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8’a deschișii nou abonamentu, Ia care îts- 
vltămă pe top amicii șl sprijinitorii fâiei nâstre.

Prețului abonamentului!
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl 

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

luni 10 franci, pe șăse luni 20 franci, pe uni 
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 șâse luni 4 franci.

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

Domnii, cart se vorii abona din nou 
■ă binevoâscă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Administrațlunea „Băietei Transilvaniei".

Brașovu, 9 Octomvre v.
Laudabila hotărîre a tinerimei 

nâstre academice din Transilvania 
si Ungaria, de a continua lupta 
frațilorh noștri universitari de 
dincolo de Carpați întru consta
tarea adevărului asupra stărei po
litice a poporului românii de sub 
stăpânirea ungurescă, — a deștep
tată din nou furia de resbunare 
a despoțiloru dela Budapesta.

Li-a impusu, de siguru, aces- 
toru despoț! nobila însuflețire și 
procederea solidară a tinerimei 
nâstre universitare dela Grraz și 
dela Pesta, dela Clușiu și dela 
Viena. Slabi și neputincioși întru 
nisuințele lorii de-a-și ascunde și 
mai departe volniciile dinaintea 
Europei, despoții în desperarea 
lorii își îndreptă din nou privirile 
la obicinuita loru armă a teroris
mului și intimidăriloru.

încă înainte de a se fi publi
cată apelulă tinerimei nâstre, te
roriștii dela Pesta începură se 
țipe prin organele lorii și în revna 

de resbunare cereau se li-se desco
pere numele aceloru, ce aru ave 
curagiulu de a lua condeiulu pentru 
a se apăra în contra sofîsmeloru 
și falsitățiloru.

Astăcji însă, după ce brava 
nâstră tinerime în cea mai strînsă 
solidaritate a pășitu pe față dela 
micii și păn’ la mare, și după ce 
crucfii adversari se pomeniră ast- 
felu în fața unei falange compacte 
și întregi, ei — în neputința de-a 
pute sparge prin intimidări acestă 
mândră falangă a tinerimei nos- 
tre — vorii să-și verse furia răs- 
bunărei asupra unicei societăți li
terare, ce o mai posede astăcji 
tinerimea română de pe la șcălele 
unguresc!.

Foile unguresc!, ce ne sosescii 
astăcji delaj Pesta, nu se mulță- 
mescu numai cu incriminările ab
surde și pătimașe, ce ’i le făcu 
tinerimei române în urma publi- 
cărei inimosului ei apelu din 
(țilele acestea, ci începti a intriga 
chiar în contra societății curatu 
literare „Petru Maiorii11 a univer- 
sitariloru români din Budapesta, 
asupra căreia voru se-și verse acum 
furia resbunărei loru.

Cu șepte ani înainte de asta 
scimu, că tinerimea maghiară dela 
Clușiu și-a câștigată unu nume eu
ropeană prin atrocitățile sale, că
rora a căzută jertfă societatea de 
lectură „Iulia“ a tinerimei române 
dela Clușiu. Pe acestă tinerime 
despoții nu mai au astăzi de ce să 
o despâiă, de aceea vedemă, că 
în lipsa altoră mijlbce de presiu
ne, pe cari și-le-au esploatată deja, 
ei își îndreptă privirile asupra ti
nerimei nostre dela Budapesta, 
despre care sciu, că mai posede 
încă o modestă societate literară, 
căreia pănă acum încă n’au avută 
ocasiune de a-i suci gâtulă, der a 
căreia libertate de acțiune este 
prin terorismulă loră încă de multă 
oprimată.

Nu putemă prevede încă re- 
sultatulă nouăloră agitațiuni ale 

fanaticei presse unguresc!, der 
ori cum ar fi și ori ce s’ar în
tâmpla, tinerimea nâstră ni-a dată 
o nouă dovadă, că este pătrunsă 
de sânțenia luptei oră nâstre pen
tru dreptate și libertate, pentru 
limbă și națiune. Ea va merge 
der și mai departe înainte pe 
calea energică și hotărîtă, pe 
care a apucată, căci celă ce e pă
trunsă de sânțenia luptei nâstre, 
nu pâte fi intimidată prin nici o 
împrejurare și considerațiun! de 
oportunitate nu-lă potă reține 
în veci.

Vomă urmări întot-deuna cu 
dragoste și căldură pașii tineri
mei nâstre și credem, că cu aceeași 
dragoste și căldură va răspunde 
întregă publiculă nostru la româ- 
nesculă ei apelă, publicată în nu- 
mărulă de Dumineca trecută.

CRONICA POLITICĂ,
— 9 (21) Octomvre.

— Este fără îndoială, cfi00 „Neue 
Freie Presse“ oă partida clericală din 
Francia, sprijinită de curia romană, va 
organisa o oampaniă în contra guverne- 
loră Franoiei și a Italiei, din inciden
tală esceseloră dela Pantheon. Este cu
noscută că papa, are de gândă să adre
seze o enciclioă tuturora guverneloră și 
lumei catolice. Acum au compusă con
ducătorii pelegrinageloră, la dorința sfân
tului părinte, ună memoranda asupra 
întâmplăriloră din Pantheon, oare e pu
blicată de foile clericale și în ourândă 
se va răspândi în broșuri în întrâga țâră. 
In documentulă acesta ciudată, continuă 
fâia vienesă, voră să dovedâscă prin 
citarea câtoră-va frase smulse din 
articolii un oră foi liberale din Roma, 
că „revoluționarii au avută intențiu- 
nea, să pro voce neorânduell“, că inci
dentală din Pantheon a fostă provo
cată de ei și că pretinsa vătămare a po
porului italiană, s’a mărginită numai la 
aceea, că ună peregrină a indusă nevi
novatele cuvinte: „ Vive le Papeîn 
registrulă din Pantheon. Papa a bine
cuvântata opulă acesta, care să încheia 

cu o vehementă critică asupra guvernu
lui francesă, fiindoă n’a ocrotită pe pe
regrini, adresândă o scrisore lui Harmel, 
în oare ’șl esprimă adânca sa durere 
despre aceea, că peregrinii fără nici o 
provocațiune din partea loră au fostă 
insultați și maltratați de cătră plebea 
de pe strade.

— Răscăla din Arabia, ia din ce în 
ce dimensiuni totă mai mari. După o 
soire din Constantinopole, se (fioe, oă 
tâte trupele turcesol din garnisonele 
Arabiei nordice au pleoată în grabă la 
Iemen, a oărei capitală Saana e amenin
țată de semințiile resoulate. ț)iarulă„Ob- 
server“ d je, că capitala Saana, care are o 
garnisonă de 5000 de soldați, e împre
surată de 35.000 de insurgenți bine ar
mați. Guvernorulă Edib pașa a cerută dela 
guvernulă turcescă, ajutoră grabnică, 
îndată și pleca Feizy Pașa, în fruntea 
unei armate, ca să despresâre Saana. 
După aceea s’au mai trimisă 14.000 sol
dați oa reservă, oa cu ori ce chipă să 
înăbușescă răscâla.

SCIR1LE QILEI.
— 9 (21) Octomvre.

Mașinele de treeratfi și repausul! de 
Duminecă. Ministrulă ungurescă de oo- 
meroiu a înounosoiințată pe ministrulă de 
agricultură, oă disposițiunile articolului 
de lege XIII: 1891, pentru repausulă de 
Duminecă nu se estindă asupra mașine- 
loră de treerată, dedrece treeratulă este 
ună luoru agronomică.

*
* 0e

Ioană Orth. Raportorulă cfiarulu „New- 
York-Herald“ din Valparaiso telegrafiază, 
că densulă a ceroetată temeinică ade- 
vărulă soirei răspândite, oumcă Ioană 
Orth (arohiducele Ioan) ar fi servită oa] o- 
ficeră pe o corabiă a oongresului. Resul- 
tatulă oercetăriloră sale este, că fostulă 
archiduce n’a fostă nici când în Chile. 
Consululă austriacă, declară că guver
nulă său n’a dată nici când crecjământă 
faimei acesteia, dedrece în ori ce casă 
ar fi primită ordinulă să cerceteze afa
cerea acesta. * «*

Turistă engleză in România. Cunos-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Miresa din Arricia.
Novelă de F. de Gaudy.

Abia la finea lunei lui Iunie se des- 
vdltă fldrea cea mai frumosă pentru 
Romani și pentru locuitorii munțiloră 
Albani — ou acâsta vrâu să fioă minu
nata și vestita sărbătore a floriloră din 
Genzano.

In sărbătdrea aoâsta vină dmenii 
din tdte părțile pe drumulă neapolitană, 
ce duce la orășelulă de munte; de si
gură, că numai o mică parte vină din e- 
vlaviă, partea oea mai mare vine din 
curiositate, pentru ca să vâdă și să fiă 
văcjuta.

Dâcă aruncă cineva o privire asupra 
șiruriloră de căruțe, asupra roiului de 
călăreți, călări ori pe cai seu pe asini, 
asupra pedestrașiloră, cari toți esă desă 
de dimineța din Porta San-Giovanni, a- 
coperi calea apioă, aceia cari se urcă 
din Velletri și se cobdră din Rooa di 
Papa, la alaiurile, cari se îndâsă prin 
Ontana din Genzano — aruncândă o pri
vire asupra tuturoră acestora, abia poți 

cuprinde cu mintea, că unde va înoăpe 
atâta mulțime în orășelulă strîmtă: e 
tocmai oa și cândă âmenii ar trebui să 
dărîme oasele. Și pe sufletulă sfântului 
Francesoo de Assisi, nu le potă lua în 
nume de rău dmeniloră, dâcă dau și celă 
din urmă bană, pentru Vettura — în 
totă anulă nu e o sărbătâre, care să se 
potă asămăna cu acesta.

Am fostă martoră, când sf. Părinte 
binecuvânta cetatea și lumea întrâgă de 
pe balconulă Lateranului, cum elă altă
dată fu purtată, între bubuitulă tunuri- 
loră din castelulă Sf. Petru. Am înfrun
tată cu bărbățiă colosala grobianitate a 
soldațilără elvețieni și înpinsăturile loră 
de helebarda, cu cari suntă fârte libe
rali mai cu sâmă față de creștinii cato
lici, că preferă cu multă mai multă săr- 
bătârea floriloră, decâtă pompa acelei 
prea sânte (fii0- Ddoă mărturisirea a- 
oâsta e păoată, speră, că aoesta nu 
mi-se va socoti de prea mare.

Invățații susțină cu privire la săr- 
bătârea floriloră, oă originea și obiceiulă 
de a presăra stradele cu flori, se trage 
încă din timpurile vechi păgâne, și pen

tru apărarea părerei loră stau gata ou o 
duzină de citate din autorii vechi ro
mani. Eu din parte-mi n’am nimică de 
fisă în contra acesteia și sciu numai, că 
serbarea filei aoeleia e de totă străve- 
chiă, precum o arată acâsta și o întâm
plare oe s’a petrecută în anulă 1582. 
Istoria acâsta și aoum se află în gura 
poporului și eu o povestesoă ârășl, după 
oum am autfit’o dela grădinarulă princi
pelui Chigi, dela orto ăi mezzo.

In anulă amintită mai susă, în după 
prâncfa filei de 24 Iuniu stradele orașu
lui ârășl erau pline de o mare mulțime 
de omeni. Ochiulă se simția confusă la 
priveliștea pestriță și undulătore a mul- 
țimei. Tdte hainele cele strălucite de 
sărbatdre ale orășeniloră și ale cetățe- 
niloră unduiau înooce și încolo, trufa- 
fașulă nobilă în haine de mătase, cu 
guleră ascuțită și cu pene fălfăitâre pe 
baret, preotulă mireană în talară negru, 
tipurile dela țâră ale piotoriloră străini, 
puternioulă loouitoră din Trastevere, 
ou brîulă roșu și ou căciulă pestriță de mă
tase, locuitorii din Grotta ferrata și Oi- 
vita la Vigna ou garofe roșii pe după 

ureche, vînjosulă păstoră din Campagna 
ou sandale și ou mazarelle în formă de 
măoiucă, oerșitoriulă, oe gemea și călu- 
gărulă ou mătăniile uriașe, a cărui cru
ce o întindea pentru sărutare, evlavio- 
șiloră. Acolo se mișca Albaneza cu să- 
giata argintiă în părulă ei negru ca până 
oorbului și cu cârpa albă de oapă, din 
colo se mișoa fata din Ariooia, care se 
cunoscea prin pantlioele albastre dela 
jaohetă și femeia din Netuno îmbrăcată 
în roșu, apoi și frumosa Velletrină ou 
gâtulă golă și ou ună buohetă de flori 
în pără.

Toți se împingeau ,și se îndesuiau 
unulă într’altulă, își strângeau manile, 
se salutau sâu își luau rămasă bună. IJ- 
nii se buourau de oovorele vărgate, oarl 
atârnau în oolorl diferite de pe tdte bal
oanele, dâr mai multă se buourau de fe
tele oele frumâse, cari ofereau o prive
liște ou multă mai fărmeoătore. Alții se 
urcau pe dealulă castelului la stâlpii în
conjurați de mirtă, între oarl se afla 
altarulă ou icona Madonei înconjurată 
de luminări scânteiătore ; âr alții mer- 
geu ou anevoiă de-alungulă caseloră
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outele piotore englese Miss May Magu
ire și Miss Key au sosită în lași. Am
bele dame au fostă surprinse de posi- 
țiunea frumâsă a capitalei Moldovei, de 
aceea voră lua mai multe schițe despre 
împrejurimea Iașiloră, pe cari le voră 
publica în revista englesă „The Grafio".

* * *
închiderea espasiției din Praga a 

dată ansă la demonstrațiunl în contra 
Germaniloră. Mai multe cete de cehi se 
adunară înaintea oaseloră nemțiloră și 
strigară P e r e a t. Poliția aresta mai mite 
persăne.

* 4» *
Nouă legături telefonioă. In curenda 

se va construi o liniă telefonică între 
Budapesta și Seghedin. Totă asemenea 
se dice, că se va face o liniă telefonică 
și între Debrețină și Budapesta.

* A *
Societatea bisericescă-literară ,.Alexi- 

Șincai“ din Gherla s’a constituită pentru 
anulă 1891/92 în următorulă modă: De 
conducătoră s’a alesă d-nulă Petru Fa- 
biană, profesoră de teologiă; președinte 
Dănilă Mălaiu; vice-președinte Aureliu 
Petruca; secretară Gavriilă Marțiană; 
notară Davidă Parascană; cassară Ionă 
Vancaiu; bibliotecară Alesandru Avramă; 
archivariu Ioană Pașca; controloră Teo
doră Vaida.

** *
Monumentalii lui Gambeta. Data in- 

augurărei monumentului lui Gambetta 
la Viile d’Avray nu e încă definitivă 
fixată. Totuși oomitetulă pentru ridicarea 
monumentului pare dispusă a fixa 4iu& 
de Duminecă 8 Noemvre, anulă aniver- 
sărei bătăliei dela Coulmiers. Acestă in
augurare nu va da locă la niol o cere
monia și se va face forte simplu. Gomi- 
tetulă se va mărgini a remite monu- 
mentulă guvernului, care va fi represen- 
tată prin d. Bourgeois seu prin d. Ives 
Guyot.

«* *
Jubileu. Conduoătorulă liberali- 

loră Germani din parlamentulă aus
triacă Dr. Ernest de P 1 e n e r și-a 
serbată în Dumineoa trecută jubileulă 
de 50 de ani ală nascerei sale. Ou oca- 
siunea acâsta a primită o mulțime de fe
licitări dela diferite persăne și corpora- 
țiunl din Austria, Boemia, Moravia, Bu
covina etc. etc.

* * *
Țarulă la Berlină. „Corespon. Russe" 

dice, că Țarulă va sosi în Berlină pe la 
finea lui Ootomvre. ț)iarele din Dani- 
marca, anunță, că visita acesta se va 
face în dilele aoestea.

* * *
Regele Umberto in Rusia, „Agenoe 

Russe" aduce soirea, că regele Umberto 
a împărtășită ministrului rusescă de es- 
terne Giers, că în vâra viitâre va visita 
pe Țarulă cu o escadră.

** *

Sarviciulă militarii de doi ani, res
pective încercările pentru introduce
rea aoestuia s’a deoretată în Germania 
la tote corpurile de armată.

* « *
Țiară nou. In Brăila a apărută pri- 

mulă numără ală diarului „Funcționarulă 
comercială".

* * *
Producțiunea sodaliloră români din 

Sibiiu. Cetimă în „Telegrafulă Română": 
Sodalii români s’au presentată din nou 
înaintea publicului. Escelența Sa I. P. 
S. D. archiepiscopă și metropolită Miron 
Romanulă, care pdrtă atâtă de multă 
interesă pentru înaintarea poporului 
nostru pe tote terenele, n’a pregetată 
a lua în personă parte la concertă, oou- 
pândă locă în logiă în societatea Prea- 
sânțiiloră Loră Domni episcopl dela 
Aradă și Caransebeșă Ioană Mețianu și 
Nicolau Popea. Au mai luată parte 
Preacuvioșiile Loră Dr. Ilarionă Pușcariu 
archimandrită și Nicanoră Frateșiu, pro- 
tosinoelă, precum și o mulțime de de- 
putațl congresuall."

* ♦ *
Esplosiunede granate. țliarului „Gon- 

stituționalulă" ’i se anunță, din Reni (Ba
sarabia) că acolo s’a întâmplat o esplosiune 
ou ooasiunea descărcărei granateloră 
dintr’ună vagonă, 10 âmenl au fostă o- 
morîți și 6 greu răniți.

* * *
Esplorațiuni antarctice. Se scrie dia

rului „Manchester Courier" : „Espedițiu- 
nea polară de sudă a baronului Nor- 
denskjdld pote fi privită acum ca faptă 
împlinită. Suma necesară pentru eohi- 
parea espedițiunei e aprâpe adunată și 
planulă acesta a fostă acoeptată cu oăl- 
dură de cătră guvernulă coloniiloră aus
triaco. Congresulă internațională geo
grafică s’a pronunțată în favorulă aces
tui proieotă, er mioa sumă ce mai este 
de lipsă se va aduna lesne în Anglia.

** *
Musica orășenescă va da mâne ună 

concertă în sala hotelului „Europa". In- 
ceputulă la 8 ore sera.

Scăderea românismului în Bucovina.
Biroulă statistică din Viena a pu

blicată resultatele sumare ale reoense- 
mentului făcută în Austria la 31 De- 
cemvre 1890.

Din cele espuse în acestă publica- 
țiune să vede, că în generală Românii 
din Cislaitania au sporită în oei din urmă 
dece ani cu 18,227 suflete, seu cu 9.55 
prooente, fiindă suma totală a acelora, 
cari în conversațiune se folosesoă de 
limba română, la anulă 1880 de 190,799, 
er în anulă 1890 de 209,026 suflete. La 
fiă-care miiă 8.9 se folosescă de limba 
de conversațiune românescă.

Nu așa stă însă lucrulă în ce pri- 
vesce în speoială pe Românii din Buco-

vina. Aici la 1880 erau pe miiă 334.3, 
care vorbiau limba românescă, și acestă 
numără s’a redusă după (reoensământulă 
din anulă trecută la 324,1. Bucovina ar 
ave după resultatele aoestui reoensă- 
mântă 642.470 locuitori, dintre cari 
268,371 suntă Ruteni, 208,271 Români 
și 165,891 de alte naționalități, Germani, 
de care se țină toți Ovreii, Polonii, Ar
menii, Maghiarii etc. Acestă scăcjământă 
ală celoră ce vorbesoă românesoe în Bu
covina e mai alesă în folosulă limbei 
germane și polone, căci pe când și limba 
ruteana a pierdută 3,9 pro miile față cu 
anulă 1880, limba germană a câștigată 
16.5, er limba polonă 4.6 pro miile. în
mulțirea Germaniloră și Poloniloră, ob- 
semvă „Gazeta Bucovinei" care resumă 
acestă statistică, se p6te atribui mai ou 
semă funcționariloră și servitoriloră, oarl 
au venită în țâră în oei din urmă 
cjeoe ani.

Causa dărei îndărătă a Româniloră 
„Gazeta Bucovinei" o află parte în emi
grări, parte în relele oondițiunl igienioe 
în oarl trăescă mai alesă muntenii, în 
sfîrșită în falsificarea dateloră statistice 
de oătră funcționarii catagrafl în favo
rulă rutenismului.

Congresulu naționalii bisericescu.
In ședința a 111-a, ținută la 3/15 

Ootomvre s’au presentată petițiunile de 
concediu ale deputațiloră Eugenă Mo- 
csonyi, pe întrega durată a sesiunei, Co- 
riolană Brediceană pe 5 cpl0 și Cons
tantină Groza pe 5 4il®> oarl se acordă.

O disousiune s’a născută din inoi- 
dentulă verificărei deputatului Viotoră 
Mocsonyi, care prin telegrafă șl-a de
pusă mandatulă.

Deputatulă Parteniu Cosma, pe basa 
regulamentului susține, că ună deputată 
nu pote renunța dela mandată, când nu 
putemă sci, dâcă telegrama în adevără 
este trimisă ori nu de deputatulă res- 
peotivă și nici nu este adresată la pre- 
sidiu, propune deci, ca renunțarea în 
forma acesta să nu se primâscă, oa să 
nu se faoă ună oasă de precedență, după 
d-sa necorectă.

Punendu-se la votă, 25 deputațlvo- 
teză pentru propunerea d-lui deputată 
P. Cosma, er 25 suntă pentru propune
rea oomisiunei. Escelența Sa, în calitate 
de presidentă, decide în favorulă pro- 
punerei comisiunei și astfeliu se ve
rifică.

In Ședința IV, ținută la 4/16 Oo
tomvre se presintă între altele raportulă 
oonsistoriului metropolitană referitoră la 
ingerința guvernului în ce privesoe pro
cesele disciplinari învățătorescl împreu
nate cu destituirea din postă, care s’a 
transpusă comisiunei școlare.

Cu privire la notificarea despre de
codarea binemeritatului arohireu Ioană 
Popasu, primulă episcopă ală diecesei

reiinființate Caransebeșă, oomisiunea pro
pune și congresulă enunță ca condusă : 

Constatândă meritele fericitului ar- 
ohereu obținute în decursulă laboriâsei 
sale vieți față de biserica nâstră națio
nală română, pentru perderea regretabilă 
a aoestui bărbată binemeritată de bise
rică și națiune, congresulă îșl esprimă 
profunda sa oondolență, căreia îi dă es- 
presiune atâtă prin acestă oonolusă, câtă 
și prin ridioare.

Relativă la punotulă în care se a- 
rată, cumcă pentru întregirea scaunului 
episcopesoă devenită în vacanță în die- 
cesa Caransebeșului s’au luată măsurile 
prescrise, în urmarea cărora în aoelă 
scaună episcopescă a fostă instituită 
părintele episcopă actuală Nicolau Popea, 
fostă arohimandrită și vioară archiepis- 
oopesoă, precum și relativă la aoelă 
punctă, unde se espune, cumoă resulta- 
tulă susă espusă se pote atribui mai 
vârtosă energicei intrevenirl a Esoelen- 
ției Sale Domnului arohiepiscopă și me
tropolită, la propunerea oomisiunei, oon- 
gresulă aduce următorulă oonolusă:

Congresulă, luândă ou plăoere actă 
despre instituirea părintelui NicolauPopea 
în scaunulă episoopeso ală diecesei Caran
sebeșului, Esoelenției Sale Preasânțitului 
Domnă metropolită pentru energica în- 
trevenire în acestă. obiectă, spre a vali- 
dita votulă biserioei, i-se esprimă reou- 
noșcință.

Comisiunea având în vedere, oumoă 
ou date positive este constatată trebuința 
urgentă de a se regula din partea aces
tui oongresă administrarea averiloră bi- 
serioescl, șoolarl și fundaționall, mai 
alesă în comunele bisericescl, și a norma 
ou preoisiune oerculă de aotivitate și de 
procedură ală oganeloră parochiale în 
administrarea averiloră bisericescl, pre
cum și referințele, în cari stau aoele or
gane parochiale față de organele superi
ors în privința administrațiunei averiloră, 
comisiunea propune și oogresulă deoide:

Se însărcinâză consistorulă metro
politană, ca conformă ooncluseloră an- 
teriore, pe basa materialului procurată 
dela eparohii a pregătită proiectulă de 
regulamentă pentru administrarea afaoe- 
riloră eoonomice și ală presenta congre
sului ordinară următoră.

Punctulă ce traotâză despe deveni- 
nirea în vacanță a unui locă de asesoră 
ordinară în senatulă biserioesoă prin 
promovarea Preasânției Sale D-lui Nioo- 
lau Popea la demnitatea de episcopă, 
conform propunerei oomisiunei,— se enun
ță a se pune la ordinea cjilei îndeplinirea 
acelui locă vaoantă deodată cu organi- 
sarea celoralalte două senate.

Referitoră la punctulă, ce se tratâză 
despre tipărirea cărțiloră bisericescl cu 
litere, oomisiunea avendă în vedere, că 
afacerea aoesta este regulată la P. S. 
sinodă archierescă și fiindoă în biserioa 
nostră este mare lipsă de cărți, a oăroră

pentru ca să nu strioe oovorulă de 
flori, care acoperea stradele, și curio
șii esaminau iconele cele delicate și lu
minase, pe cari le făcură din flori băr- 
batele Gensanerine.

Era o privelisce frumosă și minu
nată. Acela, care stă înaintea bisericei 
Santa Trinita, vede cele trei strade prin
cipale ale orășelului, oum se întindă oa 
ună evantaliu dela punotulă acesta și 
mergă în liniă dreptă în susă spre munte. 
T6te, de susă pănă josă, erau presărate 
cu ună mosaică pestriță și aromatică. 
Foile întunecate ale stejariloră, mirții și 
laurii formau basa, pe care se aflau 
iodnele încunjurate de trandafiri. Erau 
stele, rosete, fântâni săritâre, în cari 
se soăldau porumbii, mielulă iui Dumne- 
deu ou stegulă, altare cu inimi învăpă
iate, monograme curiosă formulate, in- 
signiile Papei seu ale familiei de Savelli, 
care domnia pe atunol peste Genzano și 
Ariccia, și tote gradațiile de la lumină la 
umbră, se reoglindau prin singuraticele 
frunde.

Nu se vedea nici o urmă de noră

pe cerulă limpede și albastru, și nu adia 
nici celă mai ușoră vântă, care ar fi pu
tută împrăscia iconele de flori. Cine se 
sătura de priveliscea de pe strade, îșl 
căuta ună locșoră în Osterii, pentru oa 
să petrecă jucândă și bândă dulcele vină 
de Genzano, pănă oând era să înoâpă 
procesiunea.

Intre acești din urmă se aflau și 
doi âmenî îmbrăcațl, cam oa cetățenii 
mai puțină bogațl. Oelă mai bătrână 
dintre ei avea una dintre acele fisio- 
nemii, pe care nu o mai uiți nicl-odată, 
chiar decă ai fi vădut’o numai o singură 
dată; ună ochiu pânditoră, care se mișca 
făăr înoetare, ună nașă de vultură, o 
buză violână și răutăciosă, o frunte înaltă 
și pleșuvă. Răspingătâre era și figura lui 
mioă și slabă. Trupulă lui era cu totulă 
enervată. Membrele nu voiau să fiă în 
proporțiune unele cu altele, — se părea, 
că le-a cumpărată la o licitațiune ou 
doba.

Celă mai tânără era ună drăgălașă 
blondină, celă multă de 18 ani, ale 
cărui trăsuri regulate ale feței și tein-

tulă său fină, contrastau curiosă cu fe
țele păstoriloră și ale țăraniloră, pârlite 
de sdre și bărbose, oarl umplură oâroiuma. 
Se părea, că urmeză pe celă mai bă
trână numai cu o repulsiune secretă și 
pare, că nu se simția destulă de bine în 
sooietatea acesta amestecată. Fără ca 
însă să împărtâșesoă nemulțumirea tova
rășului său, îlă trase celă mioă la o 
mesă și comandă cu siguranța cerbicosă 
a unui ospe cȘîlnică, o sticlă de vină. Sa
lutările, ce le da în drepta și în stânga 
și contra-salutările, oe le primea, — ca: 
„Bine ai venită, Signor Carlo! Ne bu- 
curămă, că vedemă pe d-lă Pagnotto 'în 
mijloculă nostru!" —dovediau îndestulă, 
că persâna sa era forte cunoscută, și 
într’adevără, ca administratoră ala prin
cipelui Savelli în Aricia, a avută oca- 
siune să vină în atingere cu locuitorii 
munțiloră Albani, peste cari domnea 
atunol principele Savelli.

Cum că atingerea acesta a fostă 
amicală, se pdte trage la îndoială, fiind
că judecândă după oficiulă său, în ab
sența stăpânului, elă domnia cu o putere

nețărmurită. Celă puțină privirile spă- 
riose și bănuitore, pe cari din când în 
când i-le aruncau cei presențl și graba, 
ou oare se depărtau de lângă dânsulă, 
dovediau în de ajunsă, oă salutările 
acestea provină mai multă din frică, de 
câtă din venerațiune, și fiă-care părea, 
că-șl gândea în sine: totă e mai bine, să 
aprincll din când în când câte o lumi
nare diavolului.

într’adevără în ourendă rămase pus
tia mesa, la care ședeau amândoi. Toți 
se îndesuiau în colțulă celă mai înde
părtată ală odăiei, așa încâtă amândoi 
bărbații puteau vorbi fără ca să fiă con
turb ți. Câtă-va vreme se părea, că face 
plăcere tînărului sgomotulă sălbatică, 
der în ourendă șopti elă tovarășului său, 
făoândă o mișcare desprețuitdre din 
capă. „Haide să mergemă, Carlo, larma 
asta sălbatică, ce o face canalia asta 
bâtă, urletulă la joculă Mora, înbulzâla 
asta, și ce e încă mai multă, aerulă stri
cată ’ml suntă de nesuferită. Haide de 
aici".

Mioulă Pagnotto îlă apucă de mâ-
I
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retipărire pare a fi împedecată cu nede
terminarea, dâcă acele cărți au să se ti- 
păresoă ou litere slave ori latine și în 
casulîî din urmă cu care ortografiă, pro
pune și congresulă decide: Ven. sinodă 
episoopescă este rugată a resolvi câtă 
mai curândă acâstă cestiune.

In ședința a V-a, ținută la 5 (17) 
Octomvre, președintele archiepiscopă și 
metropolită aduce la cunoscința congre
sului, că ținendă semă de datorința ce 
o avemă față cu memoria binefăcători- 
loră bisericei nostre, în conformitate ou 
usulă din trecută, astăcjl la 9 ore s’a 
celebrată în biserica „Schimbărei la față“ 
din cetate parastasă solemnă întru amin
tirea fericitului archiepiscopă și metro
polită Andriu baronă de Șaguna și întru 
cea a binefăcătorului bisericei și națiunei 
nâstre de piămemoriă Emanuilă Gozsdu, 
la care au asistată toți deputății congre- 
suall, anume Invitați la acestă actă.

Se presentâză rugarea credinoioșiloră 
români ortodocși din Hernecova, aparți
nători dieoesei sârbesc! din Timișora, în 
care cerii incorporarea lorii la biserica 

■nostră și desfaoerea legăturiloră ierar- 
chice ou Serbii,—să predă comisiunei pe
tiționare,

Esoelența Sa înaltă Prea Sânțitulă 
Domnă archiepiscopă și metropolită face 
următârea propunere : Inoependă cu 
prima Ianuarie 1892 după oălindariulă 
nou, respective 20 Decemvre 1891 c. v. 
să se introducă în intregă administrarea 
bisericdscă in metropolia nostră usulă că- 
lindarului nou, rămânendă neatinsă usulă 
oălindarului veohlu în celestrinsă rituali 
și ale tipicului. La propunerea deputa
tului Ionă Lengeru, se alege o comi- 
siune speoială de 15 membrii dimpreună 
cu Preasânțiții episcopl, oare să o stu
dieze și să vină cu raportă în sesiunea 
presentă.

Călătoria Maiestății Sale Regelui 
Carolii la Sigmaringen.

„Monitorulă Ofioială“ ală României 
publioă relațiunea următâre asupra ple- 
cărei M. S. Regelui din Pllanza la Sig
maringen.

Duminecă, 29 Septemvre, la ârele 9 
și jum. M. S. Regele însoțită de Au- 
gustulă Său frate, A. S. R. Principele 
Leopold au pornită din Pallanza, prin 
Laveno, la Lucerna și de aci la Sigma
ringen.

In ajună, Majestatea Sa a primită 
în audiență pe d. de Gri e r s, ministrulă 
afaceriloră străine ală Rusiei, oare a ve
nită în Pallanza spre a petrece câteva 
<jile; âr la 8 ore sera, sooietatea oea 
mai aleasă din localitate a organisată 
în fața grădinei marelui otelă Pallanza 
o serenadă, în ondrea Suveranului nos
tru, care, împreună ou A. S. R. Princi
pele Leopold, a ascultată din baloonulă 
otelului acestă omagiu de simpatiă și 

de respectă ce I se aduoea. Ună fru
moși buohetă a fostă trimisă de orga- 
nisatorii serenadei grațiosei nâstre re
gine. M. S. Regele bine-voindă a se co
borî în grădină, mulțumi, în ohipulă celă 
mai oăldurosă, domniloră și dâmneloră 
ce luase parte le acâstă menifestare.

In cpua plecărei autoritățile locale, 
oomandantulă regimentului diu Pal
lanza și numărosulă publioă alcătuită 
din lumea oea mai distinsă, între care : 
d. generală de divisiă Cornițele Cadorna 
ou d-na Cadorna; d. Comite Brunetta 
d’Usseaux ou d-na Comitesa Zabloska; 
d. Bozotti ou d-na Bozotti; d. Comite 
Orsetti cu d-na Comitesa Orsetti; d. Fe- 
ragotti ou d-na Feragotti d. Dr Gritti 
ou d-na; d. Iocotenentă-oolonelă Comite 
Cadorna ou d-na și alții, venise în gră
dina otelului oa să ureze Augustului 
nostru suverană oălătoriă bună în mo- 
mentulă de a se îmbaroa, asigurându-lă 
de afeoția tutuloră și de ferbintea do
rință oe toți o au pentru însănătoșiarea 
câtă mai grabnică a M. S. Reginei.

Majestatea Sa, și Augustulă său Frate 
urmați de suite, între aclamările oeloră de 
față, suindu-Se pe ună vaporașă, într’a- 
dinsă luată pentru acesta, sosi la La
veno la ârele 10 și jum, și urcându-Se 
în vagonulă regală, porni spre Lucerna, 
unde ajunse la orele 6 după ameacjl. 
Aci a petrecută 24 de âre, ou care pri- 
legiu a visitată părțile cele mai însem
nate ale orașului, oum și împregiurimile 
âr Luni, la ârele 7 și jum. dimineța, 
Regele și A. Regală plecară ou drumulă 
de feră la Sigmaringen.

La gara Stokach, Alteța S. Regală 
Principesa Iosefina de Hohenzolern, în
tovărășită de A. S. R. Comitesa de Flan- 
dra și de A. S. Principele Frederic Sora 
și Fratele Suveranului, venise să pri- 
mesoă pe Majestatea Sa. Regele oobo- 
rândă din vagonă, îmbrățișa pe Augusta 
Sa mumă, pe Sora și Fratele său și su
indu-Se cu toții în trenă, intrară în gara 
Sigmaringen la ârele 5 și ună sfertă 
după ameadl.

Pe peronulă gărei, oe era împodo
bită cu drapele și plină de lume, aștepta 
pe Inaltulă călătoră, A. S. R. Principesa 
Antoaneta, A. S. R. Principesa Friede- 
rică de Hohenzollern, A. S. R. Princi
pele Ferdinandă ală României, A. S. 
Prinoipele Carolă de Hohenzollern, AA. 
LL. RR. Principesele Henrieta și Iose
fina, fiicele A. S. R. Oomitesei de Flan- 
dra, numerâse suite și demnitarii Casei 
de Hohenzollern.

Regele coborându-se din vagonă, 
îmbrățișa pe Augustele Sale Rude; apoi 
vorbi ou persânele oe venise spre a’Lă 
saluta, și după aceea, suindu-Se în tră
sură cu Augusta Sa Mumă, merse la 
Castelulă de Hohenzollern, unde va ră
mâne o săptămână.

Luni, 30 Septemvre, la orele 2 după 
amiecjl, M. S. Regina a primită visita 

M. S. Regelui Italiei, care a venită în- 
tr’adinsă dela Monza pentru a saluta pe 
Augusta nostră Suverană.

In loculă de debarcare din fața 
grădinei marelui otelă Pallanza, Majes
tatea Sa a fostă primită de d. generală 
Vlădescu, care l'a însoțită pănă la apar
tamentele Reginei, unde Regele Umberto 
a stată aprâpe 2 âre.

Telegramele „Gaz. Trans“.
(Serviciulfl. biuroului de cor. din Pesta.)

Budapesta, 21 Octomvre. Opo- 
sițiunea moderată a hotărîtu în 
conferința de eri se ia numele de 
„partida națională''1.

Graz, 21 Octomvre. Majestatea 
Sa monarchulu a adresată o scri- 
s6re autografă grațidsă coman
dantului de corpii, ducele de 
Wiirtemberg, care la dorința pro- 
priă a fostă pusă în disponibilitate.

Berlin, 21 Octomvre. Erl a a- 
părutu o nouă broșură a lui Bis- 
mark, sub titlulă; „Ablehnen oder 
annehmenu („A respinge ori a 
primi“), în care se pledeză ener
gică pentru respingerea tratatului 
comercială între Germania și 
Austro-Ungaria.

Literatură.
„Convorbiri literare* revistă soien- 

tifică literară, apare la întâia a fiă-oărei 
luni în Bucuresol, Strada Romană 71. 
Directoră : Iacobu Negruzzi. Anulă XXV. 
Nrulă 7 cuprinde: D. Onciulă : Radulă 
Negru și originele principatului Țării 
RomânescI (urmare). — M. Străjanu: 
Trei legende sâu despre oonsciința mo
rală. — Duiliu Zamfirescu: Lumea nouă 
și lumea veohiă (urmare.) — C. A. Kuch: 
Starea de lucruri din Moldova și Vala- 
chia (1828—1843), (urmare.) — Z. Miron : 
Finis; Fiori morbizi (poesii). — Al. Obe- 
deanu: Voluptate; Pumnală; To Be... 
(poesii.) — Robert Prexl: Descântece 
din Ardeală (sfârșită.)

A apărută :
Calendariu pe anulă dela Christosă 

1892. Aradă, editura și tipografiei diece- 
sei gr. or. române a Aradului. Cuprin- 
sulă acestui ealendară este fârte 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. 
Pretulă 30 cr. v. a.>

Dare de semă și mulțămită publică.
Șeica mare, Octomvre 1891.

Cu ocasiunea petrecerei din Șeica 
mare, ținută în 31 Augustă a. c., ală 
cărei venită e destinată pentru șcâla 
română gr. cat. din locă, a incursă suma 
de 61 fi. 50 or., din care subtragendu-se 
spesele de 25 fi. 91 cr., rămâne venită 

curată 35 fi. 59 cr., care sumă se află 
la disposițiunea senatului șoolastioă.

Supra-solvirI au incursă dela On. 
D-nl: Bozașianu, preotă în Moșna 1 fl., 
Iuonă Moldovană, protopopă (Mediașă) 
1 fl., Deonisiu Romană, când, de Advo
cată (Mediașă) 1 fl., Nicol. Racoția, me
dică (Șeica mare) 2 fl., Aureliu din Gura 
rîului 1 fl., Paulă Popesou, preotă (Borta) 
50 cr., Vasiliu Suciu, preotă (Oergâulă 
mică) 50 or., Henteșiu, preotă (Oona 
Sibiiului) 50 cr., Varga, Inotară (Șeica 
mare) 50 cr.

Primâscă toți acești on. d-»I cea 
mai căldurâsă mulțămită pentru spriji- 
nulă oferită șcâlei nâstre, care e de mare 
importanță pentru noi și e avisată la 
spriginulă onor, publioă.

Nicol. Racoția.
casară.

DIVERSE.
La esamenulâ de agricultură. „Cum 

s’ar pută mai bine păstra pentru multă 
vreme carnea de mielă prospătă?“ — 
„Dâcă vomă lăsa mielulă viu!„

Mângăere. „Așa-dâră, domnule ad
vocată, D-ta crecjl, că voiu perde pro- 
oesulă ?u — „D-ta, nu, —celă multă 
copiii, copiiloru D-tale\r

Semne rele. „Vreau să bâu și eu.u
— „Beutura nu e pentru copii mici, 
Ioane. Așteptă pănă când vei fi mare.u
— „Pănă atunol D-ta vei bea totă!“

Leulu dela Cheronea. Acestă renu
mită monumentă, care s’a ridicată în 
onorea Atenieniloră și Tebaniloră, căcjuțl 
în lupta dela Cheronea în 338 în contra 
lui Filipă, regele Macedoniei, acum se 
va reconstrua din nou. Monumentulă a- 
cesta de marmoră, în cursulă secoliloră 
s’a ruinată cu totulă. O parte din buoă- 
țile ruinate suntă aooperite cu pământă, 
âr o parte se află în museulă britanioă 
din Londra. Guvernulă din Atena a dată 
30,000 drahme, pentru oa să se recon- 
struâscă acestă monumentă. Asemenea 
și societatea archeologioă grecescă va 
contribui ou o sumă 6re-oare, pentru a- 
cestă monumentă.

Corsulu pieței ISrasovu.
din 21 Octomvre st. n. 1891.

bancnote românescl Cump . 9.26 Vând. 9.80
Argintă romănescă - „ 918 9.24
ilapoleon-d’orl - - „ 9.25 M 9.30
Lire turcescl - - „ i 10.50 n 10.55
Imperiali - - - • „ 9.50 n 9.55
9-albinI .... „ 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6% n

n n ^°/o „ —.— n —.—
fluble rusesc! - - ■ „ 122.— n 123.—
'Orei germane - - „ 57.— 57.50
Discontulă 6—8°/0 pe ană.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maioru.

necă. „Ei, Monsignore, unde aveți de 
gândă să mergeți? Acum, oând vine 
ună aeră prospătă, dorescl ca să mer- 
gemă. Privesce numai pe aoestă vene
rabilă frate Capuțină, căruia i-s’a urcată 
vinulă în oapă, ce minunată se clatină 
printre țăranii, cari îi sărută mâna. 
Arunca o privire asupra acestei țărance 
frumâse din Albano, cu braslete și cer
cei. Asta e nevasta lui Filippo Agnolo 
— elă șâde aprâpe de fântâna săritore. 
Nu e pe gustulă D-tale? Privesce nu
mai sînulă ei frumosă și gâtulă ei luci
tor ă. Ha, Corpo di Mercurio! Când eram 
în etatea D-vostră — — dâr uite colo 
fetiță aceea cu aculă de argintă în pără. 
Ea încă nu e logodită — asta o poți 
vede după mâna stângă dela acă — abia 
e de 13 ani. O ohiăma Mariuccia; e fiioa 
lui Vignarole Pești.

— „Da, îți spună, că nu mi-ai vor
bită multă despre frumsețea muntenoe- 
loră — ochi drăgălași, figuri frumose și 
mândre! Dâr dâoă m’ar vede și m’ar 
recunâsoe oineva într’o astfelă de sooie- 
tate. In Genzano suntă toți adunați — 

Romani — Romane — nici-odată nu ’ml 
voră erta acesta.“

— „N’ai grijă, Escelență“, șopti bă- 
trânulă, „aici la țâră suntă fârte tole
ranți față de aceste lucruri. Dâcă con- 
siderămă și aceea, că v’ațl întorsă numai 
de o săptămână din Milan, cine va 
recunâsoe în tînărulă de 18 ani, pe 
miculă Bambino de 6 ani, când te-ai 
dusă la Milană. Și cine din oârciuma 
acesta ar recunâsoe în haina asta închisă 
în pretinsulă meu nepotă, pe prinoi
pele Orlando Savelli? Alungă-țl îndoiâla 
și trăgănarea și gustă vieța cu îmbel- 
belșugare. Ți-amă promisă plăoerl divine, 
și pe capulă lui Apollo — îmi voiu ține 
cuvântulă. Așteptați pănă treoe proce
siunea, pentru ca să priviți frumosele 
figuri, oe voră treoe pe dinaintea
Vâstră și — ce privesce rămășagulă — 
îlă voră plăti femeile din Milan. Cum 
pâte ună tînără, oare plecă după aven
turi și scie pe Ovidiu pe de rostă, să se 
geneze de străvestire seu de boltitura
acesta afundată, seu de canalia acesta 
de strențoșl.

Nu muechiulă murdară e acela după 
care pescuesce oineva, ci mărgăritarulă, 
ce se află asounsă sub elă. Firesce, că 
în teatrulă Marcellus, în palatulă vostru 
princiară din Roma, în castelele vâstre 
din Ariocia și Genzano suntă perdele de 
mătasă, pe când aici e numai pânza de 
paiangine. Firesce, că acolo pe pava- 
giulă de marmură zângănescă pinteni 
de cavaleră și săbii, pe când aid în în- 
tunecâsa Osteriă sună numai păhare și 
sticle. Damele vostre pârtă pe capă pene 
de struță și de păună, femeile nâstre 
dela sate se mulțumesoă cu părulă loră 
prinsă cu ună acă. Dâr ce suntă tote 
acestea podâde atârnate, față de cele 
din nascere, și în privința acâsta fetele 
dela țâră se potă măsura ou tote duce
sele și cu marchisele din lume. Nu te 
simți ună semizeu în consciița D-tale, 
de a fi domnă și stăpână peste o pă
dure atâtă de înflorită, unde nu trebue 
se petescl, ci să tragi cu câda ochiului, 
unde nu trebue se faci declarațiune de 
amoră, oi numai ună semnă cudegetulă? 
Și eu sciu o părere, pe care o poți 

prinde. Ha! Corpo di Venere! Dâoă gaina 
cotcorogesce, atunci nici oulă nu e de
parte. Intr’adevără, uite aoolo vine ea, 
mama celei mai frumose dintre frumâse, 
bătrâna Benedetta — și aici e și tatălă ei!

—Bine ai venită, Battisă Romagnoli! 
Bine ai venită, Benedetto! Ian’ priviți 
încâce! Nu mai cunâsoețl pe vechiulă 
vostru amică Pagnotto ? Ian’ priviți mai 
aprâpe, și beți ună păhară în sănă
tatea fiioei vostre. Unde ați lăsat’o ? 
dor nu în Ariccia? Păcatulă aoesta nu 
vi ’lă voră erta sfinții nici odată, dâoă n’ațl 
adusă pe fiica vostră la acâsta serbare. 
Sâu umblațl prin orașă cu mirele ei, bra- 
vulă Mario Camucci. DațI ’mi mâna. 
Eaoă aici nepotulă meu, Giorgio Squal- 
di, abia de optă cfil® a venită din Mi
lană, unde a învățată în paroulă Visconti 
grădinăritulă. Dâr, pe legea mea! Eacă 
și fiioa. Bravo! Fii binecuvântată po
rumbița mea și tu frumosule Mario. 
Ean’ venițl încâoe, aici e locă și vină 
pentru noi toți.

(Va urma.)
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Cnrsulu Ia bursa din Viena.
din 20 Octomvre a. c. 1891

Banta de aurii 4%..........................104. —
Banta de hârtiă b°l0 .... > - 100 85
Imprumutulă căilorii ferate ungare >

aurii - 115.75
dto argintii..................... 89.35

Amortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare [1-ma emisiune] • - 111.50 

Amortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare [2-a emisunei] - - —.—

Amorf isarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare (3-a emisiune) ■ - —.—

Bonuri rurale ungare ..... 81.60
Bonuri croato-slavone - ■ - - - 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungurescă ...............................—.—
Imprumutulă cu premiulii ungurescti 141,— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

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, acesta 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 ore înainte și 3 ore după prândă.

Brașovu, în 16 Octomvre 1891.

Nr. 9803-1891 2 2
ghedinului 130.25

Renta de hârtiă austriacă .... 91.50
Renta de argintii austriacă .... 91.10
Renta de aurii austriacă.................... 108 85
LosurI din 1860 ....... 136.75
Acțiunile băncei austro-ungare « - 1015,
Acțiunile băncei de credită ungar. - 32b.— 
Acțiunile băncei de credită austr. - 279.50
Galbeni împărătesei- - ■ ... 5.57
Napoleon-d’orI - ......................... 9.31
Mărci 100 împ. germane - ... 57.67'/j
Londra 10 Livres sterlings - - - 117 30

Nr. 13283—1891. 3—2

CONCURSU.
Pentru ocuparea unui postii de me- 

dioă secundarii în spitalulă civilă publică
din locă pe durata de 6 ani, împreunată 
cu ună salară anuală de 500 fl., cu lo
cuința liberă în spitală și cu ună depu
tată de 24 metri cubici de lemne de 
fagă, se escrie prin acăsta conoursă.

Reflectanții asupra acestui 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

ESCRIERE DE CONCURSU.
La oficiulă orășenescă forestierală 

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

Plata anuală de 266 fl. respective 
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 în 30 No
emvre a. o. subscrisului magistrată pe- 
tițiunile provădute cu ună timbru de 50 
cr. cu atestetele asupra examenului de 
pădurară depusă în țera internă, cu ates
tatele asupra etăței și locului natală și 
de apartenență, cu atestată asupra cu- 
nâscerei celoră 3 limbi ale patriei (limba 
germană, maghiară și română) și asupra 
moralităței precum și asupra destoiniciei 
corporale.

Brașovu, 18 Octomvre 1891,

0 specialitate necomparabilă
♦
♦
t

M

t
t
*

t
t
♦
♦

1+

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

a/po, nsctizcLerala de
r *

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

Apa minerală de „Repât44 să întrebuințeză ca medicamenta* CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire,. în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organeloru respirătdre, În contra 
maladieloru rinichiloru și a beșicei etc., are unu efectâ admirabilii la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta ca remediu solvatoru neprețuibilu.

Celu mai curatu și binefăcătorii productu naturală.
fiț' Ca hor vizii adecă, h cutii cu vinii.

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

ȘampagnulU apeloru minerale. 'Bffl
Conformă ordonanței înaltului ministeră de interne No. 5891/VIH 

din anulă 1890, apa minerală de Repât44 este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescripțiunile legiloră sanitare.

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

a

Apa minerală de țțBepât44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în t6te birturile mai notabile.

Cu totă stima
Admînistrațînnea isvorulin 

Josef Gyorgy,
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-25

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

Budapesta—Predealu Predealu—Budapesta 18 .-Pesta- Ara du-Teiu ș

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rații

Trenii 
de 

persân.

Trenu 
accele
rată

Trenu 
accele
rații

Trenîî 
de 

persân. ratu

Trenu 
accele-

Trenă 
de 

persân

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele
rații persân

Trenu 
de

*
♦
*
♦
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Teiuș-Aradii-B.-Pesta Copșa-mică- Sibiiu

Trenii 
de 

persân.

Trenu 
accele
rații

Trenu 
de , 

persân-

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea-mare I
Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huedin
Stana
A ghiriș
Ghirbău
Nădășel
Clușiu |

Apahida
Ghiriș
Cuoerdea
Uidra
Vințul de sus
Aiudă
Teiușu

Crăciunelă
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică j 

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodă
Augustină 
Apața 
Feldiora
Brașovu

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

3.2‘

Timișă 
Predeală 
Bucuresol

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

5.47

Bucuresci 
Predealu 
Timișă
Brașovu

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

6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudă 
Vințul de 
Uidra 
Cuoerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

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
3.31
9.30

MLureșii-Ijudoșii—Bistrița

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

• •

7.31

‘l
sus

Nădășelă 
Ghîrbău
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia 
Bratoa 
Rev 
Mezo-Telegd
Oradea mare

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

4.-
6.48
9.59

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

I

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
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

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

îo.oe
10.23 
10.42

■ ll.Pi
; 11.51
■ 12.09
i 2.24

4.47
• 8.4C
i 6.05

Aradu
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva 
Siineria (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

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25
9.50 Mui
1.05
5.24
5 46
5.57

Teiușu

6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53 

10 191 
10.50
11.16
11.44
12.06
12.38

Vinț. de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
[lia
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
RadnaLipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață

Aradu j

Szolnok
Budapesta

Viena

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

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
5.53
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

Simei'ia (Piski) l’etroșeni t’etroșeni-Sinieria (Piski

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
Șeioa-mare 9 05 5.55 11.40
Copșa mică 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 J' 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 /* V

9.35 9.53
5.21 5.54 10.20

Ludoș 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7.47 8.25 12.50

Turti a —

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

5 Aradu--Timișora | Timișoi•a—Aradu

, Aradu 6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11 5.05
■' Vinga 7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46 6.40

Timișora
1

8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50 7.50

risii—Turda

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.16
Cerna 11.13 5.03 9.34
Hunedora 11.48 5.38 9.58

Hunedora—Simeria (Piski)

Zernesci—Brașov

Hunedora 
Cerna 
Simeria

4.46
5.11
5.28

2.32
3.-
3.20

7.22
7.50
8.10

Brasov—Zernesci
Brașov 
|Zernescî

5.45 2.58
7.26 4.39

risii__

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda 4.50 9.30 2.30 8.50 Zernescî 8.- 5.20
Turda 8.08 10.55 4.— 10.44 Ghirișu 5.10 9.50 2.50 9.10 Brașov 9.24 6.44

Bistrița—Mur ești-lauloșu

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

1.16
4.15
7.21

Nota: Numerii încuadrațl cu linii gr6se însemnăză drele de ndpte.

Sighișdra. . 
Odorheiu . .

3.15
6.10

4.30 11.25 Odorheiu. . . 815
7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

Car eii-mari—Zelău || Zelău—Careii-mari
Oareii-marI. 
Zelău. . .

5.50 Zelău . .
Careii-marI11.-

1.56
6.48

Brașov — S^-Gicorgiu
Brașovu
Uzonă
S .Georgiu

8.30
9 43

10.23

3.10
5.23

5.03
S.-deorgiu—Brasov,.
S.-Georgiu 6.32 5.17
Uzonă 7.00 5.45
Brașovu 8.08 6 53

Tipografîa A. MUREȘIANU, Brașovu,

l


