoariu, Nicolau Ivană, Ioană 
Papiu, Vasile Dămiană, Dr. Remusă 
Roșoa, Nicanoră Frateșiu, Petru Roșoa, 
Ioană Popescu, Ioană Petrioă, Ioană 
Hannia; &) mireni: Parteniu Cosma, Ze- 
vedeiu Mureșiană, Dr. Ioană Mihu, Io- 
sifă Orbonașiu, Georgiu Dănilă, Simeonă 
Dămiană, Dr. Ioană Nemeșiu, Ioană Al- 
mășană, Valeriu Bologa, Ioană Lengeră, 
Ioană oav. de Pușoariu și Ioană Turou; 
ou totulă propune spre verificare 22 de
putațl, er celelalte aote eleotorale din 8 
cercuri propune a se preda comisiunei 
verificătore.

Constatându-se, că peste totă suntă 
verificați 63 deputațl, oongresulă să de- 
chiară capabilă de a aduce concluse 
valide.

După ce s’a enunțată alegerea di- 
feriteloră comisiunl, EsoelențaSa, înaltă 
Pe Sânțitulă Domnă archiepiscopă și 
metropolită, folosindu-se de ocasiunea 
întrunirei congresului, ca repreâentanță 
supremă a bisericei, a rostită după 
„Telgr. Rom.“, cam următorele:

„Popdrele monarchiei ndstre au fostă 
durerosă atinse prin inoidentulă oălăto- 
riei Majestății Sale la Reichenberg, unde 
numai prin voia lui Dumnezeu a scă
pată de atentatulă, ce s’a comisă asupra 
înaltei Sale persone.

„Fiindcă suntemă întruniți în sesiu
nea congresului ordinară, aflu ou oale, 
ca oongresulă să dea espresiune simțe- 
minteloră, ce le nutresce biserica nostră 
față ou augustulă suverană, atâtă de iu
bită, și să-i trimetemă o adresă de feli
citare, oa și din acestă incidență să ară- 
tămă ounosouta loialitate și tradiționala 
alipire a bisericei nostre cătră Inaltulă 
tronă și cătră bunulă nostru monarohă, 
pe care Dumnezeu să-lă țină înoă mulțl 
ani ferioițl“.

Oongresulă a primită propunerea 
Escelenței Sale de a se trimite o adresă 
de acelă cuprinsă și prin soulare și urări 
de „să trăiescă Majestatea Sa“, șl-a ma
nifestată simțemintele de devotamentă și 
alipire.

Se presentâză mai multe cereri de 
concediu, raporturi eto.

Corespondența „Gaz. Trans'“
Selagiu, Octomrvie 1891.

Știm. D-le Redaotoră! A treoută 
mai bine de o jumătate de seculă 
de cândă în comuna Varșolță, si
tuată pe ună plaiu frumosă de pe va
lea Orasnei, s’a zidită o biserică română 
gr. cat. din materială solidă, turnulă 
însă, oare era chiămată să fiă corona și 
podoba acelei biserici, pănă în presentă 
a rămasă neridicată.

Preotulă actuală ală Reoea-Varșol- 
țului, d-lă Clemente Popă, abia trei ani 
după stabilirea sa în acâstă paroohiă, a 
sciută ambiționa și îndupleca pe puținii 
săi poporenl, și altcum decăcjută mate- 
rialminte, ca pre lângă repararea bise
ricei, care era aprdpe să se ruineze, se 
edifice și turnulă, care de atâtă timpă 
a rămasă needifioată.

Spesele treceau peste 2000 fl. pe 
cari o mână de poporă avea să le plă- 
tâscă prin repartițiune. D-lă CI. Popă 
însă, avendă in vedere saroina grea, oe 
are să-o supărte poporenii săi și la oare 
cu atâta abnegațiune s’au supusă, a în
treprinsă și o colectă în sînulă inteli
genței și al poporului din Selagiu, care s’a și 
grăbită a veni în ajutorulă varșolțeni- 
loră, după cum dovedesce darea de sâmă 
din Nr. 203 ală prețuitei „Gazete“ unde 
deja pănă aci se arată o ooleotă de 
446 fl. 23 or. la cari ar mai veni a se 
adauge 50 fl.. oferiți de insușl d. CI. 

Popă, ceea ce aducândă la publicitate 
cugetă a nu vătăma modestia d-sale, 
oare din bagatelulă venită a făcută a- 
cestă faptă generosă, dovedindă, că nu 
numai cu cuventulă, ci și cu fapta a 
sciută însufleți pe poporenii săi.

Biserica este astfelăreînoită, turnulă 
este zidită într’ună stilă frumosă și este 
acoperită cu. tinichea. Sânțirea s’a săvîr- 
șită în 27 Augustă, prin r/dss. D-nă 
Barbolovioiu vicarulă Silvaniei, care oa 
oomisară episoopesoă presentându-se în 
Varșolță la porta triumfală, ce ’i s’a ri
dicată, a fostă întâmpinată de preoți- 
mea și de poporulă presentă și bine- 
ventată cu entusiasmă de d-lă CI. Popă 
preotulă loculă la ce Rvds. D-nă răs
punse, mulțămindă căldurosă pentru pri
mirea cordială ce ’i s’a făcută. La 9 
ore dimineța s’a începută actulă sânți- 
rei, asistândă vre-o 14 preoți sub ponti- 
ficarea Rvds. D-nă Vicariu. Predica o- 
casională a fostă rostită de preotulă 
Giurteleeului, d- Vasiliu Criste, er sub 
durata s. liturgii, oântările au fostă ese- 
cutate ou procesiune de corulă tinerimei 
studidse presentă, sub conducerea d-lui 
Orosă- juristă.

După amâcjl la 1 6re a urmată ban
chetă gratuită pentru 60 de persone, la 
cari toastele încă n’au lipsită. La 6 6re 
p. m. s’a începută petrecerea de vâră, 
la care au partioipată ună publică fru
mosă și alesă, fiindă representată cu 
demnitate și frumosulă costumă națio
nală.

Intratele au fostă de 111 fl. 85 (or. 
eșitele 86 fl. prin urmare venitulă ou- 
rată în folosulă bisericei este de 25 fl. 
85 cr.

Au suprasolvită D-nii: A. Cosma, 
direotorulă „Silvanieiu 3 fl., Simai Lu- 
kâos 3 fl., Danilă Deleu not. cerc. 2 fl., 
Petru Cheresteșă, preotă 1 fl., Gratianu 
Flonta preotă 1 fl., Augustină Vioașiu 
preot 1. fl , A. Balibană 1 fl., Ioană Buteană
1 fl., Vasiliu Getie 1 fl., Magyari Lajos
2 fl., Iuliu Belle medioă 1 fl., Iosifă 
Diamandi 1 fl., Mârtonfi Odon 20 cr., 
Victoră Carabețiu 20 or., Ioană Popă 
20 cr., Vasiliu Aciu 20 or., Teodoră Me- 
dană 50 or., Georgiu Hende 20 or., 
Dna Orosă 20 cr., Gregoriu Filipă 20 
cr. D-na Ilieșiu 75 or. Hubert Ilona 20 
cr., Nechita Liscană 40 cr. Iakab Aro- 
nu 1 fl.

Petrecerea animată, a durată pănă 
în răvărsatulă (Țoriloră, când ne-amă de
părtată, duoendă cu noi suvenirea pri- 
mirei cordiale, cu care amă fostă sur
prinși de poporulă din Varșolțiu și bra- 
vulă său preotă.

Unu preoții asistenții.

Convocare.
In sensulă §-lui 12 ală statuteloră 

„Reuniunei femeiloră române din Sibiiu", 
se oonvocă prin acesta pe (Țua de Du
minecă în 25/13 Octomvre 1891 la4 6re 
după a. m. a XXII. Adunare generală 
ordinară în localulă societății de lectură 
română din Sibiiu (Piața mare Nr. 4.)

Obiecte: 1) Raportulă comitetului.
2) Statorirea bugetului pe anulă 1892.
3) Alegerea a 2 membri în comitetă.
4) Propuneri eventuale.

Toți p. t. membri ai Reuniunei suntă 
rugați a participa la acestă adunare ge
nerală.

Sibiiu, în 10 Octomvre (28 Sep- 
temvre) 1891.
Maria Cosma, Dr. Octavianu Russu. 

presidents. secretară.

Literatură.
A apărută: ,
„Instrucțiune practică pentru căușele 

matrimoniali cu respectă la disciplina 
vigentă în provinoia bisericescă gr. cat. 
de Alba-Iulia și Făgărașă, sorisă în usulă 
păstoriloră sufletesc! prin Dr. Iuliu Si- 
monu prof, de S. teologiă. Gherla, Tipo
grafia „Aurora" A. Todorană. 1891. For
mată 8° mare ou 283 pagini. Prețuia 
1 fl. 20 or., ou porto francată 1 fl. 30 
crucerl.

A apărută :
Calendariu pe anulă dela Ohristosă 

1892. Aradă, editura și tipografiei diece- 
sei gr. or. române a Aradului. Ouprin- 

sulă acestui calendară este forte variată. 
Afară de partea calendaristică aflămă 
șematismulă Metropoliei române orto
doxe din Ungaria și Transilvania și ală 
diecesei Aradului. In partea literară suntă 
mai multe scrieri instructive, poesii și 
anecdote. Formată 8° cu 98 pagini. 
Prețulă 30 cr. v. a.

DIVERSE.
După cununiă. Tinăra soția: „Așa- 

deră n’ai mâncată nimică din friptura de 
gâsoă:" Soțulă: „Mi-a fostă imposibilă, 
n’ai sciută să o gătesol mai bine?" Soția: 
Aoesta e amorulă tău, înainte cu optă 
cj.il© voiai să mă mănânci cu totulă !“

Schimbii de neveste. Ună sohimbă 
de neveste a avută dăunăcjl locă în Ca
lifornia, în împregiurărl fdrte comice. 
In patria aurului, esoentricitățile nu suntă 
nici decum rare și totuși, aoestă întâm
plare a fostă o noutate chiar și pentru 
AmerioanI. De câteva luni, milionarulă 
Keely se mutase cu frumâsa sa soțiă 
dela Chicago la San Francisco și se sta
bili întro vilă superbă. Veoinii soțiloră 
Keely erau domnulă și d-na Hickok, a 
căroră avere se evalueză de asemenea 
la câteva milione. Vecinii fâoură ounos- 
cință între dânșii și resultatulă fu, oă 
d-lă Keelly se amoreza nebună de d-na 
Hickok, pe când d-lă Hickok fu cuprinsă 
de aceleași sentimente dulol pentru d-na 
Keely. In Amerioa dmenii suntă practiol. 
Bărbații amoresațl „de a crucișău nu se 
gândiră de locă să se împusce, ci ca 
âmenl de afaceri se învoiră să-și schimbe 
nevestele, lucru la care acestea din urmă 
consimțiră cu buouriă. Ei călătoriră 
câte șl patru la Chicago, fură divorțați 
în douădecl de minute și serbară în 
aceeași di o oununiă fericită. Unii pe
simiști, afirmă, că ambele părți regretă 
acuma schimbulă făcută.

Doue suflete și unu cugetii. Țeranulu: 
Eu locuescă împreună cu nevasta mea 
de 20 de ani înoooe, și nicl-odată în 
timpulă aoesta nu am consimțită unulă 
cu altulă; numai o singură dată, când 
ardea oasa nostră, fiă-oare dintre noi a 
voită să iâsă mai întâiu pe ușă afară 1“

Cwrsialu pieței ffiSrașovu.
din 20 Octomvre st. n. 1891,

Discontulă 6—8°/0 pe ană.

Bancnote românesc! Cump . 9.26 Vend. 9.30
Argintă romănescă - „ 918 n 9.24
tlapoleon-d’orl - - „ 9.25 n 9.30
Lire turcescl - - „ ‘10.50 n 10.55
imperiali .... „ 9.50 H 9 55
91 alb ini .... „ 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6ala n

n n n ^°/o » —.— n —.—
Ruble rusescl - - ■ „ 122.— n 123.—
Mărci germane - ■ „ 57.— n 57.50

Cnrsulu la bursa din Viena.
din 19 Octomvre a. c. 1891

Renta de aură 4% ...... 104.—
S.enta de hârtiă 5°/0 .... - . 100.95
imprumutulă căiloră ferate ungare ■

aură .......... 115.25
dto argintă ..... 97.30

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [1-ma emisiune] - - 111.50

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

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

Bonuri rurale ungare ..... 83.60
Bonuri croato-slavone ..... 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ....... —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 141.— 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se«

ghedinului - ■ 130.
Renta de hârtiâ austriacă .... 91.60
Renta de argintă austriacă .... 91.60
Renta de aură austriacă ...... 108 75
LosurI din 1860 ....... 136.85
Acțiunile b&ncei austro-ungare - - 1016.
Acțiunile băncei de credită ungar. . 326.— 
Acțiunile băncei de credită austr ■ - 281.50
GlalbenI împărătesei- - - ... 5.57
Napoleon-d’orl.............................. ’. 9.30
Mărci 1U0 împ. germane - ... 57.65
Londra 10 Livres sterlings ... 117,25

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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CONCURSĂ.
Pentru ocuparea unui postii de me

dică secundară în spitalulă civilă publică 
din locă pe durata de 6 ani, împreunată 
cu ună salară anuală de 500 fi., cu lo
cuința liberă în spitală și cu ună depu
tată de 24 metri cubici de lemne de 
fagă, se escrie prin acâsta concursă.

Refleotanții asupra aoestui postă, 
cari trebue să posedă, ca doctori de me
dicină o diplomă valabilă pe teritoriulă 
de stată maghiară, au de a’șl ascerne, 
pănă în 4 Noemvre a. c. după prânză 
la 6 ore subscrisului magistrată peti- 
țiunile instruite în modă corespundătoră.

Obligamintele medicului seoundară 
de spitală suntă normate în instrucțiunea 
de servițiu, observându-se totdeodată, 
cumcă conformă conclusului represen- 
tanței comunale orășenescl, acestă me
dică secundară, pănă la salarisarea unui 
medică ală doilea secundară și pănă la 
Introducerea servițiului permanentă, se 
deobligă, că afară de visita de dimi- 
neța și de sera a bolnaviloră să provadă 
servițiulă medicală în spitală în fiecare 
cji 2 6re înainte și 3 ore după prâncjă.

Brașovu, în 16 Octomvre 1891.

218 fl. v. a. cu îmbrăcămintea de ser
vițiu, cu deputată de lemne, cu dreptă 
de provisionare și cu îngrijirea văduve- 
loră și orfaneloră.

Competenții asupra acestoră pos
turi au de a-șl ascerne pănă îu 30 No
emvre a. c. subscrisului magistrată pe- 
tițiunile provădute cu ună timbru de 50 
cr. cu atestetele asupra examenului de 
pădurară depusă în țâra internă, cu ates
tatele asupra etăței și locului natală și 
de apartenență, cu atestată asupra cu- 
ndscerei celoră 3 limbi ale patriei (limba 
germană, maghiară și română) și asupra 
moralităței precum și asupra destoiniciei 
corporale.

Brașovă, 18 Octomvre 1891,

Majistratiilii orăjeisscî.

0 specialitate necomparabila 
între tâte apele minerale alcalin-acide din monarchiă și 

este

repâT“

w ■străinătate

Nr. 9803—1891 2 1

ESCRIERE DE CONCURSU.
La oficiulă orășenescă forestierală 

din locă suntă de a se ocupa 5 posturi 
de pădurari de I clasă și 4 posturi de 
pădurari de a doua clasă cu următărele 
venituri și drepturi:

Plata anuală de 266 fi. respective

Nr, 1803—1891 676,3-3

PUBLICATIUNE
Din partea sedriei, orfanale orășe

nescl din Brașovă, ca ofioiu 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, constătătdre din 
prețidse, albituri pentru restaurațiune, 
vestminte, mobile, mese de grădină și 
scaune, apoi ună Faetonă (trăsură) și ună 
Landauer, o calescă, ună omnibus, o 
saniă și hamuri pentru cai, se voră 
vinde pe calea licitațiunei, Vineri în 30 
Ootomvre, eventuală în 31 Octomvre a. c. 
înainte de prândă dela 9—12 6re și 
după prân4ă dela 2—5 dre în curtea 
domnei Kaertsch, Brașovechiu, Strada 
lungă No. 137, pentru bani gata.

Brașovă, 13 Octomvre 1891.

Sedria orfanală ortaescă.

99
care în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale 
conținutului estraordinară în acid-carbonic se bucură de o valore 
cinală fdrte mare și de ună renume universală neîntrecută.

Apa minerală de țțBcpât44 să întrebuințeză ca medicamenta CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organeloru respirătore, în contra 
maladielortt rinichilor^ și a beșicei etc., are unu efectu admirabilii la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta ca remediu solvatorii neprețuibilu.

Celu mai curatii și binefăcătorii producții naturalii.
Ca bor viză adecă, beutu cu vinii.

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

W* Șampagnulti. apelorO. minerale.
Conformă ordonanței înaltului ministeră de interne No. 5891/VIII 

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

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

și a 
medi-

a

Apa minerală de ,, Bepât44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tâte birturile mai notabile.

Cu totă stima 
Administration ea isvorului 

Josef Gyorgy, 
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-24

treRn.u.rilor’CL
pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 20 Iulie 1891

Budapesta—Fredealu Fredealu—Budapesta

Trenă 
de 

persân.

Trenu 
accele

rată

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rată

Trenu 
aocele- 

ratii

Trenă 
de 

persân.
Trenil 
accolo-

ratii persân.

Trenu 
de

B.-Festa-Ara du-Teiușj Teiuș-Aradii-B.-Festa Copșa-mică— Sibiiu

Trenu
de

Trenu 
de 

person.
Trenă 
accele

rată persân.

Trenă 
accele-

Trenă 
de 

persân. rații

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea-mare

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

Apahida 
Ghiriș 
Cuoerdea
Uidra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușfi

Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa

Copșa mică J 
Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodă 
Augustină 
Apața 
Feldiora
Brașovu

Timișă 
Predeală 
Bucuros ol

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

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

5.50
9.22

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

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35| 11.19

12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

7.23
8.09
8.43
9.18

10.05

4.21
4.55

BucurescI 
Predeală
Timișă

I
Brașovu j

Feldidra
Apața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică <

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
Crăciunelă
Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

9.48
9.50

10.06
10.28
11.04

Aiudă
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin

. Ciucia
Bucia 
Bratca

, Rev
’ Mezo-Telegd
’ |
> Oradea mare
• I

sus

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

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

Muresu-Tu dosii—Bistrița, •> i

4.-
6.48
9.59

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

Viena
Budapesta 
Szolnok

4.53
5.30
5.47

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
n.29:
12.061
12.371
12.53 i

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

10.06
10.23
10.42
11.17

; 11.51
■ 12.09
i 2.24

4.47
i 8.40
i 6.05

Aradfi
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă
Vinț. de josă 
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

3.25
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

10 19
10.50
11.16
11.44
12.06
12.38

Teiușu
Alba Iulia
Vinț. de josă 
Șibotă 
Or ăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica 
ilia
Gurasada
Zamă
Soborșină
Berzava
Conopă 
RadnaLipova
Paulișă
Gyorok 
Glogovață

Ara du
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
6.05

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

Simeria (Piski) Fetroșeni || Fetroșenl-Simeria (Piskî)

Trenă 
de 

persân.

Simeria (Piski)—Hunedora

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
Sibiiu 5.10 1.- 9.23
Sibiiu— Copșa-mică

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8.02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
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
Oșorlieiu £ 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
Oșorlieiu ( 9.35 9.53

5.21 5.54 10.20
Ludoș 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7.47 8.25 12.50

Bistrița—Mureșu-Tudoșu

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

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

Nota: Numerii încuadrațl cu Unii gross însemnsză 6rele de nopte.

Simeria
Streiu
Hațegă
Pui
Crivadia 
Banița 
Petroșeni

1.16
4.15
7.21

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

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

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)

Ghirișu—Turda Turda-Ghirișu

Aradu--Timișora 1 Timișora—Aradu

Aradfi
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Aradfi

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Ghirișfi 7.48 10^351 3.40|lO20| Turda
Turda f ~ " '8.08 10.55 4.— 10.44| Glurișfi

I 4.50| 9.30 2.30
| 5.10| 9.50 2.50

8.50
9.10

Sigliișora— Odorheiu || Odorliciu—Sighișora

Sighișora. . 
Odorheiu . .

3.15
6.10

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

Careii-mari—Zelău || Zelău—Careii-mari

Careii-marI. 
Zelău. .

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

Hunedora 
Cerna 
Simeria

4.46
5.11
5.28

2.32
3 -
3.20

7.22
7.50
8.10

Brasov—Kernesci
Brașov 
Zernesci

5.45
7.26

2.58
4.39

'/(‘i'iiesci —Brașov
Zernesci
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

Brașov— S*-fiMeorgiu
Brașovu
Uzonă
S .Georgiu

8.30
9 43

10.23

3.10
5.23
5.03

S.-Creorgiu—Brasov

1.56
6.48

S.-Georgiu
Uzonă
Brașovu

6.32
7.00
8.08

/


