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Brașovii, 17 Octomvre v.
Amu urmărită și urmărimă cu 

atențiune tote câte se scriu în 
toile maghiare despre noi Ro
mânii, mai alesu de unu timpu 
încoce, de când este la modă ca 
cfiarele oposiționale maghiare se 
strige, că cabinetulu Szapary tră- 
deză interesele „națiunei“, fiindcă 
ar ave de cugetu se pacteze cu 
naționalitățile.

S’au publicată în unele foi, și 
mai alesu în organulu paraponi
sitului deputatu ungura ardelenii 
Iuliu Horvath, articulî sensațio- 
nali cu privire la Români și la 
pretinsele lorii raporturi cu ac- 
tualula ministeriu Szapary; s’a 
scrisă în acesta organu înainte 
cu vre-o 10—12 c|ile unu adevă
rată romană despre o pretinsă 
„schimbare în politicaRomâniloră “, 
în care figureză bărbați de a-i 
noștri răposați, ca eroi ai acțiunei, 
ear alții, cari trăiescu încă, suntu 
citați ca morți.

S’a vorbită în povestirile amin
tite din „Magyar Hirlap", căci 
așa se numesce organulu lui Hor
vath Gyula — despre ună complot 
fdrmalu alu tuturoru bărbațiloru 
noștri conducători, cu scopu de a 
se lăpeda de politica națională și 
a îmbrățișa o politică guverna
mentală, precum și despre unu 
uriașă plană de împăcare ală d-lui 
Szapary, care ar ave de cugetu se 
ombre cu o lovitură mai multe 
musce deodată și se severșescă 
minunea unei depline împăciuiri 
cu Românii.

Planulu de împăcare din po
veste, cuprindea următorele puncte 
capitale: Szapary ar închide ochii 
la viitdrele alegeri ca Românii 
se-șl pbtă alege vreo 10—12 de- 
putațl naționali, ear pretutindeni, 
unde sunt în minoritate, alegătorii 
români se sprijinescă guvernulu. 
Mai departe Szapary le-ar promite 
Româniloru, că legea de naționa
litate se va esecuta în spiritu câtă 
se pote mai liberală; în fine ar 

da concesiunea pentru înființarea 
unui nou gimnasiu română în A- 
radu și ar numi și doi fișpanî ro
mâni, numai doi, se vede pentru 
ca nu cumva se se conturbe echi
librul u față cu Sașii.

Stafagiulu acestoru destăinuiri 
eșite din capetele născocitbre ale 
antagoniștiloră actualului ministru- 
președinte Szapary îlă formeză totă 
feliulă de cutezate și obraznice 
insinuări la adresa multoru dintre 
fruntașii nației nbstre.

N’amă dată nici o importanță 
poveștiloră tendențibse din „Ma
gyar Hirlap“ și n’amă voită se mai 
vătemămă bunulă semță și bunulă 
gustă ală cetitoriloră noștri re- 
producendu-le. Der nu ne mai 
puteamă ocupa cu ele și din causă, 
pentru că deveniră anticuate, fiindă 
îndată după aparițiunea loră des- 
mințite categorică prin declară
rile făcute în camera ungară de 
cătră miniștri Szapary și Szilagyi.

Scimă că în ședința dela 19 
1. c. și într’una din cele urmatore 
domnii Szapary și Szilagyi, ape- 
rându-se în contra atacuriloră hi- 
pernaționalului conte Apponyi, au 
declarată categorică, că nici prin 
gândă nu le trece de a pacta cu 
naționalitățile.

In fața acestei declarări arti- 
culii din „Magyar Hirlap“ publi
cați în 16 și 17 Oct. îșl pierdură 
ori și ce importanță. Numai în 
doue privințe puteau se mai atragă 
încâtva atențiunea nostră. Mai în- 
tâiu ca dovadă câtă de mare este 
ura personală a archimamelucului 
lui Tisza Kalman în contra lui 
Szapary, decă nu se sfiesce a’lă 
combate cu astfeliu de scornituri. 
Ală doilea vedeamă pe lângă tbtă 
tactica oposițională în acei arti- 
culi și tendința de a contribui la 
zăpăcirea mințiloră între Români, 
la care se lucreză acum de câtva 
timpă în modă sistematică.

Horvath Gyula este Ungură 
ardelenii și i-ar plăce ca acum, în 
fața celei mai grave situațiunl, Ro

mânii se-șl perdă mințile, se de
vină conftișl și tărbăcițl, se nu 
mai vrea se scie de bărbații loră 
conducători și de vechile pos
tulate și aspirațiuni național e și se 
servescă erășl -dușmaniîoră loră 
seculari ca materială bună de es- 
ploatată pentru planurile loră gu
vernamentale și oposiționale.

Se înșelă înse amară cei ce’șl 
pună speranțele în slăbiciunile 
unora și altora. Poporulă română 
îi va da de minciună prin tăria, 
cu care va sci întâmpina orl-ce 
momeli și amăgiri din partea ad- 
versariloră sei.

CRONICA POLITICĂ,
— 17 (29) Octomvre.

— O telegramă din Berlină anunță, 
că cele patru societăți cehe din Viena 
au ținuta în 26 c. n. o adunare la oare 
au luata parte vr’o 300 de inși. Depu- 
tatula Fim, alesă oa presidents, a rostită 
ună disoursă mai lungă în care aooentuâ, 
că în Viena se află la vr’o 100.000 de 
Cehi și numai o șcdlă poporală oehă, 
care de altoum e de ună caracteră pri
vată. Eim speră, că peste 400e ani nu- 
mărulă Cehiloră în Viena se va urca la 
200.000, cari superbi se voră declara pe 
sine oa Cehi. Interesele Cehiloră vienesl 
—4ise—e8te indentice ou nisuințele par
tidei Cehiloră tineri. Cu acestă prilegiu 
au vorbită mai mulțl inși, cari toți s’au 
pronunțată în acestă sensă și au cerută 
oa în fiă-care departamente s£ se ridice 
cele puținu o șcdlă poporală cehă.

In ședința din 26 Octomvre a ca
merei francese s’a desbătută bugetulu 
ministerului de interne. Deputatulă Deloncle 
desfășură situația din Egiptă și ceru lă
muriri asupra oestiunei Tuat. Depu
tatulă Delafosse, ceru lămuriri asupra 
raporturiloră Franciei cu Italia și mustra 
guvernulă, că a luată parte la festivi
tățile dela Nizza, că nu a luată în apă
rare pe peregrinii francesl din Roma 
și că a trasă în judecată pe archie- 
piscopulă din Aix. Oratorulă observă, 
că Francia nu se gândesoe la res
taurarea puterei lumescl a papei; numai 

printr’o statorniciă liniștită pote gu
vernulă să-și câștige respectulă Italiei. 
Ministrulă Ribot, răspuncjendă, cfise> 
că recundsce, că iritarea din Italia nu 
stă în legătură cu eseesele din 3 Oc
tomvre, elă a dată cătră episoopă ună 
ciroulară, pe oare însuși popa l’a decla
rată de îndreptățită. La fine declară 
ministrulă, că apropierea între Rusia și 
Francia nu a uimită pe nimenea; ea a 
fostă o urmare a simpatiei și a comunită
ții de interese, și că acesta este o nouă 
garanță a păcei. Vorbirea ministrului 
Ribot, a fostă primită cu viue aplause.

— Situațiunea din China devine din 
cji în (fi totă mai rea. Aoum de ourendă 
se telegrafieză, oă a isbuonită o nouă 
rescolă în provincia Fukir. Centrulă a- 
oestei răscdle este orașulă Thema. Con- 
duoătorulă răscdlei, ună așa numită Chen, 
a adunată sub stindardulă său cam la 
2000 de insurgenți, ou care are de 
gândă să alunge dinastia Ta-Ching.

SOIRILE QILEI.
— 17 (29) Octomvre.

0 faptă demnă de imitații. Din Bi- 
horă ni-se scrie: „De când adversarii 
noștri oaută tote mijlocele pentru a ne 
sugruma, simțulă națională ală Români - 
loră noștri se stîrnesce și desvoltă. Cine 
pote dre păstra și desvoltă mai bine 
simțulă românescă în poporă, ca preo- 
tulă, care nu numai că e independentă 
și pdte lucra mai liberă, ddr e și datoră 
moralicesce a se îngriji, oa iubirea de 
sânge și de limbă să nu se stângă, ci 
să se desvdlte. Pătrunși adenoă de acestă 
adevără, d-nii teologi din dieoesa Ora
diei, cari au absolvată în anulă acesta, 
s’au hotărîth a nu conserva în altă limbă 
și a nu lua în căsetoriă, pe care nu scie 
românesce. Pentru-oă cu durere trebue 
să mărturisescă, suntă familii preoțesol, 
unde vorba română nu se folosesoe de- 
câtă doră în buoătăriă, ori pdte niol 
aoolo. LaorămI de bucuria a storsă din 
ochii mei acestă faptă măreță a d-loră 
teologi și ași dori, ca să o urmărescă și 
ceilalți d-nl teologi, cari încă nu au ab- 
solvată. Prin acdsta vomă ajunge celă 
mai puțină acolo, oă decă nu de dra-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Frații gemem.
(Novelă de E. Plouvier.) 

(Urmare).
Richard în timpulă câtă a petre

cută în închisdre cu ajutorulă studie- 
loră și esperiențeloră sale de pănă acum 
a făcută o carte, în care s’a reoglindată 
totă spiritulă său; acestă opă a fostă ună 
cap-d’operă. Lucru firescă, că și-a avută 
și opulă acesta imperfecțiunile și greșe
lile sale, dedrece acdstă capacitate ne
cunoscută soia ceti și scrie numai me- 
canică, fără ori ce ounoscințe ma înalte; 
repetămă însă, că se reoglinda în acestă 
opă totă spiritulă său.

Richard, terminându-șl cartea, tim
pulă pănă la pertractarea causei sale 
și-l’a petrecută ou reoetirea, completa
rea și ooregerea opului său, care-lă fă
cea să devină din ce mai mândru, și mai 
recunoscătoră față cu ziditorulă, care l’a 
inspirată.

Avea însă tînărulă ș’o patimă, pe 
care nici de cum nu o putea suprima. 
Acăstă patimă era iubirea lui înfocată, 

pe oare și aoum o nutrea față de tînăra 
contesă Eva Lostranges. Acăsta era pen
tru elă o pasiune fără speranță, și amă 
putea cjioe ohiar, fără dorință, care-lă 
făcea să blasteme fapta fratelui său; 
inima lui era muncită de suferințe a- 
mare. Câtă timpă și-a scrisă cartea, ne
încetată se gândea la Eva, mângâia pe 
mamă sa și se ruga pentru Valentină.

Sosi în fine cfiua pertractărei. In di- 
mineța aoelei 4>i0 80 sculă mai palidă 
oa alta-dată; ndptea i-a fostă înfioră- 
tdre și deși se gândea încă de multă ca 
să fiă tare și ouragiosă in aoea di, aoum 
era slabă, timidă și suferindă.

La ameijă avea să fiă dusă înaintea 
tribunalului și la 11 dre mamă-sa era 
deja lângă elă.

— „Curagiu, fiiulă meu, — (fi30 săr
mana mamă ștergândă lacrimile fiiului 
său, — curagiu, fiiulă meu! Ei voră re- 
cundsoe nevinovăția ta. Nu te vorăoon- 
damna, asta-i cu neputință, pentru-că tu 
nu ai putută înstrăina acelă acă afuri
sită. Se vorbesce, c’ai fi mărturisită, 
că tu l’ai luată ; asta însă e cu neputință."

— „Adevărată", mamă, eu am re- 

noscută faptulă".
— Cum? Nu, asta nu se pote! Vei 

fi făcut’o, pdte, într’ună momenta, când 
omulă nu soie ce dice. E cu neputință, 
ca tu să fi înstrăinată oeva. Tu vei fi 
eliberată. Pute-s’ar dre, ca după atâta 
timp să|mai rămână ascunsă nevinovăția?".

Sermana Martă! Pe lângă tdtă spe
ranța ei, plângea, lacremile ei curgeau 
șirdie pe fruntea fiiului său tristă și des- 
curagiată.

— „Pdte să mă înșelă — începu ea 
într’ună târdiu plină de întristare — ddr 
totă una. Uite Richard, primesoe aodstă 
cruoiulită de aură, pune-o la grumazi și 
eu suntă sigură, că-țl va aduce norocă." 

țlicendh acestea, ea atârna cruoea 
la gâtulă fiiului său.

Orologiulă într’aceea bătu două-spre- 
4ece. Gendarmii intrară la prisonieră și 
după-oe isbutiră a despărți pe mamă de 
fiiu, luară pe Riohard și-lă duseră. Marta 
mergea după ei și mergendă se ruga 
neîncetată lui Dumne4eu, fără de-a fi 
plânsă însă. Să plângă acuma nu mai 
putea.

La pertractare, servitorulă lui Los

tranges jura, că pe Richard l’a vă4ută 
mai de multe-orl pe lângă ferestră, pe 
care apoi a întrată în odaia, în oare fu 
aflată de oontele. Acestă mărturisire au 
întărit’o și alțl doi servitori. Acusatulă 
se apăra slabă, venise în confusiune, a 
spusă falsă ceea ce trebuia să spună 
adevărată și a mărturisită ce nu trebuia 
să mărturisesoă. Tribunalulă l’a condam
nată la muncă cțilnioă pe cinol ani și pe 
lângă aceea avea să stee o orăpebanoa 
de rușine, după cum era obiceiulă pe 
atunci, în cașuri de asemenea natură.

Nici Richard, niol mumă-sa nu și-au 
putută aduce aminte de-o asemenea pe- 
depsă..... Când buzele președintelui ros
tiră sentința, tinerulă esolamâ:

—„Domniloră, eu sunt nevinovată 
și acesta o potă dovedi cu unt singură 
cuvântă".

pioândă acestea, de-odată se opri. 
Elă voise să pronunțe numele lui Va
lentină.

—„Aousatului ’i se dă timpă de trei 
4ile — 4is0 președintele — pentru a-’șl 
pute înainta recursă."

Cândă pe Richard l’au dusă ârășl 
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gulii vorbei românescl, der oelă puținii 
de frioă, să nu le rămână fetele bătrâne, 
voră mai grăi și românesoe. — Biho- 
renulu.u

** *
Prețulii mustului. Oetimă în „Sieb. 

D. Tgblt“, oă prețuia mustului e forte 
mare, așa încâtă niol nu se pote căpăta 
o vâdră de mustă mai eftină ca 1 fl. 
Aproximativă a fosta prețulă unei vedre 
de mustă de calitate mai bună 1 fl. 50, 
2 fl. 50. Ourendă însă voră soădâ aceste 
prețuri, deârece oasele mari din Viena 
și Pesta, au începută cu oumpărările 
en gros.

** *
Din jurulii Bistriței ni-se sorie, că 

în urma manevreloră de astă-tâmnă, d-lă 
medică militară Dr. Albinu Popu a ră
masă pentru mai multă timpă în Monoră, 
unde a avută sub cura sa doi tineri ro
mâni, dintre cari unulă cu ocasia ma
nevreloră fusese lovită și vulnerată de 
ună cală, âr celuialaltă trebui să i-se 
facă o operațiune din oele mai grele. 
A.mândoi fuseseră vindecați prin îngri
jirile oonsoiențiâse ale d-lui Dr. Popă, 
care lăsa conaționaliloră săi Români din 
Monoră o amintire din cele mai plăcute.

** *
Focă mare. Din Azuga se scrie, oă 

în fabrica de stiolă de acolo a lui Grun- 
feld, a fostă ună mare fooă. Detalii ne 
lipsescă.

** «
Furtă în biserică. Din biserica Gher- 

gâsa din Focșani s’a furată o cutiă de 
reliovii de argintă, în valore de 200 de 
galbinl. ** *

Zăpadă. ErI amă avută încă o c|i 
de tâmnă dintre cele mai frumâse, ra
dele oăldurâse ale sârelui nu ne lăsau 
să sîmțimă că ne apropiemă de iârnă. 
In deoursulă serii însă între ârele 8 și 10 
au începută să plouă și sufla ună ventă 
reoe, er dimineța când ne deșteptarămă 
văcjurămă coperișele caseloră acoperite 
cu ună strată albă de zăpadă, grosă de 
vre-o 6 centimetri. Zăpada ni’-o adusă 
norii albi și dușmănoși ce veniră neînvi- 
tați de pe Buoeclu și ne siliră să ne 
scătemă paltânele de iernă din dulapuri-

Regele Carolu în Berlinu.
Regele Carolă ală României a so

sită alaltă-erl împreună cu principele de 
Hohenzollern la 10. 30 minute a. m. și 
a fostă primită la gară de împăratulă 
Vilhelm II și de toți principii casei re
gale prusiane. Cei doi monarchl s’au sa
lutată fârte cordială, o oompaniă de vâ
nători de gardă a făoută serviciu de o- 
nâre. împăratulă Vilhelm se urca îm
preună cu regele Carolă într’o trăsură 
cu 4 cai. înaintea trăsurei și îndărătulă 
ei mergea ună detașamentă de gardă 

călărâță. Dela gară până la castelă in
fanteria și cavaleria formau oordonă. Când 
trăsura se apropia de podulă celă mare 
se dederă 101 salve de tunuri, în cur
tea castelului aștepta o oompaniă de o- 
nore ou stâgurl și cu musioă.

La 7 âre sera s’a dată în onorea 
regelui României, în palatulă celă nou, 
ună prânză de gală, ou 100 taoâmurl. 
După amecjl regele făcu visită membri- 
loră familiei regale și aristocrației din 
Potsdam.

*
Vorbindă despre călătoria re

gelui Carolu la Berlinu, „Neue 
Freue Presse“ scrie între altele :

Va sosi în săptămâna viitâre, Re
gele României la Berlin și se accentu- 
iâză ou ăre-oare intențiune însemnăta
tea politică a acestei visite. De sigură 
nici nu ’i se pâte tăgădui o ast-felă de 
însemnătate, ou greu însă s’ar pută admite 
oă se voră stabili ceva înțelegeri for
male ou privire la raporturile dintre Ro
mânia și Alianța întreită. Cu mare drep
tate a observată într’ună interiew ou 
ună (jiaristă din Bucuresol d. Carp, u- 
nulă din oei mai de frunte âmenl 
poli tiol ai României și în aoelașl 
timpă din oei mai bine dispuși față de 
alianța întreită, oă alianța formală a 
României ou alianța întreită mai multă 
ar strica deoâtă ar folosi Româniloră, 
căol ea ar irita și mai multă pe Rusia 
fără ca să adauge nimică la condițiile 
oomunității morale de interese, oare e- 
xistă între puterile aliate și România. 
Dâr o însemnătate mai mare deoâtă de 
simplu actă de curtenire va avă visita 
Regelui Carolă dâoă nu pentru alt oeva 
și numai pentru aoâsta oă, după oum se 
crede, se va vorbi la Berlin și despre 
întâmplările familiare din sînulă casei 
regale române, și ou oarl, după oum se 
scie, stă în legătură chestia succesiunei 
la tronă.

Intr’unu numeru următorii, 
„Neue Fr. Prease11 revenindu asu
pra visitei regelui Carolu la Ber
lin, 4i°e-

In onârea regelui României se voră 
da la Berlin oâte-va serbări la ourte. 
Presupunerea oă visita nu e fără însem
nătate politioă oâștigă în aoestă chipă 
terenă; nu trebue însă a se pierde din 
vedere, că pâte fi vorba și de nisce afa
ceri familiare, mai alesă, oă „Nord- 
deutsche Allgemeine Zeitung“ menține, 
ou tote desmințirile „Agenției Reuter," 
soirea despre apropiata logodire a moș
tenitorului tronului română, ou prinoesa 
Maria de Edinburg.

O oomunicare a gazetei „Kreuzzei- 
tung“, că regele Carolă ar ave de gândă 
a trata ou âmenl de stată dela Berlin 
asupra ohestiei posiției, pe care alianța 
întreită ar lua-o față ou inviolabilitatea 
reritoriului României, pare a fi numai o 

oombinațiă a numitei gazete. Ea cp06 
adecă, oă din partea Austro-Ungariei 
s’ar fi făoută obiecțiunea, oă membrii 
aotuall, veohl conservatori ai oabinetu- 
lui română, și în speoială d. Lascar Oa- 
targiu ar putâ să inspire prea puțină 
încredere, pentru oa ou oolaborarea loră 
să se realiseze ună tratată de alianță 
între alianța întreită și Româuia; deoă 
ar pute să-și validiteze influința loră în 
oabinetă câțl-va membri de ai partidu
lui tînără oonservatoră sâu de ai parti
dului liberală, oelă puțină în oe privesoe 
politioă exteriâră, numai atunol s’ar pu
te vorbi mai departe. Ei bine, regele, 
Carolă ar voi să declare la Berlină, oă 
dâoă alianța întreită pretinde numai de
oâtă o sohimbare de oabinetă în Româ
nia, ca primă oondițiă pentru încheie
rea unui tratată, atunol nu s’ar pută a- 
junge la nici o înțelegere, |deoreoe nici 
partidulă tînără oonservatoră ală d-lui 
Carp, niol partidulă liberală, astăcjl fără 
șefă, nu suntă destuii de tari în țâră.

Acâstă informațiă a (jiarului „Kreuz- 
zeitung" este, în sine, oam greu de cre- 
dută: cu tote aoestea ea vine să se ală- 
ture la faptulă, oă toomai aoum să ur- 
mâză tratări cu d. Lahovari pentru in
trarea sa în oabinetulă Catargiu Floresou 
în care ar av să ocupe portofoliulă ex- 
terneloră. In privința politicei esteriâre 
d. Lahovari nu se deosebesce multă de 
d. Carp.

„Corespondența politică^ din 
Viena primesce și ea o scrisdre 
din Berlin, în care se 4ice:

Visita regelui României la Monza, 
la Berlin și probabilă și la Viena are o 
ore-care însemnătate politioă, der este 
sigură, oă în aoeste diferite întrevederi 
nu se va avâ în vedere nici o modifi- 
oare la situațiunea aotuală și nu se va 
face nici o învoielă.

Aceste visite se esplică într’ună 
modă forte naturală și fârte simplu și 
esoludă conjeoturile vagi ale unoră cjiare. 
Era naturală, oa Regele Carolă, oare s’a 
dusă lângă Regina la Veneția și la Pal- 
lanza, să fi voită să mulțămesoă în per- 
sână Curții Italiei pentru dovezile de 
interese date Reginei bolnave.

Aflându-se în străinătate era fârte 
naturală de asemenea, ca să facă visită 
și celoră mai de aprâpe rude ale Sale 
și că ar fi fostă de mirată dâcă o între
vedere ou împăratulă nu s’ar fi produsă 
din momentulă oe Regele se afla în Ger
mania. Nu mai puțină ar fi surprincjă- 
toră dâoă nu s’ar jopri la Viena, care 
este în drumulă său.

Din parlamentul^ austriacă.
Precum amu promisă voimă 

se reproducemu astă4i o parte 
din discusiunea camerei austriaco 
cu ocasiunea desbaterei bugetare. 

Asupra situațiunei au vorbită cu 
acestă ocasiune numai Cehii ti
neri, în 4iua a doua s’au distinsă 
mai alesă deputății Cehi tineri 
Spindler și Dr. Herold, așa că au 
trebuită se intre în discusiune și 
conducetorulă germaniloră libe
rali Dr. Plener și ministrulă-pre- 
ședinte Taaffe. Lăsămă se urmeze 
aici părțile mai caracteristice ale 
vorbiriloră amintite.

Deputatulă Spindler, oritioâ aspru 
procederea poliției ou ocasiunea festivi- 
tățiloră din Reiohenberg, acusândă gu- 
vernulă, oă n’a luată destule măsuri, 
pentru oa să oorotescă poporațiunea oehă 
din aoelă orașă față de esoesele Nemți- 
loră în oontra ei. Oratorulă flisemai de
parte, oă ună poporă, a cărui impor
tanță pentru agricultură și industriă și a 
cărui talentă și cultura, a fostă admi
rată în vera aoâsta cu ooasiunea esposi- 
țiunei sale iubilare de toți visitatorii, 
se simte asuprită în monarchia acâsta 
atâtă de multă, înoâtă de 30 de ani 
încâoe oere înzadară autonomia țării sale. 
Aoestă poporă, oare ține ou mari sacri
ficii, din sudârea feței sale, școli normale 
și medii pentru instrucțiunea copiiloră 
săi, e consciu, că a fostă și este funda- 
torulă și oorotitorulă regatului Boemiei 
și a țăriloră de sub oorâna boemă, a 
acelei corâne, care e podâba domnito
rului — aoestă poporă e atâtă de asu
prită de cătră guvernă, încâtă e silită 
să se lupte pentru egala sa îndreptățire 
în propria sa țâră, și care nu posede 
maioritatea cuvenită în dieta din Mora
via, care n’are școli boeme în Silesia, 
care trebue să se opună în oontra pre
ferinței limbei germane în regatulă boe
miei, — ună poporă, oare din istoria sa 
de o miiă de ani, prevede unde va duoe 
închiderea fără nici ună scopă a terito- 
rului de limbă germană în ultimele sale 
consequențe, nu pâte și niol nu va con
simți cu punctațiunile dela Viena și va 
face oposițiune acelui guvernă, oare de- 
nâgă poporului boemă aceea ce i-se cu
vine de dreptă.

Filosofulă germană cav. de Carneri, 
oontinuâ Spindler, oare mai înainte in
troducea desbaterile bugetare, ce e dreptă 
astăcjl nu mai este membru ală acestei 
înalte oase, der ou tâte aoeste a vorbită 
fârte lămurită acum de curândă în Vie
na. Elă telegrafâ deputatului R. de Ple
ner, felicitându-lă de fliua sa onomastică 
de 50 de ani, și mărturisi următorele: 
„Aoela, care voiesce să aibă o Austriă 
germană, aoela te felicită astăcjl pe D-ta“. 
I mulțămesoă on. fostă deputată Car
neri, pentru prețiâsa sa mărturisire, a 
oărei morală este: „Cine voesoe să aibă 
o Austriă germană, aoela trebue să țină 
cu Plener." Și cine nu voesoe o Aus
tria germană, aoela trebue să fiă adver- 
sarulă lui Plener, aoeste suntă cuvintele,

în înohisâre, elă afla acolo pe mamă-sa, 
căreia ’i s’a interdisă de-a fi de față la 
pronunțarea sentinței și ea numai acuma 
află din gura fiiului său sfîrșitulă fatală 
ală pertraotării. La aucjulă sentinței, ne
norocita mamă dete ună țipetă de ne- 
sfîrșită durere și apoi căcju la pământă 
șoptindă încetă: „Fiiulă meu,tu ești ne
vinovată; Dumnecjeu să te bineouvinte!" 

Sufletulă bunei mame sburâ în- 
într’ună lungă și durerosă îmbrățișată.

Richard trei 4he nu soiu de sine 
și numai a patra di se putu reculege, 
meditândă asupra stărei în oare a ajunsă. 
„Mama a murită, c}ise în sine, frate-meu 
s’a dusă, și nu a făcută niol maoară ună 
pasă pentru liberarea mea; vieța îmi este 
pătată; mai bine ar fi de ași muri și eu..."

Nenorooitulă, în desperarea sa, veni 
la îngrozitârea ideiă, ca să se sinuoidă. 
Voi să se isbâscă ou oapulă de părete, 
dâr în aoelă momenta simți, că din 
dărăpt îlă reține oeva. Ișl întinse 
mâna la grumacjl și observă, oă firulă 
de mătasă, de oare era atârnată cru
ciulița dela mamă-sa, s’a aoățată în

tr’ună cuiu din părete și în aoestă no- 
rocâsă împrejurare elă văc|u o admoni
țiune a lui Dumnezeu. Căcju în genunchi 
și cjise : j)Oh! mamă! ârășl tu ești, care 
mă mântuescî. Tu vrei să-mi păstreză 
viâța, ce mi ai dat’o, eu mă supună 
voinței tale și voiu rămâne viu. Crucea 
aoâsta — ai — îți va aduce ție
norooă. Bine, eu oredă ouvinteloră tale; 
pentru mine și aceea e norocă, că nu 
am comisă păoatulă acesta. Aouma âră 
spereză și voiu spera totdâuna, deși stau 
singură în lume... Ba nu! Nu sunt sin
gură, aoi e manusorisulă meu, acesta îmi 
va fi sourtă, speranța, amiculă, fiiulă.... 
totulă totulă."

Peste 4eoe 4^e s’a dusă în înde
plinire sentința lui Riohard.

III.
In Parisă orologiulă dela biserica 

S. Toma bătu 6 âre, când ună bărbată 
de ună esterioră posomorită uroa soările 
unei loouințe pompâse din strada S. Do- 
minică și se informa dela portară, dâcă 
e aoasă contele Lagâriviere.

— „Pentru ce îlă cauți?" întrebă 
portarulă.

— „Dorescă să vorbescă cu oon- 
tele."

— „Dâcă atâta-i totă, atunci nu-i 
acasă."

— „îlă voiu aștepta."
Străinulă șecjfi pe o pietră. Nu peste 

multă o trăsură se opri înaintea pala
tului ; din trăsură se coborî ună omă 
tînără și întreba despre oontele Lagâ- 
ri viere.

— „E acasă", — răspunse por
tarulă.

Tînărulă urcă repede soările; se 
vedea a fi de totă cunosoută pe acolo.

Necunoscutulă merse la portară și’i 
4ise numai decâtă: d-ta ml-ai mințită; 
contele este acasă și eu voiesoă să-lă 
vădă. Cu acestea pleoâ spre scări.

Străinulă, ajungândă în antioameră, 
întrebă pe servitorii, ce erau acolo, dâcă 
ar putâ elă să vorbâscă cu stăpânulă 
loră ? In tonulă lui era atâta tăriă și 
hotărîre, încâtă aoeștia cu destulă oom- 
plesanță, îlă însoiințară că în momentulă 
aoesta contele are în visită pe ună 
amică ală său, însă deoă va aștepta pu
țină, va putâ oonveni cu contele. Neou- 

noscutulă așteptă. Peste o jumătate de 
âră elă fu oondusă înaintea contelui, 
care vă4endu-lă într’o stare atâtă de 
desolată, îlă agrăi cu dispreță :

— „Ai dorită să convinl ou mine ?
— „Da, d-le conte, și încă într’o 

cauBă fârte importantă, pe care o vei 
sci îndată.

— Nu ți-ar conveni să-mi spui în- 
tâiu, ou cine am onorea să vorbescă?

— „Eu sunt Richard Beaumont, 
oâțlva ani m’am ocupată oa aooperitoră 
de oase. De șepte ani însă nu mă mai 
ocupă cu meseria aoesta. De-atmintrelea 
pe mine mă numescă de comună Ri
chard."

— „Dâr ou oe te-ai ocupată d-ta 
în oei șâpte ani din urmă ?

— „Am suferită.
— „Dâr oum așa?...
— „Asoultă, d-le conte. D-ta nu-țl 

închipuiescl, ce bine îmi vei faoe, dâcă 
mă vei onora ou ascultarea d-tale...

— „Omulă aoesta e nebună, — îșl 
gândi contele și numai decâtă îșl ohiămă 
servitorulă. Ertă-mă d-le, 4ise oătră Ri- 
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cari le adresezi! colegiloră mei slavi din 
ambele părți ale băneiloră ndstre.

Decă însă totuși Germanii voră veni 
cu asigurarea, și adeoă în dieta boemă, 
că ei nu țintescă la germanisare, și că 
li-e destulă deplina egala îndreptățire, 
atunci ne vomă provoca la mărturisirea 
cav, de Carneri, căci tdte pretextele nu 
-suntă altceva, deoâtă țărînă în ochi din 
aoea formațiune, pe care geologii lui 
Plener o numescă vară (Ilaritate).

Noi ne vomă mai provoca înoă și 
la espresiunea lui Plener, că: „Limba 
împăratului e oea germană44, oare ni se 
pare, oă ne pune în perspectivă o nouă 
ediție a luptei pentru limbă, provocându-ne 
tot-deodată și la espresiunea martorului 
clasică, cav. de Carneri (Viue aplause 
din partea Cehiloră tineri).

Ministrulfl președinte Taaffe 
r§spun4ândă deputatului Spindler 
4ice între altele, că guvernulă stă 
pe baza constituției de ac|I și tre- 
bue se respecteze și pactulu cu 
Ungaria, cari ambele suntă ata
cate.

După ministru-președinte luă 
cuventulă Dr. Plener, care accen- 
tuâ situațiunea schimbată politică 
despre care țină și Nemții semă; 
ițise, că aceștia ară fi evitată 
totă ce ar fi putută se provbce 
pe Cehi și încâtă pentru preten- 
siunea loră de dreptă publică, cțic© 
că decă'acesta s’ar împlini, Austria 
n’ar mai putea se esiste.

In fine declară, că lucrurile în 
Boemia stau fbrte reu și că suntu 
ună isvoru de pericule pentru țeră 
și pentru imperiu.

După densulă luă cuventulă Dr. He
rold, oare d’sei oă Plener are mare 
dreptate, când 4*°®? că situațiunea e 
tare seridsă în Boemia. Deoă nu se va 
afla ună remediu, decă guvernulă nu va 
•lua o posițiă olară în acăstă gravă ces- 
tiune, ddcă în genere bărbații de stată 
în Austria nu voră privi la raporturile 
în Boemia ou oohii deschiși, atunci a- 
cdstă situațiă nu va deveni numai se 
ridsă pentru paoea în Boemia, ci va de
veni seriosă pentru pocea în întrdqa mo- 
narchiă, pentru însemnătatea și pentru po- 
siția ei de putere mare (aplause).

Credeți, țice mai departe, oă ou con
stituția din 1867 s’au încheiată tdte, și că 
fără acesta oonstituțiă și recunoscendu-se 
dreptulă publică în Boemia, statulă n’ar 
mai esista? Acesta a cjis’o și atunci 
când se traota de dreptulă publică ală 
Ungariei. Decă Austria ar sta așa de 
rău, pe câtă e de rea constituția de la 
1867, atunci Austria de multă n’ar mai 
esista (aplause).

Vă mirați, că înverșunarea în Boe
mia oresoe din oe în ce, oă deputății 
Cehiloră bătrâni rămână muți, oă nu se 
potă reculege, de a apăra punotațiunile 

chard, oredă, că presența servitorului 
meu nu te va inoomoda.44

— „Nici-decum ?“
Servitorulă întră pe ușă și Richard 

îlă recunoscu, — era Iuliană, oare îna
inte de aoeea șețuse la Lostranges. Vă- 
«țendu-lă, a îngălbenită ; Iuliană înoă l’a 
reounosoută.

— „D-le oonte,— 4>se Iuliană, — ce 
oaută aid omulă acesta? D-ta nu soi ou 
cine vorbescl, uită numai!14... Și cu a- 
oestea înainte de oe Richard s’ar fi pu
tută mișoa, îi trase Iuliană sourteioa de 
pe umără și contele spăriată, de ce vățu, 
se trase îndărătă. Apoi se depărta și 
niol nu se mai gândi la neplăoutulă său 
dspe.

— „Oh! dise Richard când se vățu 
dată afară — afurisită să fiă, celă oe a 
adusă înfierarea în lege!“

Riohard adeoă, pe lângă peddpsa 
înohisdrei, mai fusese și înfierată de 
oălău, amăsurată obiceiului în vigdre, 
Elă era pretutindenea huiduită și con
siderată oa smintită. (Va urma.) 

dela Viena, și oă nici guvernulă nu vede 
cu deplină seriositate acdstă situațiune. 
Cine cunbsce mai de aprdpe, luptele 
dintre Germani și Boemi în decursă de 
30 de ani, aoela nu se pote mira despre 
acâsta. A fostă o greșală nobilă din par
tea Cehiloră bătrâni și a conservativi- 
loră, oând au primită punotațiunile dela 
Viena, pentru că ei atunci au presupusă, 
oă prin acesta se va ajunge ună scopu 
mare și sublimii ală păcei din țdră și con
lucrarea ambeloră naționalități. Numai 
voi (întoroendu-se spre strângă) ați între
prinsă tdte, pentru oa să dovediți po
porului boemă, oă nu aoesta afostăseo- 
pulă punotațiuniloră dela Viena, oi oă 
ele au avută în vedere țînta, de ași îm
plini dorințele lorii separate, la oare nu 
i-a împinsă nimică, oarl nu se află mo
tivate nici în constituția nici în lege, și 
cari nu suntă necesare pentru posițiunea 
Germaniloră în Boemia. Deoă Cehii 
bătrâni, marii proprietari și guvernulă 
tăoă astăcjl, și nu apără punotațiunile 
dela Viena față de poporulă boemă, 
acăsta se întâmplă numai din o singură 
causă.

Oe să mai spună poporului boemă ? 
Elocința [strălucită a vreunui ministru, 
sdu a unui representantă ală poporului, 
oelă mai cinstită bărbată dintre nobilii 
boemi, acestea suntă fdrte neînsemnate 
față de oonsciința deplină a poporului 
nostru, oă punotațiunile dela Viena, strică 
poporului boemă, vatămă dreptulă său, 
și indivisibilitatea țării, și îngropă drep
tulă publică ală Boemiei. Pdte guver
nulă să adresede cele mai dulol cuvinte 
poporului boemă, potă trimite înovarti- 
rărl de soldați poporului boemă — câtă 
privesoe oonvingerea asupra soopului 
și cuprinsului punotațiuniloră dela Viena, 
despre aoesta — slavă Domnului — po
porulă boemă e în dară și nimenea nu 
pote să-i impună o altă părere, decâtă 
părerea sa propriă, isvorîtă nu în urma 
agitațiunei, oi din stimulentulă conservă- 
rei de sine. (Aplause din partea Cehiloră 
tineri).

Deoă, D-vdstră, domniloră, v’ațl 
plânsă în camera acesta în deoe ani de 
cjile, despre o ore-care nelinisoe a popo
rului germană, care s’ar fi escată dor 
prin aoeea, că în așa numitulă teritoră 
de limbă germană, funcționarii trebue să 
învețe și bohemesce, pentru oa să re
solve venitele boeme, credeți ore că 
punotațiunile dela Viena suntă pentru 
poporulă boemă ună motivă mai neîn
semnată de neliniște, decâtă pentru po
porulă germană, împrejurarea, că func
ționarii loră să învețe limba boemă ? 
Puteți face imputări poporului boemă, 
decă e în clară asupra scopului și a țin
tei punotațiuniloră dela Viena ?

Oratorulă critică apoi pe ministrulă- 
președinte Taaffe, pentru atitudinea sa 
față de escesele Germaniloră, cu oca- 
siunea festivitățiloră din Reichenberg. 
Apoi înoheiâ ou următorele :

Poporulă boemă a dovedită de mulțl 
ani, că elă nu presintă pretensiunl esor- 
bitante, oă e ună poporă iubitoră de pace, 
elă nu vrea altceva deoâtă, oa să se 
porte alții cu elă, întocmai după cum 
s’au purtată ou D-Vdstră, oa să respeo- 
teze și să esamineze privirile sale de 
dreptă. Decă ei nu voră ajunge la aoâsta 
și guvernulă nu va face acesta, atunol, 
vă potă spune, că situațiunea în Boe
mia va deveni seriâsă, va deveni atâtă 
de seriâsă, pănă oând vă veți convinge
— și nu-mi imputați vre-o esagerațiune
— oă odată va sta față de ună faptă, 
oare pâte fi perioulosă pentru aoâstă 
monarchiă. Este ună poporă leală, di
nastică și eminamente austriacă. (Aplause 
din partea Cehiloră tineri.)

Ceea oe privesoe patriotismulă aus- 
triaoă, nu ne trebue dela nimenea vre-o 
predică (oratorulă bătendu-se pe peptă), 
și o istoriă de o sută de ani a dovedită, 
o istoriă, oare tot-dduna va da poporului 
boemă testimoniulă, oă în timpuri, oând 
dinastia și monarohia a fostă în perioolă, 
șl-a jertfită averea și bunurile sale. 
Ddr sentimentele nâstre leale și patrio- 

tioe nu ne va împedeca, tocmai pentru 
aoeea, fiind-că voimă o Austriă mare și 
puternică, ca aceea ce a indicat’o Ma
iestatea Sa împăratulă în discursulă tro
nului, ună adăpostă ală libertății tutu- 
roră poporeloră și naționalitățiloră. 
(Viue aplause și aolamărl din partea Ce
hiloră tineri. Oratorulă fu felioitată.)

Armata comună și Maghiarii.
ț)iarulă militară „Oesterreich- 

Ungarische Heeres-Zeitung** pu
blică într’unulu din numerii sei 
mai noi unu articulu aspru la a- 
dresa Maghiarii oră, care în pressa 
ungurescă a produsă din nou 
multă turburare.

Articululu este scrisă din in- 
cidentulă scandaluriloră provocate- 
de „patrioții** maghiari în aface
rea dela Fiume și este de urmă- 
torulă cuprinsă:

In tomna fiă-cărui ană, imediată 
înainte de începerea manevreloră, când 
supremulă comandantă ală armatei se 
pregătesoe să mergă pe teritorulă ooro- 
nei ungurescl, în pressa maghiară se 
ivesce câte-o „afacere militară14, oare — 
după cum se vede — îi oferă plăcuta 
ooasiune de-a se ridica în contra arma
tei comune cu cele mai josnice sbieră- 
turl, cu insulte de nimioă și cu insinua- 
țiunl tendențidse, cari suntă ou atâtă 
mai josnioe, dedrece acești oaraoteristicl 
eroi de condeiu soiu, că cei oe suntă 
astfelă înjurați — adecă armata o. și r. 
în massă — nu se potă apăra pe sine 
și așa se vede, că nici de alții nu suntă 
apărați.

înoă niol nu s’au terminată vorbirile 
aoele nebune și Bcenele acele respingă- 
tdre, oe s’au petreoută în camera ungară 
înainte cu câteva săptămâni, spre paguba 
parlamentarismului, spre buouria inimi- 
oiloră imperiului și nici de cum spre 
ondrea Maghiariloră, oărora li place așa 
de multă să-și dea ună aeră cavalerescă 
— și etă, ei ou ună patos golă și vi- 
elenă, drășl faoă lucru mare dintr’o „a- 
faoere militară14.

” In oasulă dintâiu a fostă vorba des
pre o vătămare personală, ce ună depu
tată bătrână și cevașl cam vehementă 
i-o făcuse unui oficeră, oe nu era de 
față, pe basa unui raportă polițienescă 
tendențiosă ; când însă oficerulă i-a ce
rută satisfaoțiune, și înoă nu ă la Răkos, 
oi ou totă seriositate», deputatulă, sub 
scutulă amioiloră săi, se tupilâ la spa
tele dreptului de imunitate și de-aiol se 
însoenâ o „afacere militară44....

N’avemă noi de-a speoifica scopu
rile, ce le urmăresoe pressa maghiară cu 
tendențiositățile ei și nici n’avemă să a- 
rătămă, câtă de multă se înjosesce na
țiunea maghiară înaintea întregei lumi 
culte prin astfelă de insultări nedemne, 
comise de o mare parte dintre fiii săi; 
nu vomă mai arăta, că astfelă de unel
tiri nu se potă interpreta, decâtă ca nisce 
semne ale slăbiciunei lașe, cari submi- 
ndză atâtă de multă vacja rassei dela 
putere și încrederea pusă în puterea ei. 
Der ne simțimă în dreptă a pretinde, 
ca față cu frecările de ură în oontra ar
matei să se pășesoă ou ună puternică 
„quos ego“. Armata de sigură are drep
tulă de-a se apăra în oontra svîrcoliri- 
loră copilărescl de stradă ale euristicei 
sensaționale, er factorii dătători de tonă 
suntă obligați a da armatei acestă dreptă 
de apărare; ei suntă datori a-o faoe a- 
câsta în interesulă stimei proprie, în in- 
teresulă armatei, popdrăloră, imperiului 
și dinastiei. Și e timpulă supremă, oa 
aodstă datorință să și-o împlindsoă, pen
tru ca nu cumva să se sgudue prea 
afundă înorederea între loouitorl și 
armată.

țliarulă militară mai c|ice în 
acestă articulă ală său, că stima 
cea mare, ce-o arată Maghiarii 
față cu monarchulă, este numai 
„din gură**, și că din anumite 
semne cu totă dreptulă se pbte 
conchide, că sgomotbsa accentu

are a lealității din partea Maghia
riloră, este numai ună cutezătoră 
fariseismă.

De-altmintrelea revista acesta 
în cercurile honveefimei ungurescl 
este oprită; ar opri-o bucurosu și 
în cercurile armatei comune, der 
n’au putere și de aceea pressa 
ungurescă se mărginesce și de 
astă-dată a-și versa foculă asupra 
guvernului și a ministrului de res- 
boiu br. Fejervary, cărora le im
pută, că n’au „energia1* de lipsă 
pentru a pune în „respectă*1 ar
mata comună.

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

Berlină, 28 Octomvre. ț)iarulă 
„Nordd. Allg. Ztg“ scrie ună ar- 
ticolu din incidentulă sosirei re
gelui României, în care se 4ic6 •’

Capitala imperiului germană 
salută în regele României nu nu
mai pe domnitorulu unei națiuni 
amice și progresânde, pe rudenia 
și amiculu împăratului, ci și pe ună 
principe, care în timpă de pace 
ca bărbată înțeleptă de stată, er 
în resboiu ca comandantă și sol
dată totdeuna s’a purtată ca demnă 
odraslă a distinsului nemă de Ho- 
henzollern. Poporulă germană do- 
resce, ca regele se-și câșcige din 
călătoria sa în Germania asigu- 
ranța, că elu și poporulă seu au 
amici în inima Europei, a căroră 
simpatii desinteresate va fi pentru 
sortea României, în viitoră ca și 
în trecută.

Colonia, 28 Octomvre, O tele
gramă din Berlină a4iarului „Koln. 
Ztg*1' asigură în modă hotărîtă, 
că în curendă se va logodi moș- 
tenitorulă tronului română cu 
principesa Maria de Anglia.

Logodnă. D-lă Alesandru Șinteu, 
proprietară în Sânpetrulă de Câmpiă, 
s’a logodită cu d-ra Sofia Cintișianu din 
Miheșulă de Câmpiă. — Sâ fiă în cdsă 
cu norooă!

Cursulu 2»Setei ^rasovu.
din 29 Octomvre st. n. 1891.

Sancnote românescl Cump. 9.27 Vend. 9.31
Argintă romănescă - „ 9 22 n 9.27
tfapoleon-d’orl • - „ 9.28 M 9.82
Lire turcescl - - „ 10.50 n 10.55
Imperiali .... „ 9.50 n 9 55
Ralbinl .... n 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina44 6°/0 n

n ii n 5% „ H
Ruble rusescl - ■ ■ „ 121.— n 122.—
Mărci germane - -
Discontulă 6—8°/0 pe ană.

57.- H 57.50

Cursnlu la bursa din Viena.
din 28 Octomvre a. c. 1891

Benta di aură 4%..........................
lenta de hârtiă 5°/o..........................
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 

aură
dto argintă.....................

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

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

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (8-a emisiune) ■ ■ 

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

ungurescă ........................  -
împrumutulă cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului . ■
Renta de hârtiă austriacă .... 
Renta de argintă austriacă .... 
Renta de aură austriacă....................
LosurI din 1860 .........................
Acțiunile băncei austro-ungare • • 
Acțiunile băncei de credită ungar. ■ 
Acțiunile băncei de credită austr, •
8-albeni împărătesei- - • ...
Napoleon-d’orI - ......
Mărci 1U0 împ. germane - ...
Londra 10 Livres sterlinge

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

103 80
100.75

116.—
98.—

111.25

89.90
104.50

141.50

129.75
91.60
[91.45 

109-
136.50

1005.
824.—
277.—

5.58
9.38

57.— 
117.40
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Publicațiune.
Se aduce cu acesta la cunoscință 

publică, cumcă orașulă Brașovă în Un
garia (Transilvania) vinde, — pe baza 
planurilor^ definitive de administrațiune 
silvană aprobate de înaltulă ministeriu 
maghiară de agricultură pentru revierele 
de pădure din orașă și Timișă — pe 
calea pertractării de ofertă și pe butucă 
lemnelele de ștejară și de bradă desti
nate spre folosință anuală și anume:

A. In orașă în singuraticele cercuri 
de administrațiune:

I. In pădurea lui Honterus: în massa 
de 1225 m.3 lemne de ștejară și de 3530 
m.3 lemne de bradă.

II. 'In pâdurea orașului (Stadtwald): 
în massa de 3170 m.3 lemne de bradă.

III. In pădurea ștejerișului în massa 
de 1340 m.3 lemne de ștejară și de 300 
m.3 lemne de bradă.

IV. In pădurea postovarului în massă 
de 6000 m.3 lemne de bradă.

B. In revierulă Timișului: în massa 
de 2330 m.3 lemne de bradă, și anume 
pentru revierulă orașului pănă la sfârși- 
tulă jumătății prime de periodă în anulă 
1895, er pentru revierulă Timișului pănă 
la anulă 1896.

Condițiunile de ofertă și de con
tractă să potă afla la oficiulă silvanală 
din Brașiovă în drele ordinare de birău.

Oferenții au de a preda ofertele loră 
provădute cu timbru de 50 or. d-nului 
primară celă multă pănă în 30 Novembre 
a. c. la 11 ore a. m. au de a face ofer 
tulă pentru câte ună metru cubică și a 
esprima suma promisă cu litere și cifre, 
avendă tot deodată de a declara, că cu- 
noscă condițiunile de ofertă și de con
tractă și că se supună acelora necondi
ționată.

Ofertulă are de a conține 5°/0 din 
prețulă folosinței anuale a massei de 
lemne, ce are fiecare oferentă inten- 
țiunea de a cumpăra, precum și numele 
și loouința oferentului sorise chiar.

Deschiderea oferteloră va ave locă 
în 30 Noemvre a. c. la 5 6re p. m. în 
primăria orașului.

Brașovă, în 24 Ootomvre 1891. 
693,1-1 OflcinlH silvanain orășenescu.

7322.—1891. 692,3—2.

PUBLICAȚIUNE.
Isbucnindă, conformă protocolului 

veterinariu din 24 a 1. c. în Scheiu în 
modă epidemică boia de gură și de un
ghii între vitele cornute, se aduce prin 
acesta la cunoscință, cumcă Scheiulă s’aă 
închisă ca cercă epidemică, dispunen- 
du-se în sensulă §. 219 a ordinațiunei 
pentru esecutarea articolului de lege VII 
din anulă 1888, ca la intrările pe dru
murile și potecele conducătore în amin
tita parte a orașului să se pună tabele 
de admonițiune, la intrările acestora 
drumuri și potece să se pună străjl, (sen
tinele), a oăroră menițiune este, oa afară 
de cai să nu trâcă alte animale în acestă 
cercă epidemică, ci din contră să le în- 
drumeze pe astfel de drumuri, prin cari 
să se pdtă ocoli acestă cercă.

Locuitorii din Scheiu se provdcă 
mai departe, că pe câtă timpă va dura 
epidemia să nu care din ale loră curți 
nutreță și gunoiu; pașapdrtele de vite 
(cu escepțiune acelor de cai) aflătdre în 
posesiunea loră să le ascernă în decursă 
de 24 de 6re subscrisului căpitanată spre 
păstrare și în fine laptele mulsă dela vi
tele infeotate de bdla epidemică de gură 
și unghii să nu-lă vândă seu să-lă folo- 
sâsoă spre scopuri private.

Intrarea măcelariloră și samsariloră 
de vite în grajdurile astorfelă de vite 
este interdisă.

Neesecutarea disposițiuniloră acestei 
publicațiunî se va pedepsi conformă dis
posițiuniloră art. de lege VII din 1888 
ou tdtă rigurositătea.

Brașovă, 24 Ootomvre 1891.

0 specialitate necompara’bilâ
între tote apele minerale alcalin-acide din monarchiă și străinătate

este
arpa, xxxixxers-lâ <±e

r r ___

REPAT“55
care în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-carbonic se buoură de o valore medi
cinală forte mare și de ună renume universală neîntrecută.

Apa minerală de „Bepât44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organeloru respirătdre, în contra 
maladieloru rinichiloră și a beșicei etc., are ună efectă admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscută oa remediu solvatoră neprețuibilă.

Celii mai curatu și binefăcătorii producții naturalii. 
E! Ca hor vizii adecă, heutu cu vinii.

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

W* Șampagnulti apeloru minerale.
Conformă ordonanței înaltului ministers de interne No. 5891/VIII 

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

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

a

Apa minerală de ??Repât44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tâte birturile mai notabile.

Cu tdtă stima
Administrațiunea isvorului

Josef Gyirgy,
Brașovă, Strada Micliail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-31
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pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Octomvre 1891

Budapesta—Predealu Predealu—Budapesta B.-Besta-Aradu-Teius
5 Teiuș-Aradu-B.-Pesta Copsa-mieă— Sibiiu

Trenu 
accele-

Trenă 
de 

persdn. rată

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de

Trenu 
aocele-

ratu persân

Trenu 
accele

rată

Trenă 
de 

persân.
Trenă 
accele-

Trenă 
de 

persdn. rații persdn

Trenu 
de

Trenă 
de 

peradn.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

person

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
Râv
Bratca
Buci a 
Ciucia 
Huedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel
Clușin

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uidra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușu

Crăoiunelă 
Blașiu 
Micăsasa

Copșa mioă j 
Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișâra 
Hașfalău 
Homorodă
Augustină 
Apața 
Feldiora
Brașovă

Timișă 
Predeală 
BuourescI

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 
peradne 

,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

11.191
12.57 ;
2.12
2.19
2.49'
3.26

4.21
4.55

BucurescI 
Predealu 
Timișă
Brașovă

Feldidra
Apața
Augustină 
Homorodă
Hașfalău 
Sighișora
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică /

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

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudă 
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
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

MEureșii-Tudoșii—Bistrița

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

7.31

sus

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

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

4.-
6.48
9.59

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6.11

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

Aradu
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada
Ilia 
Branioica 
Deva
Simeria (Piski) 
Or ăștia 
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
111.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. <1. per.

2.20
2.34.
3.05
3.23
3.39

3.25
9.50
1.05
5.24
5 46
5.57
6.19
6.30
6.48 (
7.12!
7.27'
8.07!
8.33;
8.57*
9.13:
9.29
9.531

10 19'
10.50
11.16
11.44!
12.0G 1
12.38

Teiușu
Alba-Iulia

, 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
601
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
417
4.33
4.55
5 17
5.28
5.53,
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.401

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

6.34
6.52
7.40
8.—
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51 

10J 
10.!
10..
11.
11.1
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Simeria (Piski) S>etroșeMii||ff’etroșeni-Siu»eria (Piski) Simeria (Piski)—Hunedora

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

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8 02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
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 5.20 11.17 5.14

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

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

5.21 5.54 10.20
Ludoș 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7.47 8.25 12.50

Simeria 
Strei u 
Hațegă 
Pui
Cri va di a 
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) 
Cerna
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora—Simeria (Piski)

Hunedora 
Cerna 
Simeria

4.46
5.11
528

2.32
3 -
3.20

7.22
7.50
8.10isora—AradăAradu—Timisera

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 8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50 7.50fBrașov 

iZernesci
Ghirișu—Turda

5
Turda—Ghirișu

8"50
9.10

ll

Brasov—3£ern esci
5.45
7.26

2.58
4.39

8.08 10.55 4.—
Ghirișu 7.48fl0.35 3.4o|lă20| Turda
Turda 8.08 10.55 4._ 10.44| Ghirișu

4.50l 9.30 2.30
5.10| 9.50 2.50

&ernesci—Brașov
I
Zernesci
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

Sighișora—Odorheiu Brașov— S*-Geor giu

Bistrița—Mureșii-Undoșfi

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

1.16
4.15
7.21

Nota: Numerii încuadrațl cu linii grdse însemneză drele de nopte.

Sighișora. . .
Odorheiu . . .

Odorlieiu—Sigliișora

4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15 3.15 Brașovu
Uzonă

7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52 6.10 S.G eorgiu

8.30 3.10
9.43

10.23

Careii-inarI—Eelău j| Kelău—Careii-mari
Careii-marI .
Zelău. .

5.50 Zelău . . . .
11.—I Careii-marI . .II

1.56
6.48

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

5.23
5.03

S. - G r o rș-iu— Brasov.
S.-Georgiu
Uzonă
Brașovu

6.32
7.00
8.08

5.17
5 45
6 53


