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ZSTotn. accn.amen.tu

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cui Octomvre AS91 st. vechiu 

s’a deschisă nou aiioniunentu, Ia oare in
vităm? pe toți amicii și sprijinitorii foiei nâstre.

Prețulâ abonamentului:
Pentru Austro-Ungarla: pe trei luni 3 fl 

pe ș6se luni 6 fl., pe und and 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

Iun! 10 franci, pe șâse luni 20 franci, pe und 
and 40 franci. _____

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

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

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

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

Domnii, cari se vor? abona din nou 
■8 binevoâscă a scrie adresa lămurit?, și 
a arăta și posta ultimă.

Administrațliinea „Gazetei Transilvaniei".

BrașovU, 10 Octomvre v.
Suntemu nevoiț! a reveni as- 

tăc|i asupra unui curiosu casu de 
„urbanitate4', ce s’a petrecută în 
decursulu acestei veri în părțile 
Selagiului și despre care amu mai 
vorbită într’unulă din numerii tre- 
cuțl ai foiei nostre.

Scimu, că episcopulă romano- 
catolictî Schlauch dela Oradea- 
mare a întreprinsă în vera acesta 
o visitațiune canonică în părțile 
Selagiului cu scopu de a confirma 
pe credincioșii săi din acele părți. 
Cu ocasiunea acesta ne este cu
noscută, că mai mulți preoți ro
mâni uniți din protopopiatulu Tăș- 
nadu-Sărvadului în frunte cu pro
topopule loru au aflatu de bine 
a-și așterne și ei omagiile loru 
înaintea înaltului ospe străinu și 
a-lâ saluta printr’o cuvântare de 
binevenire.

In împrejurarea acesta noi amu 
aflatu unu regretabilă casu de pre

cedență și sciindu cine este epis- 
copulu Schlauch față cu noi Ro
mânii, ni-amu ținutu de datorință 
a ne esprima îngrijirile nostre și 
a desavua acestu pasuf alu preo- 
țiloru români uniți din amintitulu 
protopopiatu.

Cu mirare vedemu, că în urma 
desavuărei nâstre, amintiții preoți, 
în loc.u de a-și recunosce greșela 
și de-a se feri în viitoru de-a mai 
comite astfeliu de anomalii, vinu 
și ne respundu printr’o lungă în
tâmpinare, der o întâmpinare, în 
care nu se cuprinde nici o des- 
mințire în ceea ce privesce sevîr- 
șirea faptului și de aceea nici 
n’amu aflatu cu cale a-o publica.

Ni-se spune adecă în memorata 
întîmpinare, că ei într’adeveru, ală
turi cu clerulu maghiară, i-au gra
tulată episcopului Schlauch din 
incidentulă presentărei acestuia 
în părțile loră, der acesta au fă- 
cut’o numai pentru ca se-șl împli- 
nescă o „datorință de urbanitate^ 
față cu cu elă și pentru ca nu 
cumva prin absentarea loră dela 
festivitățile primirei se fiă tim
brați ca „demonstranții

Pentru ca se scimă judeca mai 
bine, pănă unde se estinde simțulă 
de „urbanitate" ală acestoră preoți 
selăgenl, vomă reaminti numai 
atâta, că episcopulă Schlauch este 
întemeiătorulă cunoscutei socie
tăți de maghiarisare „Szecsenyi", 
pe care a întemeiat’o cu scopulă 
de a ucide vmța națională a Ro- 
mâniloră din comitatulă Sătma- 
rului; Schlauch este omulă, care
— totă pentru ună grosolană casă 
de „urbanitate", ce i-s’a făcută 
din partea Româniloră BeiușenI
— a causată eliminarea mai mul- 
toră tineri de-ai noștri dela gim- 
nasiulă română din Beiușu, desti
tuirea a trei profesori bravi dela 
acestă gimnasiu și depunerea di
rectorului din postulă seu, er la 

urmă maghiarisarea gimnasiului 
superioră întregă.

Der o scie tâtă lumea dela 
noi și o sciu, de sigură, și preo
ții despre cari vorbimă, că epis
copulă romano-catolică Laurențiu 
Sclauch este celă mai înverșiu- 
nată maghiarisatoră și, ca ori care 
renegată, e inimiculă celă mai 
pronunțată ală nostru.

Acum, decă noi și față cu o 
asemenea persdnă amă mai da
tori considerațiuni de urbanitate, 
atunci n’amă mai pute face nici 
o deosebire între urbanitate și slu- 
gărniciă.

Der ne mai spună preoții din 
tractulă Sărvadului, că s’au te
mută, nu cumva prin absentarea 
loră se fiă timbrați din partea 6- 
meniloră lui Schlauch ca „demon
stranți". Der apoi, când protopo- 
pulă Sărvadului a mersă și a prân- 
cțită la masa celui mai declarată 
adversară ală nostru și când pre
oții români din acestă tractă și-aă 
depusă omagiile loră la piciârele 
celui mai înverșunată inimică ală 
poporului română, nu s’au temută 
ei 6re, că potă se fiă timbrați ca 
demonstranți din partea Români
loră ? Unde vei găsi o mai mare 
demonstrațiune în contra spiri
tului nostru națională de solidari
tate, ca atunci, când conducători 
ai poporului română mergă și se 
închină inimicului, care și-a 
ridicată pumnalulă în contra a- 
cestui poporă?

Nici o prea adâncă stimă față 
cu persâna Episcopului Schlauch 
nu pâte motiva pasulă amintiți- 
loru preoți, căci ori câtă de „înaltă 
cultură" se $ice c’ar ave acestă 
Episcopă maghiaronă, elă nl-a do
vedită cu ocasia incidentului dela 
Beiușă, că n’a avută nici măcară 
bunulă simță, de-a cji00 0 vorbă 
bună în favorulă Româniloră be- 
iușeni, cari au căcțutu în năpaste 

din causa „urbanității", ce-o ma. 
nifestară față cu elă.

Suntemă nevoiți derăa reproba 
din nou și cu tâtă hotărîrea pa
sulă preoțiloră români uniți din 
tractulă Sărvadului și o facemă 
acesta cu atâtă mai vîrtosă, cu 
câtă din întimpinarea loră aflămă, 
că acestă pasă s’a făcută preme
ditată și a fostă urmarea conclu
sului unei conlerențe, la care au 
luată parte protopopii și preoții din 
trei tracturl protopopescl.

Scimă, că asemeni anomalii 
primejdiâse s’au ivită mai adese
ori în sinulă credincioșiloră bise- 
ricei românesc! unite și tocmai de 
aceea, în interesulă bine pricepută 
ală acestei biserici chiar, amă 
aflată necesară a tracta la a- 
cestă locu acestă importantă 
cestiune în speranța, că clerulă 
bisericei române gr. cat. va cum
păni bine tendințele dușmănose 
ale clerului maghiară romano-ca- 
tolicu și se va feri de a se iden
tifica cu elă în raporturile vieței 
sale sociale.

CRONICA POLITICĂ.
— 10 (22) Octomvre.

— Foile din Lemberg anunță, că deja 
au și anunțat? Cehii, Oroați Slovenii și 
Slovacii, că vor? lua parte la congre- 
sulu slavică, ce se va țină în primăvera 
viitore la Praga. „Gazeta Narodova" 
desminte soirea, că Polonii n’au primit? 
nici o invitare la acest? congres? la care 
vor? fi invitați cei mai distinși repre- 
sentanțl ai tuturor? naționalităților? slave 
din Austro-Ungaria. Arangiarea o au 
luat’o asupra-șl Cehii tineri, cari îndată 
după conferința primă vor? da condu
cerea unui comitet? ales? aci hoc, care 
va fi compus? din representanța tuturor? 
Slavilor? din monarahiă. Bărbații de în
credere vor? presenta congresului un? 
proiect? pentru un? program? general? 
slavic? ; fiă-care naționalitate va avă să-și 
alegă un? cemitet?, care va conduce 
desbaterile în limba maternă.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Miresa din Ariccia.
Novelă de F. de Gaudy.

(Urmare.)
Aricoianii urmară acestei invitări 

urgente. Frumăsa miresă ședea între 
pretinsul? grădinar? și între logodnioul? 
ei. Era o făptură drăgălașă. Părul? ei 
negru strălucitor? nu era acoperit? cu 
nici un? vel?, oi era prins? de o săgetă 
de argint?. Ochii ei ardătorl, ce stră- 
luoeu sub nisce gene lungi, fruntea înaltă 
și îndrăsneță, buzele ei roșii voluptdse, 
sinul? plin?, pe care unduiau nisce măr
gele de coral?, cârpa albă încrețită dela 
grumazii ei, stătura ei plăoută regesc? 
— principele nu mai văcjuse o față mai 
frumosă. Și era atât? de aprope de el?: 
resuflarea ei ’i atingea obrazii, mâna ei 
atinse pe a sa, când acesta ’i dete pa
harul? plin?; ea mulțumi zimbind? — 
privirea lui fărmeoată era îndreptată a- 
supra ei.

— „Dâr spuneml, Giorgio", cjise rî- 
(jind? administratorul? cătră prinoipe, 
„de când ți-ai uitat? se vorbescl? Te 
pricepi mai bine la plantele de rosma- 
rină, decât? la cele de mirt? ? Ei, lasă 

să trecă, n’am gândit? rău cu acesta".
Și apoi întorcenduse cătră bătrânul? 

Romagnoli, tjise:
„E un? fecior? bravă și harnic? — 

der sfiioiosu ca o fată de doi-spre-4ece 
ani. Să ciocnim? amiol!"

Conversațiunea mioului Pagnotto și 
câte-va păhare repede golite, ajutară pe 
tinerul? prinoipe, ca să iasă din perple- 
sitate. In sourtă vreme îșl recâștigase 
darul? vorbirei și dibăcia sa de om? 
din lumea mare și privirile amicale ale 
frumăsei Letiția arătau în de-ajunsă, 
cumoă conversațiunea era după do
rința ei.

Numai mirele devenea din ce în oe 
mai tăout? și mai întunecat?, nu-șl lua 
nici un? moment? privirea bănuitâre de 
pe cei ce glumeau și sta pe banca sa, 
oa pe too?.

Era un? tener? musculos?, ou o pri
vite încruntată și răutăciosă, pălăria as- 
ouțită cu icona Măriei și ou pantlioile 
pestrițe, ce-i ședeau îndrăsneț? peste 
părul? său negru și creț?, avea o bar
bă sălbatică, ce-i înounjura fața, peptul? 
păros?, mușchii brațelor? sumeoate ară
tau o putere neobicinuită. Posibilu, că 
în momentul? când? s’ar fi văcjut? ata

cat? în drepturile sale de mire, și-ar fi 
răsbunat?; der în timpul? acela începură 
să sune clopotele tuturor? biserioilor?, 
anunțând? începerea procesiunei. Familia 
se repecji afară, principele voi să se a- 
lăture pe lângă frumâsa fată, der se 
simți reținut? de braț?, și privirea sa ne- 
oăjită întâlni pe Pagnoto, care-i făcea 
semn? cu câda ochiului.

— „Lasă-mă Carlo, trebue să merg? 
după ea! Ea ne va scăpa în îmbulzăla 
oea mare, pote pentru tot-dâuna."

— „Stai, Escelență! Nici un? pas? 
mai departe. Esol întdte mințile ? Vreai să 
răpesol fiica înaintea privirilor? părinților? 
ei ? N’ai nici un? ochi? pentru mire, pentru 
furia sa abia stăpânită, pentru fața s’a 
palidă de mâniă? Nu te las? să mergi. 
Vreai să primescl vreo lovitură de cu
țit? în odste ? Corpo di Giove, așa sunt? 
tinerii! Șecjl, ascultă — der escl prea 
nerăbdător?. Vino deci afară în aer? li
ber?, și haide să vedem? prooesiunea, 
și decă persistl, poți să urmărescl fata 
din depărtare. Nici o vorbă astăcjl. 
Acum o cunoscl, sciu unde locuesce, 
stau bun? pentru un? resultat? favora
bil? — cel? mult? în trei săptămâni e 
a D-tale. Ore bătrânul? Carlo Pagnotto 

a vorbit? vreodată minciuni ? Vino, prin
oipe, der fi liniștit?. Chi va piano, va 
lontano. Peste o jumătate deoăs? îți voi 
spune celelalte".

Ei eșiră afară. Privirea lui Orlando 
nu putu fi atrasă nici de praporii fâlfăi- 
torl ai corporațiunilor? ce treoeau încetă 
prin strada florilor?, nici de copii, cari 
mergeau cu făclii și cu vase cu apă 
sfințită. Dâcă nu i-arfi fi făcut? adminis
tratorul? semnă, ș’ar fi uitată să se pună 
în genunchi înaintea crucifixului. Nici 
episcopulă de sub baldachinulă împodo
bită cu flori, nici copiii, cari se îndesuiau 
după elă, și cari strângeau florile de pe 
strade, nu putură să atragă atențiu
nea lui. Procesiunea femeiloră și a fete
lor? urma după aoeea. Mii de capete 
acoperite cu cârpe albe se îndesau, așa 
încât? se părea, că strada e acoperită cu 
zăpadă. Ii era peste putință să o vâdă 
pe Letiția în roiul? aoesta. Prooesiunea 
se apropia încet? de altarul? împo
dobită.

începu să amurgescă. Grupurile se 
desfăcură și se întorceau acasă glumind? 
și cântând?. Orlando supărat? apucă 
brațul? însoțitorului său și pleca ou el? 
pe alea de stejar? dela porta oătră Arricia.
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— „Magyar Hirlap44 primesce din 
Sofia, o telegramă în care se 4^°®) 0& 
aoolo Dumineca trecută s’a pusă mâna 
pe unii omă, care a voitu se-lu impusce 
pe Stambulov. Ministrulă presidents bul
garo tocmai mergea acasă dela oficiu, 
când deodată i-se presentâ înainte unii 
domnii îmbrăcata elegantă, cu revolverulu 
în mână îndreptatu în contra ministrului. 
In acestO moments însă sosi ună poli
țistă, care numai decâtă s’a aruncată 
asupra atentatorului șii-ascosă din mână 
revolverulă oe în urma luptei, s’a descăr
cată în aeră. Atentatorulă deținută este 
ună Rusă și abia înainte cu vr’o câteva 
4ile a sosită la Sofia.

— Fostulă ministru-președinte ita
liană Crispi a adresată, după cum se 
telegrafiază din Parisă, o scrisâre advo
catului Desmarest, în oare se 4^°®> 
tripla alianță este sâmburele unei confede- 
rațiuni europene. Deoă franoia va întră 
în acestă alianță, atunci va fi primită ou 
entusiasmă, și atunci fără multă greu
tate i-se va aduce în împlinire statele 
unite Europene.

Congresulu păcei.
In 3 Noemvre st. n. se va deschide 

în Roma congresulă internațională ală 
păcei, la oare voră lua parte o mulțime 
de deputațl și senatori din mai tote țe- 
rile Europei.

Adesiunile senatoriloră și deputați- 
loră italieni suntă acum în numără de 
357, acele ale membriloră din parlamen
tele străine suntă în numără de 310, 
dintre cari 60 FranoesI, 30 Englezi, 30 
Austriaol, 12 Unguri, 17 Germani, 35 
Spanioli, 16 Elvețieni, 3 PortugezI, 3 
Norvegieni, 6 SvedenI și 56 Români.

Secretarulă generală ală comitetului 
de primire din Roma pentru acestă con- 
gresă, marohisulă Pandolfi publioă prin 
4iare ună artioolă asupra scopuriloră și 
resultateloră propabile ale congresului.

Soopurile congresului suntă:
1. înfrățirea a sute de represen- 

tanțl ai poporului din tote părțile, prin 
ceea oe se întăresoă relațiile politice și 
se evită mai ușoră în viitoră neînțele
geri. 2. Studiarea cestiunei, decă drep- 
tulă celui mai tare trebue se fiă și în 
timpulă de civilisațiă la care am ajunsă, 
cea mai înaltă rațiune de Stată. 3. Dâoă 
majoritățile tuturora parlamenteloră eu
ropene s’ar înțelege asupra aoestoră prin
cipii, ar fi ușoră să se evite răsboele. 4. 
Congresulă să oaute a convinge pe 
guverne și popâră, că menținerea pă
cei nu e numai de dorită, oi și posibilă. 
5. Congresulă trebue sehotărescă mijlo- 
cele cu ajutorulă oărora să fiă posibilă 
ajungerea acestei ținte; pănă la ce punct 

să se potă lua refugiulă la tribunalele 
de arbitragiu și mai de parte, ce alte 
mijloce ar fi ou cale a se aplioa even
tuală în cașuri grele. 6. Congresulă 
trebue să oreeze o organisațiă potrivită 
pentru a pute să eseroite o influență 
binefăcătâre, cu succese crescânde.

De alt-felă congresulă nu pote să 
discute nici o cestiune praotică cu auto
ritate, de ore-ce membrii lui n’au primită 
niol ună mandată în acestă scopă dela 
parlamentele loră. Congresulă nu numai 
că n’are dreptulă de a face astfelă de 
discuții, dâr dimpotrivă, e datoră să le 
evite cu stricteță.

SOIRILE QILEI.
— 10 (22) Octomvre.

îmbunătățirea sorții clerului în Ro
mânia. „Timpulă14 sorie: In comisiunea 
pentru îmbunătățirea sârtei oierului sp 
va discuta ună nou proiectă de lege, 
care să reguleze posițiunea preoțiloră 
față cu locuitorii comuneloră rurale. 
Aoestă proiectă prevede plata unei dări 
de 4 franci pe ană de fiă-care locuitoră 
ală unei comune de 210 contribuabili. 
Pentru oomunele cu ună numără mai 
mare de contribuabili se voră putea an
gaja preoți absolvenți ai facultăței de 
teologiă.

* * *
Parastasil. Conformă Statuteloră 

„Fundațiunei în aducerea aminte de iubiții 
răposați, se va celebra Duminecă în 13 
(25) Octomvre a. o. la 9 6re a. m. în 
Capela cimiterului din Grâveră ună pa- 
rastasă întru pomenirea celoră adormițl, 
pentru oarl s’au dăruită prețuia corone- 
loră neperitâre.

Venitulă fundațiunei formată din 
acestea este destinată a se ajutora Șco
larii români săraci dela Institutele nostre. 
Toți cei ce se interesâză suntă rugați a 
lua parte la servioiulă divină. — Corni- 
tetulu parochială.

* * *
Sobrania bulgară, a fostă convooată 

pe 4iua de 27 Ootomvre n. c. în sesiune 
ordinară.

* * *
Congresuhî studenților!! șerbi și greoi, 

despre oare amă amintită, a fost amânată 
pănă la primăvera viitore. Causa acestei 
amânări este doliulă pentru marea ducesă 
Alexandrovna.

* * *
Biblioteca centrală din BucurescI, s’a 

fundată ou ocasia deschiderei cursuriloră 
Universităței din BuourescI la 1866, când 
biblioteoa liceului St. Sava, care esista 
de pe la 1822, a fostă transportată la 
Universitate, unde înoepu a funcționa 
mai înteiu sub denumirea de „Biblioteca 

națională44. S’au făcută pe sâma acestei 
biblioteci mai multe donațiunl, dâr cea 
mai însemnată este aceea făcută prin 
testamentă de ilustrulă jurisconsultă și 
profesoră George Costa-Foru. Acestă do- 
națiune cuprinde peste 1600 volume și 
servesce ca bibliotecă a parte. Statulă 
a mai cumpărată biblioteca d-lui Al. I. 
Odobescu, oare cuprinde peste 3000 vo
lume și biblioteoa episcopului Ghenadie 
ală Argeșului, și la 1885 se vota legea, 
prin oare autorii, editorii și tipografii 
suntă obligați a trimite Bibliotecei cen
trale câte trei esemplare din operele 
scrise, editate seu tipărite de ei. Astfelă 
biblioteoa numără astă4l vr’o 90,000 vo
lume, împărțite în 31 de seoțiunl. In 
privința cărțiloră, oarl suntă mai căutate, 
„Naționalulă14, din care împrumutămă a- 
oeste date, spune că în rândulă d’înteiu 
vină revistele, apoi poesiile, istoriă și cro
nologia, filosofiă și dicționare. Cărțile de 
teologiă suntă cele mai puțină căutate.

** *
Furnisare de articoll pentru telegrafii 

și telefon!!. Ministrulă ungurescă de co- 
merciu a publicată o ofertă pentru fur- 
nisarea de materială și aparate telegra
fice și telefonioe, din causa lărgirei și 
transformării rețelei telegrafo-telefonice 
r. ung., ce se va face în oursulă aniloră 
1892 și 1893. Terminulă pentru presen
tarea oferteloră este 1 Nov. n. o. De- 
tailurl se potă lua în biroulă camerei 
comerciale și industriale din Brașovă.

** £
Țarul!! Rusiei, a conferită ministru

lui francesă de marină, Barbey ordinulă 
vulturului alba.

** *
Boulangistii din Franoia, cari acum 

se numescă „revisioniștl44, voră ridica 
ună monumentă în Parisă, răposatului 
generală Boulanger. Inițiativa a luat'o 
deputatulă Laur.

<' ** *
Defraudare de milione. La oficiula 

vamală din Halluin (Belgia) s’a făcută 
o defraudare colosală, după cum se vor- 
besoe, de cinoi miliâne. Mai mulțl func
ționari dela aoestă oficiu au fostă 
arestați.

* * *
Esposiția francesă din Moscva s’a în

chisă în 19 Ootomvre n. o. Succesulă 
morală ală acestei esposiții, se pote vede 
din înfrățirea ruso-francesă dela Kron
stadt. piarulă „Mosoovskija Viedemosti14 
anunță, că obiectele, cari au fostă tri
mise la acâstă esposițiă de cătră orașulă 
Parisă, au fostă dăruite diferiteloră in
stitute și museurl din Rusia.

*♦ ♦
Influenza. „Vooea Botoșaniloră44 a- 

nunță, că de vre-o trei săptămâni bân- 

tue influenza în Botoșani și pare a avea 
consecințe mai rele decâtă epidemia de 
acum doi ani. Mai în fiă-oare casă se 
află câte ună bolnavă de influenza și ca 
conseoință pneumonia, acum însă epide
mia pare oă înoepe a desoresce.

*
* 4c

Ursii împușcat!!. In munții de lângă 
băile din Malnașă (comitatulă Treisoau- 
neloră), cu ocasiunea venătârei din 4>lel® 
trecute, a fostă împușcată ună ursă mare 
negru.

Din dieta ungurescă.
In ședința dela 19 Ootomvre, fiindă 

la ordinea 4il0i desbaterea speoială a 
proiectului de lege pentru oererea unei 
indemnisații pentru primele 5 luni ale 
anului viitoră, vorbi la § 1 mai întâiu:

Akos Beotliy: Ministrulă de justi
ția a atacată oposiția moderată, 4ioândă, 
că administrația de stată a fostă idea 
lui. Asta nu-i adevărată, pentru-că în 
Ungaria idea administrației de stată e 
legată în modă nedespărțită de numele 
ferioitului Bela Grunwald. Oratorulă im
pută lui Szilagyi, că după oe a intrată 
în guvernă, s’a lăpădată de principiile 
lui de mai ’nainte, îusușindu-șl princi
piile fostului guvernă Tisza, pe care 
Szilagyi îlă combătea pănă era în opo- 
sițiă. Este convinsă Beothy, că față cu 
guvernulă și cu partida lui, adevărata 
causă a „națiunei14 o representă opo
siția.

Carolfi Pulozky: Considera ca unulă 
dintre cele mai vechi obioeiurl ale opo- 
siției de a presentâ pe consilierii oorâ- 
nei ca pe ună părete despărțitoră între 
corână și „națiune44. Astă4l, în secolulă 
desbateriloră publice parlamentare, în e- 
poca libertății pressei, e ună mare nea- 
devără de-a afirma, că oorâna n’ar ținâ 
sâmă decâtă numai de referadele oonsi- 
lieriloră săi, și nicl-odată n’ar lua în 
semă manifestarea voinței națiunei. Po- 
lemisâză cu Apponyi și critică progra- 
mulă acestuia. Cele ce le-a 4's^ Appo
nyi despre formarea unui stată națională 
maghiară suntă numai ună mijiocă de 
a agita și nici decum nu facă parte din 
programulă lui. Că oe este a se înțelege 
sub stată națională, ministrulă de justi- 
țiă, ou ooasiunea dascălirei unui politioă 
isolată de ai naționalităților^, a arăta- 
t’o cu multă mai bine de cum a arătat’o 
Apponyi în programulă său națională.

Contele Albert Apponyi: Polemi- 
seză ou ministrulă de justiția Szilagyi: 
După părerea ministrului, apărătorii ohiă- 
mațl ai pactului dela 67 nu suntă a se 
căuta în oposițiune. Der unde suntă a 
se căuta? In partida guvernului?... Ora
torulă a considerată pe ministrulă Szi-

— „Și așa fără de veste, ți s’a a- 
prinsă pasiunea oătră frumâsa Romag- 
noli, prinoipe?44 4^8® zîmbindă Pagnotto, 
când se coborîră prin pădurea de ulmi 
din Genzano.

— „Fata e ună ângeră din oeră! 
Trebue să fiă a mea, trebue, ți-o spună. 
Ispititorule, mi-ai arătat’o, ai stârnită 
furtuna acesta în peptulă meu — vai de 
tine, deoă nu mi-o vei da.44

— „Dio mioF suspină Pagnotto 
clătinândă din capă, „Tu turbezi și te 
sbațl, ca valurile de Monte-Ciroello. Ină- 
bușesce-țl, decă ’ți plaoe, furia amorului 
tău cu o dosă de răbdare, și vei vede, 
ce e în stare să facă ună servitoră bă
trână și oredinciosă ală familiei tale. 
Letitia este miresa —

— „Pe toți diavolii din iadă, nu-mi 
aduoe aminte de asta —.“

„Ea e amorezata pănă la nebuniă 
în Mario ală ei44, continua administra- 
torulă cu sânge rece, „și cu greu va pre
feri pe Alteța Vostră, înaintea acelui nă
tărău negru și neoioplită. D-ta, Esce- 
lență, ești prea nerăbdătoră ca să te 
mulțămescl să aștepți în liniște schim
barea inimei ei, așaderă —44

— „Așaderă?44
— „Așadâră, tînărulă trebue de- 

lăturată.44

„Pe toți sfinții, ce cre4l Carlo ?“ în
trebă Savelli înspăimântată. „Să lă uci- 
demă ? Nicl-odată!44

„Fi liniștită, D-le. Cine vorbesoe, 
cine se cugeta la o ucidere? Prin al’ă 
delătura, credă eu, a’lă depărta pe nă- 
tarăulă aoela, celă multă pe o jumătate 
de ană. Apoi pote veni — la Arricia ca 
să-și strice după voia inimei sale sto- 
machulă ou resturile prândului dela fa
milia princiară Savelli. Lasă pe mine, 
principe. Ar trebui să fiă fărmeoată, 
pentru oa să nu-i prooură domnului A- 
moroso, ună ovartiră liberă și costă, de 
sigură că mai moderată, decâtă bucatele 
de postă. Elă are o casă nu departe de 
Porta Romană și o grădină în afundă- 
tura dela Valle d’Ariocia, ou oâți va 
pomi. In fiă-care 41 de tergă merge că
lare cu pâme la Roma — acolo lasă-mi 
mână liberă. După ce pasărea îșl va fi 
băgată gâtulă prin Porta San Giovanni, 
atunci poți să mă trimiți la galeră, dâoă 
nu o voră prinde. Elă trebue să se în- 
caere.44

— „Și dâcă se va întâroe liniștită 
aoasă ?“

— „Elă trebue să se încaere, acesta 
ți-o spună eu. Așa puțină cunosol pe 
compatrioții D-tale, încâtă ore4l, că în vi

nele loră curge sânge de mielă? Mario e ună 
arțăgosă și jumătate, de care putemă 
iute să acățămă ună lață. Și dâoă a a- 
junsă atâta de departe — Corpo di Mer
curio! — de ce ai și fi D-ta, principele 
Savelli, nepotulă senatorului, deoă nu 
l’ai încvartira pe strengarulă acela la 
polele Capitoliului ? După ce va fi căs
cată gura la trecători prin zăbrelele în- 
chisorei, vre-o câteva săptămâni, atunci 
nu va întreba despre lucrurile trecute.44

Signor Carlo Pagnotto era unulă 
dintre aceia, cărora nu le faci nedrep
tate, când 4'ci, suntă însemnați de 
Dumne4eu. Esteriorulă său era res- 
pingătoră, der mai respingătoră era in- 
teriorulă său. Era mișelulă ou inima cea 
mai neagră din totă ținutulă Lațiului. 
Prin lingușiri și servicii neoneste se ri
dicase sub răposatulă principe Savelli, 
la postulă de administratoră, a suptă în 
modulă oelă mai rușinosă pe subalternii 
săi, și prin mituiri a sciută să respingă 
ori ce aousare la stăpânulă său. Presim- 
țindă, că după mârtea bătrânului prin
oipe tote averile se voră ridica asupra 
sa, se grăbise să întâmpine pe moșteni- 
torulă pănă la Milană, sub masoa unei 
venerațiunl mari, în faptă însă, pentru 
ca să cunoscă slăbiciunile acestuia și a

poi lingușindă înclinațiunile sale, să și-lă 
facă favoritoră. In scurtă vreme, cunos- 
cu vicleanulă Pagnotto, că trândăvia, 
sensabilitatea și o orecare bunăvoință ne
gativă, ce 4a°e ÎQ O0i mai mulțl dmenl 
sensuall, suntă elementele spirituale prin- 
oipale ale stăpânului său — tocmai du
pă dorința sa.

Acum înoepu elă să-i cânte molati
cului principe tonurile de sirenă ademe- 
nitore despre pofta de a domni, des
pre puterea nețărmurită, înoepu să-i 
vorbâscă despre frumsețea femeiloră de 
pe teritorulă său, despre cerulă pe pă- 
mentă, pe care i-lă promitea elă. Abia 
ajunseră în Roma și-lă îndupleoâ pe te- 
nărulă Savelli să ia parte străvestită la 
sărbătorea floriloră fiindă tare convinsă, 
că între miile de fete romane, de si
gură că una va încătușa pe prinoipele, 
ce crescuse la ourtea din Milană. Cu o 
bucuriă secretă observă elă, ce grabnică 
’i se împlinea planulă său, cum elă, sin
gura persână de încredere a principelui, 
’i va fi de aici înainte acestuia, abso
lută necesară.

(V a’urma.) 
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lagyi ca pe unii stâlpii neolintită ală in
tegrității dreptului publică, acum însă 
și-a pierdută ou totulă acâstă credință 
a sa. Națiunea se pote tace să înțelegă, 
că pentru interese mai mari a tre
buită să aduoă interese mai miol, der 
sentimentele naționale ale celui ce în i- 
nima sa nu consideră pactulă ca o jertfă, 
numai admira să potă.. Când vedemă, 
că o societate politică și-a luată ca de- 
visă susținerea sa la putere, cu dreptă 
cuvântă putemă fi amărîțl. Oratorulă pri- 
mesce mănușa și va lupta până la ul
tima putere în oontra acelora, ală oăroră 
capitală morală este legată și va lupta 
în favorulă intereseloră naționale. Si- 
tuațiunea și astăcl.1 eăte aoeeașl, precum 
a definit’o Bela Grunwald: ministeriulă 
de interne este ună oficiu mare solgă- 
birăescă și stăpânirea guvernului este 
stăpânirea unei dice comitatense. In con
tra acestora trebue să ne luptămă (A- 
plause sgomotose și prelungite în stân
ga și stânga estremă).

Conte Iuliu Szapary: ministru pre
ședinte: Cu privire la programulă con
telui Apponyi tj'00, programulă, ce 
și-l’a luată Apponyi relativă la națio
nalități nu ofere causă suficientă pentru 
a forma o partidă deosebită, deărece 
aoelă programă nu conține nimică, ce 
nu s’ar afla în programulă de acțiune 
ală ori și căruia. Elu n'a încheiata cu Sa- 
șii nici unu pacta și ohiar decă anumită 
fișpanl de origine săsâsoă, sentimentele 
maghiare ale acestora nu se potîl trage la 
îndoelă și resultatele binecuvântate ale 
numirei loră ca fișpanl sS potiî chiar și 
astăzi observa. Și politica urmată față ou 
Croația s’a adeverită a fi corectă... Decă 
Apponyistii voesoă, ca națiunea să aibă 
încredere în ei, atunci ei înși-șl trebue 
să fiă mai întâi credincioși față ou sco
purile loră proprii, să se silâsoă a um
bla pe pioiorele loră și a-șl realisa soo- 
purile fără alianța și ajutorulă altora.

in ședința următâre, dela 20 Oo- 
tomvre, s’au continuată polemisârile în
tre Apponyi și Szilagyi și s’a votată § 
1 ală proieotului.

Pressa străină despre călătoria lui 
Giers în Italia.

piarele străine comenteză în dife
rite chipuri călătoria ministrului rusescă 
de esterne, d. Giers, oareia unele ’i a- 
tribuesoă o importanță politică, âr altele 
cjică, că acâsta călătoriă a fostă numai 
ună actă de curtuosiă.

Lui „Daily News* : ’ise telegrafiază din 
Berlin. „Guvernulă germană eBte sigură, 
că d. Giers va primi ună răspunsă con
form spiritului tratateloră esistente. Cu 
totă aoestă sentimentă de înoredere însă 
din partea guvernului, să arată ore-care 
nelinisce în alte oerourl politice asupra 
.visitei ministrului rusescă în Italia.

„Standard*, organulă lordului Salis
bury scrie ast-felă: „Adevăratulă scopă 
ală cancelarului rusă este de a deslipi 
pe Italia de întreita alianța, în soopulă 
oare lucreză și Franoia; dâr Italia ’șl-a 
luată angajamente in scris și leva ține11.

„ Gazeta de Turin* dă amănuntele 
următore asupra întrevederii dela Monza: 
„In acâsta întrevedere, s’a vorbită de 
eventualitatea, în casulă ună circonstanțe 
speoiale, de-o apropiere între Rusia și 
Austria prin intervenirea Italiei.“ „Prin
tre reservele făcute de d. Giers se cu- 
prindea și escluderea în tote felurile a 
reounoscerei principelui Ferdinand ală 
Belgiei.11

„Curriere dela sera* 4i°e> că între
vederea a fostă cu totulă politică. „A- 
câstă întâlnire a doi miniștrii ai afaoeri- 
loră străine ală Rusiei și Italiei, cjice 
foia italiană, în presența dlui Vlangali, 
ambaBadorulă Rusiei la Roma, și in pre
sența ambasadoriloră italieni la Viena și 
Paris, nu pâte se trecă ca o întâlnire de 
ooasiune seu determinată prin simplu 
resonă de politeță; ea are totă carac- 
terulă unui evenimentă Importantă, în- 
teresândă nu numai politica oeloră două 
state, der și aceloralalte state europene11.

„Pentru a demonstra, între altele, im
portanța acestui faptă, putemă adăoga, 
fără a fi indiscrețl, că în curândă d. 
Giers întoroându-se la Petersburg, va 
trece prin Berlin unde va vedea pe d. 
de Caprivi.

Mai adăogămă, că d, di Rudini, în 
totulă de acordă cu cele două guverne 
aliate dela Berlină și Viena, cărora opera 
abilă a primului ministru italiană cau- 
seză o viuă satisfacere, dă împreună cu 
d. Giers ună serviciu ce putemă dice 
deoisivă oausei păcii."

„Neue Freie Presse* declară că Italia 
este cu totulă legată de G-ermania și 
Austria, că nicl-odată d. Crispi n’ar fi 
căutată o întâlnire ou d-nulă G-iers în 
circonstanțele actuale, mai ou sâmă după 
sărbătorirea flotei francese la Kronstadt, 
și că timpurile s’au schimbată multă 
dela retragerea prințului de Bismarck și 
a d-lui Crispi.

Cu tote aoestea, numita foiă e si
gură că nimică nu se va schimba în si- 
tuațiunea actuală a Europei.

Corespondența „Gaz. Trans,u
Din tractulfl Clușiului, Octomvre 1891.

Onorată Redaoțiune! învățătorii din 
bractulă Cușiului, în înțelegere cu mai 
marii loră de mai ’nainte și-au formată 
o reuniune. Fondulă acelei reuniuni pă- 
nă în timpulă de față se cp00» că s’ar 
urca la 300 fl. Când s’a pusă basă aces
tui fondă ’i s’a dată în sensulă statute- 
loră destinațiunea, ca din elă să se a- 
jute văduvele și orfanii de învățători.

Acuma însă, după oe învățătorii din 
comitatulă Coșocnei, în frunte ou Rvds. 
D-nă Gavrilăl Popă, zelosulă protopopă 
de mai ’nainte ală Clușului, care li-a și 
dată mâna de ajutoră, s’au oonstituită 
în multă dorita reuniune a învățători- 
loră din comitatulă Coșocnei, în care 
suntă cuprinși și învățătorii din traotulă 
Clușului, aceștia din urmă au hotărîtă 
în unanimitate, ca fondulă loră, care 
pănă acuma s’a administrată de P. 
O. D. Ioană Laslo, actualulă proto
popă ală Clușului și inspectoră ală șeâ- 
leloră, să trecă în administrarea învă- 
țătordoră din întregă comitatulă, âr ca 
fondă separată susținendu-șl destinațiu
nea pentru învățătorii tractuall pănă a- 
tunol, pănă când tdte reuniunile trac
tuall din comitată voră posede câte-ună 
fondă de asemenea mărime și numai a- 
tuncl 6ă trecă și să se contopâscă cu 
tote fondurile tracteloră sub mărimea de 
„fondulă reuniunei învățătoriloră dinoo- 
mitatulă Coj ocnei.*

Cu părere de rău trebue să observă 
însă în numele învățătoriloră, oă deși 
Prea venerab. Consistoră a aprobată 
aoestă condusă, d-lă Protopopă Ioană 
Laslo n’a cedată amintitulă fondă în 
administrarea învățătoriloră respective 
reuniunei comitatense, spre mai marea 
ndstră surprindere, în mâna d-sale fon
dulă reuniunei nostre e mai puțină asigu
rată ca ori unde; acesta ni-o dovedesce 
scrisorea, prin care d-lă protopopă Las
lo în timiditatea sa notifică Prea Ven. 
Consistoriu din Blașiu, că statulă ar a- 
vea de gândă să pună mâna pe aoelă 
fondă.

In fața aoestoră împregiurărl și a 
sciriloră neliniștitâre ce se svonesoă pe 
la noi, rogă pe d-lă administratoră ală 
fondului, ca să grăbescă a ne da lămu
ririle de lipsă asupra stărei fondului și 
să ne spună tot-odată, că pentru oe toc
mai d-sa nu se simte datoră a urma 
conoluseloră aduse de corpulă învățăto- 
rescă, care este proprietarulă acelui 
fondă ?

Rogă a nu mi-se lua în nume de 
rău acâstă modestă interpelare, căci o 
facă în interesulă oausei și a disciplinei.

Unu învățătorii.

închiderea festivă a esposiției din 
Praga.

Despre închiderea esposiției din 
Praga estragemă din cJiarulQ „Politik" 
următorele:

ErI în 18 Ootomvre s’a închisă în 
modă festivă esposiția din Praga. Ină- 
inte de 5 6re p. m. s’au adunată în pa- 
latulă industrială, generalii, nobilimea 
înaltă, clerulă, representanța orașului și 
alte deputațiunl. Când sună clopotulă din 
turnulă palatului [5 6re, răsunară viue 
strigăte de Slava, cari erau pentru gu- 
vernorulă Boemiei, care tocmai atunci 
întrâ în sală. O deputațiune îi presentâ 
guvernorului o adresă, care purta mai 
bine de 2000 de iscălituri. Guvernorulă 
mulțămi (în limba cehă) pentru onârea 
făcută. In numele esposanțiloră mulțămi 
cav. de Stramlik.

Apoi ținu o vorbire primarulă ora
șului Praga Dr. Șolc, care diș0 între al
tele: Astăcjl încheiămă a 156 cji a espo
siției nostre iubilare. A amuțită deja 
sgomotulă mașiniloră, s’a stinsă lumina 
electrioă, se voră închide porțile aces
tei esposițiunl și noi ne vomă despărți 
cu durere de acâstă operă, pentru care 
și-a câșcigată merite mari comitetulă de 
esposițiune. (Strigăte de Slava). Apoi 
primarulă mulțămi președintelui espesi- 
ției contele Zedvitz, pentru activitatea 
ce au desvoltat’o acesta. (Slava).

După aceea vorbi oontele Zedvitz 
(în limba cehică) mulțămindă primaru
lui, pentru cuvintele rostite. Apoi con
tinuă în limba germână mulțămindă atâtă 
presei din lăuntru, câtă și presei din 
afară, pentru viulă interesă, pe care l’a 
arătată în totă cursulă esposiției.

Apoi vorbi vioe-președintele comite
tului generală Sebor, care aocentuâ pro- 
gresulă ce l’a făcută națiunea cehă în 
timpulă din urmă, încheiăndă cu cuvin
tele : Sâ lucrămă cu o muncă asiduă și 
cu ună zelă neobosită de aid înainte 
pentru onorea și binele națiunei nâstre, 
pentru onorea scumpei nâstre patrie și 
a întregei monarohii (Viue aplause).

Mai vorbiră apoi mai multe persdne 
er după aceea răsună sala întregă de 
însuflețite strigăte de Slava, pe când mu- 
sioa întonâ imnulă poporală. Apoi espo
siția fu în modă solemnă închisă.

Microbii din gură.
Cercetări numârose asupra compo- 

sițiunei salivei din punctulă de vedere 
bacteriologică, au demonstrată de multă 
încă, că acostă liquidă organică, pro
dusă ală glandeloră salivare, se presintă 
în condițiunl admirabile pentru a primi 
în gazdă ore-carl microbi și a le da oăl- 
dura și hrana trebuinciosă pentru a se 
înmulți. Ceea-ce nu se scia, pănă aci, 
cu precisiune, este dâcă acești microbi 
suntă vătămători seu nu.

Miller din Berlină, face la congre- 
sulă din Londra o comunicare Impor
tantă, prin care espune esperiențele sale 
și arată că din 111 șorecl albi, la oare 
a injectată sub piele salivă luată dela 
omeni, 101 șorecl au murită în scurtă 
timpă; și anume mortea a survenită 
maximumă după o lună. Din șorecii, 
cari au fostă injectat! ou salivă, 50 au 
murită chiar după 24 ore.

Decă confrontămă acum resultatulă 
esperiențeloră lui Miller cu ună feno- 
menă fisiologioă, acela ală înghițirei Sa
livei, negreșită vomă fi siliți imediată a 
ne întreba, oum se esplică, că omulă 
înghite dilnioă cantități mari din propia 
sa salivă fără a presentâ fenomene de 
intoxioațiă seu de infeoțiă, fiă ele câtă 
de ușdre.

Acestă faptă curiosă sâ esplică to
tuși dâeă ne reamintimă, că suculă sto
macală conține ună acidă, numită clor- 
hidrică sâu clorhidropeptică, oare nu 
permite miorobului de a mai pute viețui 
în suculă gastrioă, necum a se în
mulți.

Decă însă stomaculă servesoe ca ba
rieră pentru a opri infecțiunea prin calea 
digestivă, calea respiratoria și cavitatea 
gurei în specială nu suntă totă astfelă 
protegeate. Două esemple ne voră lă
muri mai bine cestiunea.

1. In salivă, pe lângă număroșl alțl 
microbi, se mai află și aceia ai pneumo
niei (diplococcus ală lui Friedlander), 

cari stau inofensivi oând plămânile suntă 
sănătdse, der imediată oe influența fri
gului seu a vre-unei alte cause a sohim- 
bată starea chimică și dinamioă a plă- 
mâniloră, aoeștl diplocool se transmită în 
plămâni, se desvoltă și dau nașcere la 
ceea ce numimă pneumoniă; pe câtă 
vreme, decă cavitatea bucală era liberă 
de microbi, amă fi avută o simplă bron
șită ușdră.

2. Câtă privesce cavitatea bucală, 
se șoie, grațiă esperiențeloră savantului 
nostru profesoră Babeșă, că bacoilulă 
anginei difterice, acestă mare flagelă, 
nu-șl împlântâză în cavitatea bucală pănă 
ce nisce micrococl nu au preparată mai 
înainte terenulă, ceea ce însemnă că 
decă amă avea prealabila grijă de a 
omorî pe acești miorooocl, avantgarda, 
permiteți-ml espresiunea, a baoililoră dif- 
tericl, atunci aceștia din urmă nu s’ar 
putâ cultiva în gura ndstră, prin ur
mare, nu amă ave angină difterioă.

Din aceste două esemple resultă, oă 
este de ună interesă capitală pentru să
nătatea nâstră, de a ne ține cavitatea 
buoală în perfectă curățeniă, întrebuin- 
țândă în pulberea dentifrice substanțe 
antiseptice și inofensive, preoum acidulă 
salicilică, acidulă borică.

„Naționalul^11. Dr. Noel.

Literatură.
A apărută:
„Instrucțiune practica pentru căușele 

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

DIVERSE.
Cetitulu la Londra. Intr’o statistică, 

oe se comunică din Londra, se arată, că 
Consumațiunea oărțiloră este mai însem
nată la Londra decâtă chiar la Paris: o 
lucrare pe care editorii franceel ar tre
bui să o tragă în 1500 cifra rotundă, se 
va trage în 15,000 la Londra. Dicționa
rele de medicină, luorările de botanioă, 
de istoriă, de agricultură, de chimiă sâu 
de ori ce altă sciință, se tragă în 20,000 
păna la 50,000 esemplare. Publicațiunile 
ilustrate pentru copii, pe care cei din. 
Francia le tragă în 5000 de esemplare, 
atingă la Londra tiragiurl de 100 pănă 
la 200,000. De curândă, o edițiune a 
Bibliei, fomândă patru-cjecl de foi, a 
fostă tipărită în mai multă de două ml- 
liâne esemplare. Din deosebirile atâtă 
de mari ale aoestoră numere se pote con
chide, că poporulă engleză iubesce mai 
multă cetirea, pe cândă poporele cele
lalte. cum Francesii seu Românii, se în- 
deletnicescă mai multă cu alte dis- 
tracțiunl.

Cursulti Ia bursa din Viena.
din 21 Octomvre a. c. 1891

8enta de aură i°/0 ......
Bonta de hârtiă 5u/0 .... . .
(mprumutulă căiloră ferate ungare - 

aurii ..........
dto argintă ..... 

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

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

imortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune) - . 

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

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

ghedinului - -
Renta de hârtiă austriacă .... 
Renta de argintă austriacă .... 
Glalbeni împărătesei- - - ...
Napoleon-d'orl ........ 
Mărci luO împ. germane - ...
Londra 10 Livres sterlings - - •

Proprietară: 
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

103.95
100 85

115.50
97.70

11150

81.40
104.50

141.-

130,25
91.65
91.45
5.58
9.31

57.70
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Cursulu pieței ESrașovah
din 22 Octomvre st. n. 1891.

Bancnote românescl Cump, 9.26 Vend. 9.30
Argintă romănescă - „ 918 9.24
Napoleon-d’orI - - „ 9.25 n 9.30
Lire turcescl - - „ [10.50 n 10.55
Imperiali - - - • „ 9.50 n 9 55
ttalbinl .... „ 5.40 n 5.45
Boris, fonc. „Albinau 6% —.—

n n r &°/o n —.— n —,—
Rable rusescl - - ■ „ 122.— n 123.-
Mărci germane ■ • 57.— n 57.50
Discontulă 6— 8% pe ană.
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CONCURSU.
Pentru ocuparea unui posta 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 acesta concursă.

Refleotanții 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 
la 6 ore subscrisului magistrată peti- 
țiunile instruite în modă corespundătoră.

Obligamintele medicului secundară 
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 ore înainte și 3 ore după prâncță.

Brașovu, în 16 Octomvre 1891.

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

binevoiască a scrie pe cuponulii mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primitti (jiarulii nostru până acuma.

Domnii, ce se abon6ză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămurtii și s6 arate și posta ultimă.

Totodată facemti cunoscuta tuturoril D-lord abonați, că mai 
avemd din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilorti 
.Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potd 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

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

este
©Țp©, de

r r ___REPAT“1 A t

55
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 „Bepat^ să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organeloru respirătâre, în contra 
maladieloru rinichiloru și a beșicei etc., are unu efectfi admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscută ca remediu solvatoră neprețuibilă.

Celu mai curatu și binefăcătorii producții naturalii.
Ca boi*vizu adecă b cutii cu vinii.

nu se pdte compara acestă apă escelentă cu nici o altă apă minerală a 
continentului.

Șampagnull apelorti minerale. “W®
Conformă ordonanței înaltului ministeră de interne No. 5891/VIII 

din anulă 1890, apa minerală de Bepâti4 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 Repâti". Deci să r6gă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferidre.

Apa minerală de „Bepât4i se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tote birturile mai notabile.

Cu totă stima£
Administrațiunea îsvoruluî

Josef Gyorgy,
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-26

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

Budapesta—Predealii Bredealu—Budapesta

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
acoele- 

ratîî

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
accele

rații

Trenu 
accele
rații

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

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

Apahida
Ghiriș
Cuoerdea
Uiăra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușfi

Crăoiunelă
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică j

Mediașă
Elisa batopole 
Sighișora 
Hașfalău
Homorodă
Augustină 
Apața
Feldiora
Brașovu
Timișă
Predeală
Buouresol

♦ 
+
+
♦ 
+
+ 
+

+ 
+ 
+ 
+
+ 
+
+ 
t

B.-Pesta-Aradu-Teiuș‘ Teiuș-Aradu-B.-Festa Copșa-mică— Sibiiu

10.50
8.30

11.38
2.12
3.53
4.-
4.39
5.22
5.45
6.05
6.31
7.12
7.29
7.49
8.01
8.14
8.29
8.46
9.03

10.12 
10.37 
10.56 
11.04 
11.28 
11.45 
12.13 
12.44 
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3 46
4.04
5.26
6.10
6.41
7.17
8.—

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de 
persâne

12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

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

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

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

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

BucurescI 
Predeală 
Timișă
Brașovă

Feldidra 
Ap ața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sigili ș ora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu 
Crăoiunelă
Teiușfi

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
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

Mureșu-Tudoșu—Bistrița

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

sus

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia
Bratca 
Răv 
Mezo-Telegd 
Oradeamarej

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

4.-
6.48
9.59

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

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

*

Trenu 
de

9

Copșamică 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
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Trenu 
de

Trenu 
de _____

persân. rații persân.

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

Trenu 
accele-

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele-

ratu persân.

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

Viena
Budapesta 
Szolnok

Aradfi I
i

Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă 
Vinț. de josO 
Alba-Iulia 
Teiușfi

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
111.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

I
> Teiușfi 
Alba-Iulia

, Vinț. de josă 
Șibotă

■ Orăștia
' Simeria (Piski) 
Deva
Branicica 
Ilia
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
RadnaLipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață 

Aradfi j

Szolnok
Budapesta

Viena

Trenti 
de 

persân.

1
3.09
3.50
4.09
4.52
4.55
5.23
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
8.54
9.10.
9.44
9.58'

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05'

Trenu 
accele
rații

Trenu 
de 

persân-

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

Siineria (Piski) l*etroșeni || Betroseni-Simeria (Piski)

Cucerdea-Oșorheiu - R. săs.

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27
Oșorheiu 5.20 11.17 5.14

5.35 5.36
Regli.-săs. 7.10 7.15
Regh.-săs.- Oșorh .- Cucerdea

Regli.-săs. 8.- 8.15
Oșorheiu J 9.35 9.53

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

Simeria
Streiu
Hațegă 
Pui
Crivadia 
Banița
Petroșeni

6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50
6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24 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)

8.17
8.42
8.47 

10.09 
11.51

1.55
7.20

Bistrița—Mureșft-Ijudoșii

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

1.16
4.15
7.21

Nota: Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnâză 6rele de n6pte.

Brașov 
Zârnesci

Aradu—Timisoi a | Timișora—Aradu
î

Aradfi 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 8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50 7.50

Turda—GhirisuCrliirisu—Turda__________________
Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda 4.50 9.30 2.30 8.50
“ ’ — ■ 10.44 Ghirișfi | 5.10 9.50 2.50 9.10Turda 8.08 10.55 4.-

Sighișora. 
Odorheiu .

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora
4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15
7.21 2.11 Sighișdra. . . 10.52

3.15
6.10

Car eii-mari—Zelău II Zelău—Careii-marî
Careii-marI.
Zelău. . .

5.50 Zelău . . .
Careii-marI .11.-

1.56
6.48

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovfi.

Hunedora
Cerna
Simeria

4.46
5.11
5.28

2.32
3 -
3.20

7.22
7.50
8.10

Brasov—Zernesci
5.45
7.26

2.58
4.39

Zernesci—Brașov
Zernescî
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

Brașov— S*-<Greorgiu
Brașovu
Uzonă
S .Geor giu

8.30
9 43

10.23

3.10
5.23
5.03

S.-Cleorgiu—Brasov.
S.-Georgiu
Uzonă
Brașovu

6.32
7.00
8.08

5.17’
5.45
6 53


