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Nr. 235. Brașov!, Mercuri, 23 Ootomvre (4 Noemvre).

Brașovii, 22 Ootomvre st. v. | ficiale interne boeme și că întîm-
In cetele trecute coreaponden- 

tulfi vienesu alu unui 4^ara po
lonii a viaitatfi pe conducetorulu 
Cehilorti bătrâni, Dr. Rieger, și Fa 
întrebata asupra stărei cestiunei 
pactului ceho-germanu.

Intre altele amintitulft cores
pondenta șî-a datu părerea, ca ar 
fi forte bine decă Dr. Rieger, fo- 
losindu-se de impresiunea însufle
țită ce a produs’o visita împăra
tului și regelui în Boemia, ar adresa 
unu manifestă cătră poporațiunea 
boemă, declarându-se într’ensula 
pentru punctațiunile pactului dela 
Viena și căutânda astfeld a-și 
recâștiga influința asupra popora- 
țiunei. Dr. Rieger însă a ”efu- 
sata hotărîta acestă propunere, 
cjicenda, că n’ar ave nici una pros
pecta de reușire față cu curentula 
puternica radicala, ce domnesce 
astăzi în sînula poporului boema. 
Veninda vorba mai departe des
pre scopula călătoriei lui Rieger 
la Viena și constatânda acesta, că 
a venită anume pentru a se înțe
lege cu contele Taaffe asupra pre- 
tensiunei de a se introduce limba 
oficială boemă internă, corespon
dentul l’a întrebata, că ce va 
face în casula când contele Taffe 
din considerațiunî cătră stânga 
germană, de a căreia sprijină are 
lipsă în parlamenta, va refusa a- 
cestă pretensiune ?

„Atunci44, răspunse Dr. Rieger, 
„nu le remâne alta deputațilorfl 
cehi betrâni din dietă, decâta ca 
se-și depună mandatele14.

Declarația acesta a șefului 
Cehilora betrâni are, precum măr- 
turisesce <fiarulu „Politik44, o în
semnătate mare politică, ba are 
chiar însemnătatea unui programă 
pentru viitoră.

Trebue se se țină semă de 
faptula, că Dr. Rieger a stăruita 
fârte energica, în decursula con- 
ferențeloru de împăcare din Vie
na pentru’ Introducerea limbei o- 

pinânda oposițîa din partea repre- 
sentanțilorâ germani, și-a făcuta 
reserva la protocoia cu privire la 
acestă pretensiune.

Tote încercările de mai târcjiu 
spre a îndupleca pe Germani, se 
se învoescă cu acestă postulată 
boemă, n’au avută nici unu re- 
sultatu și urmarea a fostă, că și 
în sînulu Cehiloră betrâni s’a năs
cută neîncredere față cu tenden- 
țele Germaniloră; neîncredere 
care s’a lățită apoi, precumă seim, 
cu iuțala focului în massele po
porului boemă.

Decă der guvernulu nici acum 
nu va voi se satisfacă acelei ce
reri privitbre la limba oficială in
ternă, e clară, că deputațiloră din 
partida lui Rieger li se va lua tot 
terenulu pentru de-a mai pute stă
rui ca se se realiseze pactulu și 
voru trebui se-și depună mandatele 
dietali.

„Chiar și din partea oficiâsă44 
4ice „Politik44, „se susține conse- 
cuentă, că monarchulu însuși a 
(fisă, că pactulu trebue se se facă 
pentru-că este o necesitate de 
stată. Decă înse Cehii betrâni voru 
fi siliți ași depune mandatale, va 
dispăre de pe plană unulu din
tre cei trei pactanți prin acesta 
înse actualulu pactu va fi cu to- 
tulu zădărnicită. Decă der se va 
lucra în sensulu pretinsei dorințe 
împărătesei nu va remâne alta, 
decâtă se se Inaugureze noue trac- 
tări de împăcare, căci o altă scă
pare din acestă înfundătură nu 
este, ci e clară, că reluarea trac- 
tăriloră de împăcare este totă așa 
de multă o necesitate de stătu, 
ca și împăcarea între Boemi și 
Germani însăși.44

Așa se presentă situațiuneacu 
privire la „pactu‘4 și la rolulă ce 
le-ar mai fi reservatu Cehiloru be
trâni, cari ocupă încă terîmulu în 
dieta boemă. Incâtu pentru Cehii 
tineri, aceștia consideră totă afa

pactului44, ca deja unu lucru | oiroulară oătrăcerea
învechită și stăruescu în direcția 
apucata, de a dobândi adecă de
plina recunâscere a postulateloră 
cehe. Ei nu se înspăimântă nici 
de greutățile, ce le întimpină de- 
legațiunea loră în parlamentulu 
din Viena, nici de piedecilet ce 
li se pună în cale de cătră guvernă 
în țâră, ci stăruescu, ca întregu 
poporuluseia o posițiă multă mai 
energică și mai radicală spre ași 
aj unge sco pulu. In stăruințele aceste 
ei raporteză mereu succese, cum 
a fostă acum de curendu la ale
gerile comunale din Praga.

CROMCA POLITICI,
— 22 Ootomvre, (3 Nov.)

— Iu cercurile politice din Berlină, 
după cum ’i se telegrafieză cfiarului 
„Neue Fr. Presse44 aduoe în legătură în- 
tdroerea regelui României, fără a atinge 
Viena, cu disposițiuuea ce domnesce în 
România față cu tractarea Româniloră 
din Ungaria, piarulă „Kreuzzeitung44 pu- 
blioă o sorisăre a Românilor!! Vincențiu 
Băbești și Alexandru Mocsonyi, cari se 
apără în contra însinuărei lui „Kreuz
zeitung44, că ei ar avâ de gând să se 
desfacă de partidul!! naționalii.

— Din Berlin se telegrafiâză, că de 
sigură principele Bismarck va veni la 
Berlin, ou ooasiunea desohiderei parla
mentului germanO. Totuși se asigură că 
elă nu va avâ de loci! intențiunea, oa 
să observe față de guvernă o atitudine 
ostilă. Densul!! va oombate în ori ce 
casă tratatulQ comercialii între Germania 
și Austro-Ungaria.

— Tote legile francmasonice din 
Italia au primita o oiroulară, în care 
suntă provocate de a agita din tote pu
terile în contra legei de garanția. A- 
cestă oiroulară se înoheiă ou cuvintele : 
„Noi voimă o Romă liberă, drepturile 
și Inviolabilitatea patriei năstre.44 Depu- 
tatula Indelli a insinuată o înterpelațiune 
asupra atitudinei guvernului față de le
gea de garanțiă. „Osservatore Romano" 
scrie despre aoestă următârele: „Acesta 

legile italiane n’are d © 
soopă altoeva, decâtă să facă Roma puno- 
tulă oentrală pentru ataourl antiolerioale 
ale tuturorăseoteloră din lume; străduin
țele loră însă voră fi zadarnioe. Mișoa- 
rea acâsta nu va fi de looă favorabilă 
guvernului, trebue că aoesta și-a pier
dută tdtă rațiunea politioă, „Osserv. Ro
mano44 asigură, că guvernulă va evita 
să răspundă la interpelarea lui Indelli-, a- 
micii lui Rudini asigură, însă oă guver
nulă va răspunde la aoâstă interpelare.

— Din Roma se telegrafieză (fiaru- 
lui parisiană „Univers44, oă papa are in
tențiunea de a publica ună memorand^ 
ou privire la manifestațiunile din 2 Oo
tomvre. In aoestă memoranda se va ao- 
oentua, oă de aici înainte nu mai e po
sibilă șederea celoră doi suverani în 
Roma. Papa e silită, să ia măsuri, pen
tru oa să salveze independența sa și li
bertatea bisericei oatolioe.

SOIRILE PILEI.
— 22 Octomvro (3 Nov.)

Starea sănătății M. S. Reginei Româ
niei, după oum se telegrafieză din Pal- 
lanza, devine din efi în (fi totă mai bună. 
Augusta Suverană se preumblă cțîluicft 
ou trăsura pe strade, unde este salutată 
ou respeotă de cătră poporațiune,

* * *
Alegerea de episcopl sărbescl săvâr

șită de ourendă în Carlovăță — după 
oum aflămă din „Branik44, va fi apro
bată și de cerourile mai înalte. Noulă 
episcopă ală Timișorei, Ntcanoru Popo- 
viă, s’a născută la a. 1831 în Kișfalub 
(Baranya) din părinți învățători. Șadlele 
medii le-a înoepută la Verbasulă-veohiu 
și le-a terminată în Pesta, unde a con
tinuată cu studiulă sciințeloră juridice, 
după a căroră absolvare aîntrat în teologia 
din Carlovăță. Curendă după acesta, la 
1860, fu aplicată ca profesoră lagimna- 
siulă din Carlovăță, âr în 1862 s’a așe- 
4ată oa parochă în Bacinaț, ună sată 
fn Sirmiu, unde a trăită în mulțumire ou 
amilia sa. In 1872 îi mâre soția, rămâ- 

nândă văduvă cu trei copile minorene. 
In 1873 fu alesă oa membru în sinodulă

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Frații gemem.
(Novelă de E. Plouvier.)

(Fine).
Sub decursulă pregătiriloră de nuntă, 

contele și fiitorea tinără părechiă făceau 
escursiuni dese prin prejură. Odată se 
hotărîre să ceroeteze și claustrulă Trap- 
piștiloră, care nu era departe de castelă. 
La aoâsta escursiune însă numai contele 
și Valentină au putută lua parte dedreoe 
regulele irănăstirei opriau intrarea fe- 
meiloră.

Richard era acumă de două luni 
locuitorulă olaustrului, der fiind-că călu
gării nu puteau veni în atingere directă 
cu străinii, cei doi frați nu s’au văcjută 
cu ooasiunea acestei visite.

Re’ntorcendu-se spre Oligny, în că
lătoria loră visitatorii să întrebau unulă 
pe altulă, că ce credă ei despre TrappiștI.

— „Omeni fără minte.44 — dise Va
lentină.

— „Ba 6menl sânțl!44 răspunse 
contele.

— „Mulțl făcători de rele suntă 
între ei.

— „Eu credă, că numai penitențl.
— „Dâră vederea oălugăriloră țl-a 

mișcată inima?
— „Să pote44, răspunse contele.
— „Numai cu o săptămână mai îna

inte vorbiai ou ironiă despre ei.
— „Așa a fostă atunci, der aouma 

i-amă văcjută44.
— „D-ta vorbesol despre ei cu totă 

reverința44.
— „Er d-ta cu totă nereverința44.
— „Seu mai bine disă d-ta, d-le 

conte, ai inimă slabă.
— „Ei, amioe nimioă nu este mai 

săcă, oa inima unui banchieră.
— „Așa... Eu însă te iubescă ou 

multă mai tare, decâtă ca să mă supără 
pentru asta44....

— „Când vomă mai veni la claus
trulă â la Trappe ?u întreba oontele cam 
în glumă.

— „Când îți va fi cu plăcere44, (lise 
Valentină.

Intr’aceea ajunseră la castelă.
Aid îi așteptă o surprindere neplă

cută. — Pănă au fostă ei duși, nisoe 
necunoscuțl au spartă ușile, au golită cu- 
tiele cu bani și au dusă cu ei totă ave

rea lui Beaumont. Tote acestea s’au 
întâmplată numai în apartamentele lo
cuite de bancheră. Servitorii au aflată 
ușile descuiate.

Intre căsenl nu era nici o bănuâlă, 
— nu se vedea la ei nici ună semnă, 
din oare să se fi putută conchide asupra 
furtului, și totă întâmplarea era neespli- 
cabilă. Când autfi Valentină despre ca
tastrofă, era pe-aci să-și perdă mintea 
Contele îlă prinsă de mână și privindă 
la Eva, care se uita cu compătimire 
la fiitorulă ei soță, cfise cu ° hotărîre 
nobilă:

— „D-le cavaleră, pe dmenl ca noi 
nu ne potă despărți astfelă de nenoro- 
oirl, ba ele încă mai multă ne lâgă de 
olalta. Mâne vomă subsorie contraotulă 
de căsâtoriă.

Valentină, emoționată, îmbrățișa pe 
socru-său, care continua:

— „Er aouma sâ mergemă la Alen- 
șon, să însinuămă oasulă și să sperămă, 
că d-ta îți vei recăpăta averea44.

A treia di amândoi însoțiți de ună 
notară, pe oare-lă aduseră din orașă, se 
ocupau ou sorierea contraotulă de oăsă- 
toriă, oând de-odată servitorulă anunță | 

sosirea unui vân^ătoră de juvaere, după 
cum era obiceiulă pe atunoî, când și cei 
mai renumițl neguțători umblau din caeă 
n casă ou articulii loră de vânzare.

Neguțătorulă întră. Vădându-lă Va
lentină, se cutrămurâ, oăol recunoscu în 
elă pe jidanulă Andre, căruia îi venduse 
aoulă fatală. Jidanulă încă îșl recunosou 
omulă și-lă salută cu onore, der se pare, 
că nu a observată semnulă de tăcere ală 
iul Valentină.

Eva îșl alese ună juvaeră,
— «Dâr d-lă conte nu-șl cumpără 

nimioă? Am aoi lanțuri minunate de 
aură, inele, aoe.... Aoi e ună aoă mi
nunată, adevărată că puțină cam veohiu, 
der are diamantă forte frumosă, — e 
articululă oelă mai frumosă, der și cela 
mai prețiosă din tâtă marfa mea."

D-lă Lostranges cu lăoomia luă ju- 
vaerulă, în care îșl reounosou aoulă 
pnrdută.

— „Valentine, — (fise Eva cătră 
logodnioulă ei — d-ta te simțescl rău.44

— „Da, îmi este rău.44
— „Ce'țl este, (fise notarulă, d-ta 

ești fârte palidă?44
Contele nu audia nimioă, atențiunea 



Pagina 2. Gr A ZETA TRANSILVANIEI. Nr. 235—1891.

eparchială diecesană și în consistoriu, în 
1874 și 1879 a luată parte activă la 
congresele naționale bisericesci, er în 
1880 fu numită administratori aii pro- 
topresbiteratului Jab all. In acești timpi 
măritându-șl fiicele, s’a călugăriți; fu 
înaintată apoi la demnitatea de proto- 
sincelă, în care calitate a rămasă pănă 
la alegerea sa de episcopă aii Timi- 
șârei. — Mihailă Gruicl, noulă episcopă 
aii Carlovățului de susă, din simplu oă- 
lugără a ajunsă de odată episcopă, în 
etate abia de 30 de ani. Dânsulă s’a năs
cută în Petriny la a. 1861 din părinți 
învățători. Gimnasiulă l’a absolvată în 
Agramă, unde a urmată cu succesă și 
drepturile, apoi s’a înscrisă la teologiă 
în Oarlovăță. Sferșindă teologia, fu sfin
țită ca preotă celibă, mai apoi s’a că
lugărită și aplicată în oancelaria episco- 
păscă. In 1890 sinodulă îlă alege ca 
profesori la teologiă unde a funcționată 
pănă la alegerea sa de episoopă ală 
Carlovățului de susă.

* 
* ♦

Unii nou redactorii la „Kolozsvar". 
Cu 1 Noemvre n. o. „Kolozsvar" a că
pătată uni redactoră nou se numesce 
Hindy Arpad. In adresa cătră cetitorii 
săi, noulă redactoră declară, că va ră
mână totă pe lângă propramulă guver
namentali de pănă acumă. Cestiunea de 
naționalitate mai bine i-ar fi păruți de 
n’ar fi cunoscut’o. Deolară însă înainte, 
că despre tribunii poporului nu va prea 
scrie articull de fondi. Nu voiesci să 
le ajuți pentru a se face vestiți, căci și 
așa numai din asta trăescă. In celelalte 
singurulă său punctă de orientare este 
și va fi ideia de stată maghiară, pentru 
care va milita, căci așa îi e datoria pe 
câtă vreme se va hrăni din fondulă rep- 
tileloră.

♦* *

*) Tristă de totă. — Ce caută 
acești învățători români în reuniunea un- 
gurescă și ce scopuri urmărescă ei ? 
Vreu dâră să faoă causă comună ou ad
versarii noștri ? Se pare, oă aoeștl învă
țători confesionali nu ară fi supuși la 
niol o disciplină, și că n’ară ave niol o 
oonsiderațiune față ou biserica nâstră na
țională. Asupra aoestei îngrijitore apari- 
țiunl vomă mai reveni. — Red.

Soiri militare. Cu 1 Noemvre au fostă 
înaintați următorii: Generalulă majoră 
loan Pokay, lagradulă de loootenentă- 
mareșală. Apoi suntă d urniți: locote- 
nentă-colonelă, majorulă L. Oenna în 
artileriă; la gradulă de major: oăpitanulă 
Isidor cav. de Păunei, în statulă ma
joră generală. Căpitani de cl. I suntă 
numiți,) căpitanii de cl. II. Al. Russu, 
A. Pani an, Ilie Ne del cu, I. Dzu-. 
gan, N. Beju, I. S ag ai c i an în in
fanteria, I. S t e c i ug în artilerie și N 
Adam în statulă armatei. Căpitani de 
cl. II suntă numiți: locotenenții M. B r ă- 
teanu, Al. Negrea alias Gușeilăși 
P. Funduc în infanteria. Locotenentă 
este numită Aurelă PetrovicI dela 
infanteriă. La honvecfi au fostă numiți: 
căpitani cl. II: locotenentulă George 
Triff și locotenentă: sub-locotenentă Ni- 
colae Popovici. Majorulă auditoră 
loan Mihălțianu, delatribunalulămi

litari din Timișora a fostă transferată 
la tribunalulă militară din Pojonă.

* * *
Ministrulti. serbosch do finance, VuicI, 

și-a dată dimisiunea. Se crede, că cu 
acesta ocasiunea se va reconstitui cabi- 
netulă.

** *
Pentru asentarea recruțilorti in 1892, 

au să se anunțe toți tinerii din anii 
1871, 1870 și 1869, născuțl său domici- 
liațl aici, în looalulă de conscripțiune, 
strada Porții Nr. 61, etagiulă I.

* * *
Ministrulîi președinte di Rudini, îșl va 

țină cuvântarea sa în Milan în 9 Noem- 
vrie la 2 ore p. m. In acâstă ouventare 
va accentua și situațiunea politică euro
peană.

* 
♦ *

Constituire. Societatea de lectură a 
junimei studiose dela gimnasiulă supe- 
rioră din Năsăudă, înoepându-și activi
tatea pentru anulă șoolastică 1891/92, 
s’a constituită, sub conducerea d-lui pro
fesori Gregoriu Pletosă în următorulă 
modă: Președinte: Alexiu Davidă, stud, 
în cl. VIII; vicepreședinte: Viotoră Oni- 
șoră, stud. în ol. VII; redactoră : Leonă 
Parasca, stud, în cl. VIII; notară : Titu 
Malaiu, stud. în cl. VIII; bibliotecară: 
Severă Groze, stud. în ol. VIII; vioe- 
bibliotecară : Vasile Borgovană, stud. în 
cl. VII; oasară: Ieronimă Groze, stud, 
cl. VII, și controloră: Vasile Pașou, stud, 
în cl. VII. ** *

Schimbarea mersului trenului Brașovii- 
Predealil. Șefulă de tracțiune aii căii 
ferate din locă ne trimite ună anunță, 
prin care se aduce la ounoscința publi
cului, că pe linia ferată Brașovă-Predeală, 
începândă dela 5 Novembre n. c. nu va 
mai oomunica trenulă Nr. 394, ci tre- 
nulă de povară Nr. 392, care va trans
porta și persone. Acesta trenă va pleca 
dela Brașovă înainte de amecfi la 11 ore, 
și în legătură ou trenulă de persdne Nr. 
28 ală oăiloră ferate române, va sosi la 
Brașovă după amâtjl 1 oră și 11 minute.

** *
Contele Gavriil Bethlen, vestitul ă pașă 

ală Târnaveloră, a întrati în partida 
„națională14 a lui Apponyi, unde a fostă 
primită cu mare buouriă. — Și-a găsită 
saculă peteculă. * * *

Regina regentă a Spaniei a subsem
nată decretulă, prin care marele duce 
Wladimir, e numită oavaleră ală ordi
nului „velerului de aură'1.

* * *
Guvernulii spaniolii, după cum anunță 

cfiarulă din Paris „Temps" a numită o co- 
misiune de ofioerl, pentru ca să studieze 
sistemulă pusoiloră întroduse în infante

ria puteriloră europene. Gomisiunea 
acesta va sosi în filele aceste la Paris.

** *
Cutremuri! de pământii. Din Londra 

i se telegrafiază, (fiarului „Neue Freie 
Presse : In provincia Nagoya înlaponia, 
a fostă acum de ourendă ună grâznioă 
cutremură. 18,000 de case au fostă dă
râmate și 2000 de persdne ucise. In 
orașulă Grifis s’au dărâmată 6000 de oase 
și cinci mii de âmenl au perită. Aseme
nea orașele Ogaki, Cano și Kasamatzu 
au fostă ruinate în urma acestei catas
trofe. ** *

Tifusii. Din Sebeșulă săsesoă se a- 
nunță, că aoolo grasăză tifusulă în di
mensiuni mari.

Suntemu rugați din partea 
președintelui reuniunei învSțători- 
loru români gr. or. din drepta 
Mureșului de a da locu aperării 
de mai josă față cu ună articlu 
apărută nu de multă în „Tribuna11. 
Satisfăcendă acestei rugări, ob- 
servămă, că amă fostă necesitați 
de a elimina unele pasage pole
mice din corespondența d-sale, 
cari nu aru fi fostă înțelese de 
cetitorii noștri, neinițiați în acesta 
polemică :

Âradfi, 10/22 Ootomvre 1891.
„....Ună nou esemplu de espectorărl

desperate ne dă articlulă „Excesă de 
zelă*  din nr. 225 ală „Tribunei" de ăst- 
timpă. In acelă articlu se cfice din ouvântă 
în cuvântă: „La Aradu reuniunea de învă
țători români a luată parte prin delegați la 
adunarea generală a reuniunei învățătoriloră 
maghiari ținută în Gyorok^. Mai departe: 
„... nu ne este îngăduită să trecemă 
preste ele cu ușurință... ,oi trebue înfierați 
autorii loră ou stigmatulă, pe oare ’lă 
merită ună omă, oe ’șl neoinstesce nea- 
mulă." Apoi : „... nu ne scimă îndestulă 
mira și condamna în aoelașl timpă, cum 
părintele Moise Bocșanu, inspeotoră de 
șcdle ală traotului Aradului și ginerele 
său d-lă T. Ceontea, președinte ală reu
niunei învățătoriloră, nu s’au gândită ce 
facă, la răulă ce lă oășuneză causei ro
mâne, când într'unu modă oficială delegă 
doi învățători să presinte reuniunea română 
la adunarea celei ungurescl...^ Sub titu
latura de „luminățiile loră" „Tribuna", 
adecă — fiă (jisă în pareutesă — ună 
aradană intrigantă, încaroă cu multă 
dragoste atâtă pe inspectorulă M. Boo- 
șiană, câtă și pe președintele reuniunei 
române, adecă pe suscrisulă. Fiă-i de 
bine atâtă „Tribunei", câtă mai alesă 
impresariului căruia i-se vădă unghiile! 
Amă aurită noi dela dânșii d’al-destea 
bogăte; der ori câte ni-voră mai adresa, 

noi totă nu ne vomă renega principiile 
vomă contribui și de aid înainte la 
înaintarea vădită a causeloră nâstre cul
turale! Der spre orientarea publicului 
celui mare și pentru iubirea de adevără, 
pe oare istoriografulă are să-Iă înregis
treze întregă — nefățărită, fiă-ml per
misă, d-le Redactoră, a intercala aid ală
turata deolarațiune subscrisă de acei în
vățători ai noștri din Aradă, cari întru 
adevără au participată la adunarea dela 
Gyorok. Etă-o!

Declarațiune.
Suscrișii declarămă, oă amă luată 

parte la adunarea generală a reuniunei 
învățătoriloră din comitatulă Aradului, 
ce s’a ținută în dilele de 7 și 8 Oo
tomvre a. o. în Gyorok, dâr nicl-deoâtă 
ca delegați oficiali ai „reuniunei distric
tuale a învățătoriloră rom. gr or. din pro
topopiatele consistoriului aradană din drăpta. 
Mureșului^, oi ca și membri ordinari ai 
reuniunei învățătoriloră din comitatulă 
Aradului, la care suntemă membri mai 
mulțl învățători români din comitatulă 
Aradului .*)

Dreptă aoeea declarămă de scorni
turi tendențidse și neadevăruri tote în
vinuirile, ce le aduce red. „Tribunei" în 
nr. 225 prin articlulă „Excesă de xelău 
îndreptate atâtă asupra Rv. Domnă 
protopopă și inspeotoră Moise Bocșianu, 
câtă și asupra d-lui profesoră Teodoră 
Ceontea, președintele „reuniunei distric
tuale a învățătoriloră români gr. or. din 
protopopiatele consistoriului aradană, ce 
se află în drepta Mureșului."
Nicolae Ștefu, m. p. losifâ Moldovanfl, m. p. 

învățătorii. învățătorii.

Pe lângă aoesta declarațiune destulă 
de 6blă, viuă și eu și aduoă la cunscința 
publicului oelui de bine, că ne-cum să 
fiu delegată, der niol n’am avută înten- 
țiune se delegă nici ofioiosă, nici neofi- 
ciosă pe nimeni la adunarea generală a 
reuniunei învățătoriloră din comitatulă 
Aradului ținută la Gyorok în (filele de 
7 și 8 Octomvre. Acesta n’am făcut’o 
și niol că o puteamă face fără de învoi
rea comitetului....

Decă redaoțiunea „Tribunei" voia 
să scrie atare artioulă sensațională sub 
titula de „Excesă de 0eluu și este atâtă 
de săracă de idei, că trebue pentru cua- 
dratură să iee refugiu la neadevăruri, 
atunci de ce nu se adreseză la alți omeni 
cari sciu mai multe și dispună de date 
diferite esacte.... Chiar și subscrisulă, 
carele n’am primită ospitalitate în 
„Tribuna", ca să-mi potă apăra onorea

îi era înoordată asupra acului jidanului.
— „Dela cine ai oumpărată d-ta 

aoulă acesta?" întrebă contele pe ne- 
guțătoră.

— „Stau bună, că aurulă e ourată 
și diamantulă prețuesce 25 de mii de 
franci."

— „Cum a ajunsă aoulă acesta la 
d-ta?

— „Eu sunt neguțătoră onestă, d-le 
conte; potă dovedi, oă l’am oumpărată 
și încă l’am plătită bine. Fiind-că for- 
matulă nu-i este prea nou și destulă de 
modernă, nu l’am putută vinde pănă 
acuma. Deoă-i va conveni d-lui conte, 
eu voiu mai lăsa ceva din prețulă lui și 
ași pute pune diamantulă într’ună aoă 
de altă formată.

— „Der eu întrebă, dela cine ai 
cumpărată aculă aoesta?

— «Apoi de, dela d-lă Beaumont, 
cu ooasia reîntorcerei sale din Franoia.

— „Nu-i adevărată! strigă Valen
tină.

— „Etă aoi chitanța dela d-nulă 
Beaumont, despre 20 de mii de franci, 
ce i-a primită dela mine... Eu totdăuna 
suntă în ordine cu afaoerile mele."

După acestă descoperire fatală, urmă 

o liniște mortală. Contele dete a julă 
îndărătă neguțătorului și-lă lăsa să mergă, 
dete mâna cu notarulă în sămnă, că se 
pâte depărta. Apoi cu sânge rece rupse 
contraotulă de căsătoriă, co sta gata pe 
mesă, și cu o privire desprețuităre arătă 
ușa lui Valentină.

Aoesta, palidă, se supuse în modă 
mecanioă, eși din curte se aruncă în 
rîulă Sarthes, pălăria îi rămase acățatfi 
în trestișă — înotă prin rîu și când 
ajunse la celălaltă țărmură, șec|u să se 
pdihnâscă, răcfimându-șl oapulă amețită 
pe mâni; mii de cugete treoură prin 
oreerii lui turburați. Ce ougete voră fi 
fostă acelea, numai Dumnezeu soie. — 
Cariera cavalerului Beaumont se fini.... 
pilerulă de odinioră, Valentină, se sculă 
fără întârcfiare grăbi la olaustrulă Trap- 
piștiloră, de unde niol n’a mai eșită.

V.
Am văcjucă, ce vieță amară și plină 

de gână a avută sărmanulă Richard; 
scimă ce vieță păcătosă, cu tote astea 
plină de desmerdărl a fostă vieța lui 
Valentină. Vomă vedâ cum a fostă și 
partea din urmă a vieții aoestoră doi 
frați.

Richard, după o vieță furtunâsă, îșl 

află liniștea în olaustrulă Trappiștiloră, 
unde ducea o vieță liniștită și plină de 
mângăere. Credința, care slăbise odinioră 
în elă, acum erășl s’a întărită, — și cre
dința în inima omenescă e diamantă ou
rată, la a cărui strălucire cerescă se pote 
vedâ în vieța viitore. In liniștea acesta a 
s’a și-a aflată o fericire necunoscută de 
partea cea mai mare a omenimei, și ru
gau du-se cu speranța în Dumnetjeu, aș
tepta fără frică mortea, ca cea mai mare 
binefacere, pe oare o putea aștepta dela 
Dumnezeu.

Adese-orI se ougeta tristă la înșe
lăciunile lumesol și suspina după oartea 
arsă, oare cuprindea în sine nisoe ougete 
sublime. Aceste reamintiri, însă cu înce- 
tulă au dispărută, precum dispare lucirea 
steleloră la revărsatulă doriloră.

Mai de multe-orl și-a adusă aminte 
de Eva, der ceea ce simția față de ea, 
nu era mai multă amoră, ci era ună sîmță 
cu multă mai ourată, asemenea suveni
rului Madonei apărute în visă, asemenea 
chipului neuitată și nemuritoră ală unui 
ângeră.

Valentină ca păcătosă a venită în 
acestă asilă și la începută, plină fiindă 
încă de vanități lumescl, numai în modă 

mecanică se supunea reguleloră mănăs- 
tirescl. Lucra când lucrau și se ruga 
oând se rugau și ceialalțl, er în ârele de 
somnă blăstăma pe jidanulă Andră, In 
fine s’a dedată la tote.

Intr’o (fi tristă, întunecâsă erau oren- 
duițl anumițl călugări în biserică, în două 
șiruri față în față, ca alternativă să oânte 
psalmii. Valentină, oare primi numele de 
„fratele Andreiu", începu oântarea ou 
rugăciunea lui Davidă: „Ddmne, nu cu 
mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu 
iuțimea ta să mă cerțiu

Față în față cu elă era Riohard, 
care în claustra avea numele de „fratele 
Ambrosiu", aoesta continuă oântarea: 
„Că săgețile tale s'au înfiptă în mine, și 
s'a pogărîtu preste mine mâna taa.

Amândoi îșl ridicară ochii la ceră. 
Ambrosiu, ca să-și recomande glasulă 
suferințeloră sale lui Dumnezeu, er An
dreiu, ca să ceră credință de colo de 
susă ....

Ei se recunoscură.. .
Cântarea psalmiloră se continuă și 

Richard a fostă fericită tâtă (fiua, pen- 
tru-oă a văcjută, că e aici și frate-său și 
ougeta, că aoeeașl ferioire gustă pe oare 
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atăcată pe furișă de ună altă aradană 
degradată publice din tagma omeniloră 
de omeniă, potă servi ou nisce date, pe 
cari le lasă aici să urmeze, ca redacți- 
unea „Tribunei44 să mai aibă ooasiune a 
scrie atare artioulă sensațiouală, der de- 
olară, că stau bună pentru autentioitatea 
loră și înaintea lui D-4eu.

Președintele societății pur-româ- 
nescl din Aradă „Progresulă44, părintele 
protesoră și ieromonaohă Vasiliu Man- 
gra, în numele numitei societăți a aran- 
giată aici în Aradă în sala dela Crucea 
albă la 28 Februarie ună concertă ur
mată de dansă, cu programa tipărită în 
limba maghiară’. „A Progressul Hangverseny 
Măsora, Arad 1891 Februar 28“ de urmă- 
torulă textă: (urmeză textulă, în limba 
maghiară.)

Aoeste s’au petreoută la Aradă „ad 
maiorem dei gloriam". Și ce a fostă mai 
multă! Tocmai atunol venise la Aradă 
cunoscuta soriitore maghiară, Beniczky 
Baiza Lenke, se țină o serată literară la 
sooiotatea Kolcsey în favorulă „Emke14-!, 
jși președintele societății „Progresulă44 
învitâud’o la oonoertă și bineventând’o 
i-a predată ună buchetă în preță de 
.30—40 fl. din venitulă concertului. — 
Balulă încă a deoursă ou ordinea de dansă 
în limba maghiară. Și tote se 4i°® că 
au fostă forte frumâse, dâr oe folosă 
materială și morală au avută de aoolo 
.„Progresulă44, nu scie nici dlă președinte, 
ne-oum sooietatea, care n’a vă4ută nici 
rațioținiu despre acelă oonoertă, dâr 
niol acolo n’a ajunsă, să aibă statutele 
•întărite de guvernă. Atâta s’a putută 
oeti în foile maghiare locale apărute în 
4’ua următâre, oă prin acelă concertă- 
bală oestiunea naționalitățiloră în Aradă 
este resolvită.

Etă, dloră dela „Tribuna44! materială 
de înfierată și stigmatisată, dâoă vă place! 
Mie însă dați-ml paoe și nu mă purtațl 
cu minoiunl! Eu amă îndatinată să luptă 
pentru adevără și progresă, și oâudă mă 
veți găsi în contrarietate cu aoeste prin
cipii, faoețl oum credeți de bine!

In ceea oe atinge faptulă susținută 
de „Tribuna44, referitoră la persâna mea, 
fiă-i de haoă autorului oare l’a scrisă! —

Teodoră Ceontea,
prof, și președ. ală reun. înv. rom. 

gr. or. din drâpta Mureșului.

Este „csărdăs-ultt jocu unguresc!! 
ori țigănesc!!?

Acesta este marea întrebare, cu care 
se ooupă o revistă englesă, ală oăreia 
editoră este sooietatea așa numită „Grypsy 
Lore Society44, între ai căreia membri 
^e află și Alteța Sa archiduoele Iosifă.

Revista, despre oare vorbimă, este 
oonsaorată Țiganiloră, ooupându-se es- 

o gusta și elă... Der Valentină era dis
trasă, melancolică.

Când se făou nâpte și „frații călu
gări44 au adormită cu toții, Richard simți, 
că îlă atinge cineva de mână. Să tre4i; 
înaintea sa vâdu. îngenunchiândă ună oălu- 
gără, oare îi 4*cea  în tonă slăbită : 
„Frate! iărtă-mă!“...

Richard aooperi gura vorbitorului, 
făoendulă atentă la făgăduințele monas- 
tioe, care inter4ioă oonversarea.

Valentină, ârășl grăi: „Frate ! iâr- 
tă-mă și mă binecuventă!u

Richard îșl puse mâna pe capulă 
fratelui său și atunol aoesta se sculă, ca 
să mergă înoetă la așternutulă său; Ri
chard însă l’a reținută și ou laorimele 
în ochi l'a îmbrățișată, l’a sărutată, — 
pe elă pentru care atâtea a suferită.

Din 8ufletulă lui Ambrosiu a dis
părută aoum întregă treoutulă, nu și-a 
mai adusă aminte de Amiens, unde oa- 
lăulă l’a înfierată pentru Valentină, — 
nu de Brest, unde a suferită în înohi- 
sâre 5 ani dureroșl pentru Valentină — 
a uitată Parisulă, unde Valentină s’a 
lăpădată de elă, — a uitată totulă. In 
laorimele sale vedea aoum numai pe 
fratele său, numai cuvitele lui le au4ia, 

clusivă numai ou obioeiurile, cu litera
tura, musica și ou cultura Țiganiloră. 
Fiiudă vorba despre cultura Țiganiloră, 
numita revistă șl-a ținută de datorință 
a se ooupa și ou „osârdâs44 ulii. Spre 
scopulă aoesta, editorii revistei țigănescl 
8’au adresată la advooatulă Dr. Sărmay 
Jozsef din Budapesta, oare ca Maghiară, 
se’nțelege, a luată în apărare „cs4rd4s“-ul, 
silindu-se să arate, că acesta nu este 
nici de oum jocă națională - țigănescă, 
ci este jooă națională ungurescă, ceea 
oe, orî oum, e deosebire. Etă ce 4i°e 
între altele Maghiarulă Sărmay:

„Pretutindenea se 4*°®,  că Țiganii 
mai bine jooă „csărdăs“-ulă, deoâtă ori 
cine altulă. Aoesta este și adevărată. 
Conolusiunea însă, oă și „csărdăs“-ulă 
însuși ar fi de origine țigănesoă, e ou 
totulă neîntemeiată.44

Așa afirmă Sărmay, dâr pentru con
firmarea aserțiunei sale nu aduoe nici o 
dovadă; ba din contră, elă spune, oă 
șl-a cerută informațiunl dela profesorii 
Herrman Antal și Katona Lajos, oarl 
ambii suntă autorii mai multoră scrieri 
etnografice și etnologice. Dela acești 
profesori, advooatulă Sărmay a primită 
următorele informațiunl:

„Oestiunea musioei „csârdâs44-ului și 
legătura în oare se află elă ou musica 
țigănăscă maghiară, său ou musioa ma- 
ghiarăscă țigană, încă nu este definitivă re- 
solvită. Oumoă oe felă de musioă au 
adusă ou ei Țiganii oând au venită în 
Ungaria și că oe felă de musioă au aflată 
ei aoi la venirea loră, rămâne încă și de 
aci înainte unu obiectă de discuțiune.u

Va să 4i°&> deși d-lă Sărmay în 
ambiția sa de Maghiară îșl ține de da
torință a afirma, că „csărdăs“-ulă nu 
este de origine țigănescă, din dove4ile 
aduse de elă însă se vede curată și lim
pede, că e mare întrebare, deoă „csăr- 
dăs44 ulă este în adevără jooă națională 
maghiară, ori e jooă națională țigă
nesoă.

Observămă însă, oă oonstatările a- 
oestea le faoă înși-șl soriitorii maghiari. 
Dâr deoă cu acestă cestiune s’ar ooupa 
mai ou de-amăruntulă nisoe etnografi 
străini, de sigură ei ară pute resolva 
mai ușoră acestă întrebare și ne-ară 
soâte mai curândă din nedumerirea de a 
soi, deoă nosărdă3u-ulă este ună jooă ți
gănescă - maghiară ori maghiară - țigă
nesoă.

De-altmintrelea pentru noi totă una 
este, oăol pentru drăguțulă de „osârdâs44 
n’avemă să invidiămă nici pe Țigani, 
niol pe Maghiari. Pentru acei tineri de 
ai noștri însă, ală cărora gustă a de
generată pănă întru a-șl împestrița pro
gramele petreoeriloră loră ou aoestă „or
namentă țigano-maghiar14, oredemă oă ar 
fi timpulă să judeoe înși-șl, deoă le pote 

— ouvinte cu oarl a că4ută la picidrele 
lui 4iceudă: „Iârtă-mS frate!44 și elă l’a 
iertată....

Când olopotulă anunță începerea ru- 
găciuniloră de diminâță, frații steteau înoă 
îmbrățișați și plângeau. Aoesta a fostă 
sămnulă mută ală împăoiuirei loră...

Nu peste multă după acestea, fra
tele Andreiu a devenită bolnavă, și ou- 
rendă după aoesta oă4u în aceeași b616 
și fratele Ambrosiu... Acesta privea îna
intea morții sale ou o speranță dulce. 
Valentină însă ou frică îșl aștepta sfîrși- 
tulă vieții sale, deoreoe elă înoă totă se 
mai îndoia, er îndo^ela la oapătulă vie
ții e presimțulă iadului....

Peste câteva luni, în olaustru se să
vârșea o îmormentare mare.. Amândoi 
frații muriseră în aceeași 4*  și âră, ca 
și în urma unui destină mai înaltă. De
odată au venită în lume, de-odată au și 
părăsit’o. Pote se voră fi despărțită la 
pdrta raiului, fiind menită unuia, pote 
răsplata veclnioă, er celuilaltă pedâpsa 
veolnioă. Seu pdtă oă au rămasă la o- 
laltă înaintea tribunalului ceresoă, îna
intea prea dreptului Dumne4eu, oare iu- 
besce virtutea martiră și o preamăresce 
dâr oare iertă și păoătosului, dâoă aoela 

faoe loră onâre și este cuviinciosă din 
partea loră, a mai amesteca acestă dansă 
printre frumosele și naționalele ndstre 
jocuri ?

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

Budapesta, 3 Noemvre. In co- 
misiunea financiară declară mi- 
nistrulu de culte cc tele Caaky, 
că guvernulâ a avuta pentru dem
nitatea de primate numai unii sin
gură candidate și adecă pe acela 
care a fostti denumită de primate. 
Acela, pe care l’a propușii guver- 
nulu a și fostu în faptă numitu 
de Majestatea Sa. Despre ames
tecă străinii nu p6te fi nici vorbă. 
Numirea împlinită s’a și făcută 
cunoscută papei pe cale diploma
tică. Ministrulu privesce cestiunea 
matriculeloru botezațiloru, prin 
declarațiunea făcută în camera de- 
putațiloru, ca terminată. Elă se 
țîne strînsu de punctula de ve
dere, ce l’a arătată atunci. Călă
toria la Roma a archiepiscopului 
de Agria a fostă întreprinsă din 
considerațiunl sanitare, elă nu a 
fostă avută nici o misiuue seu 
însărcinare din partea guvernului. 
Ceea ce privesce strămutarea 
scaunului primațialu la Budapesta, 
în curendă va fi în posițiune se 
presente în dietă ună proiectă 
pentru forma resolvărei acestei 
cestiunl.

Literatură.
A apăruți!:
Tatălu Radetzky. Biografia sa în 

cadrulă istoriei timpului său. Pentru ar
mata și poporele Austro-Ungariei de G. 
de Duncker, majorii i. și r. î i statuia ar
matei, șefii ală secțiunei de soripte a 
archivei i. și r. de resbelă. Traducere 
de Oscar Griste, locotenentă i. și r. în re- 
gimentulă de infanteria Nr. 50, ooman- 
dantă în arohiva i. și r. de resbelă. 
Viena 1891. Editura oomitetului pentru 
ridicarea monumentului Radetzky. In 
comisiune la L. W. Seidel & Sohn li
brari i. și r. de curte. — Formată 8° 
mare -cu hârtia și țipară de luxă în 228 
pagini. Cartea cuprinde mai multe ilus- 
trațiunl bine eseoutate, și ună anexă de 
4 harțe geografice. Traducerea în româ- 
nesce e destulă de reușită.

Noțiuni de estetică pentru clasa V-a 
a instituteloră pedagogioe și externate- 
loră seoundare de fete, de P. Dulfu, Doo- 
toră în filosofiă, profesoră de filosofiă și 
pedagogia la Asilulă „Elena Dâmna44 și 
de pedagogia la șodla normală a „So
cietății pentru învățătura poporului ro
mână.44 BucurescI, tipografia.Toma Basi- 
lesou, Bulevardulă Eli abeta, Nr. 111 
1891. Prețuia 1 Leu 80 bani. Se află 
de ven4are la librăriile: Socecă, Sfetea 
și Alcalay în Buourescl.

varsă laorimele de pocăință.
** *

înainte de a înoheia istorisirea n6s- 
tră, vomă aminti oeva și despre oontesa 
Eva, despre oare soimă, oă a stată în 
legătură ou persânele de mai susă.

Pe timpulă oând se petrecea cele 
istorisite aoi, în loja a patra a operei 
din Parisă se putea vede de multe-orl 
o femeiă tînără de o frumseță răpitore. 
Era nevasta marchisului Saulien. Tatălă 
său, contele Lostranges curândă după 
scena neplăoută dela Oligny a murită, 
după ce mai înainte îșl măricase fiica 
după ună nepotă avută ală d-lui Lageri- 
viâre.... Eva trăiudă între împregiurărl fa
vorabile niol-odată nu și-a adusă aminte 
de iubirea înfocată a 4*lerului  ce pur
tase numele de Richard, care fusese poetă 
filosofă. Elă a murită oa oălugără trap- 
pistă și nici pe patu-i de mârte nu și-a 
uitată a se ruga pentru ea. Nu, la a- 
cesta nici când nu s’a cugetată.

După Richard, sărmanulă poetă, nu 
a rămasă posterității altă amintire, de
oâtă numele-i scrisă în oatalogulă priso- 
nieriloră.

Iuliu Moldovană.

DIVERSE.
Parisă portă de mare. Parisulă are 

perspeotiva de a vedâ, încă în timpurile 
nostre vapâre de mare între zidurile sale. 
Oomisiunea însăroinată ou studiarea pro- 
ieotului în cestiune, și-a făcută deja ra- 
portulă. Marele oanală, oare va lega 
Rouen ou Paris va ave o lungime de 
182 de chilometri și o adâncime de 6 
metri. Pentru corăbii mari de totă se 
va construi ună Portă între St. Denis 
și Cliohy, afară de aoesta, porturi miel 
voră fi înființate la Andely, Vernon, 
Nantes, Poysay, Archie res și Argenteuil. 
Cheltuelile se voră urca aproximativă la 
150 de milidne. La oele 345,027 de în
trebări trimise în aoâstă privință la dife
rite persdne notabile din Franoia, numai 
13 răspunsuri au fostă contra proiec
tului.

0 recomandațiune. „Bărbatulă, pe 
oare-lă voiu lua în oăsătoriă, nu trebue 
să aibă avere.44 — „Oh, domnișoră, a- 
oâstă calitate o posedă eu, fără oa să 
mă laudă în m ăs u r a oea mai mare.44

NEOROLOGrU. Simeonă Popă Mol
dovanu, protopopă gr. or. emeritată ală 
traotului Tur4ii, membru în direcțiunea 
inst. de credită și eoon. „Arieșiana44, după 
grele și îndelungate suferințe, împărtă
șită ou s. taine, a repausată în Domnulă, 
în 1 Noemvre st. n. a. c. la 4‘/2 ,6re d. 
a., în etate de 66 de ani și 44 de ani 
ai fericitei sale căsătorii, servindă la alta- 
rulă Domnului 37 de ani, ca preotă.

Partea pământâscă a soumpului și 
neuitatului defunctă se va înmormânta 
din locuința propriă Marți în 3 Noem
vre a. o. la 2 ore d. a. în oimiterulă bi- 
serioei gr. or. din Turda, în mormântulă 
familiară.

OupriDși de adânoa durere, aduoemă 
acesta soire jalnică la ounosoința rude- 
niiloră, amioiloră și ounosouțiloră.

Turda, 1 Noemvre 1891.
Fie-i țerîna ușâră și odihna lină!
Maria Moldovană năso. Velicica ca 

soțiă; Vasilie Moldovană, par. gr. or. în 
Sân-Mihaiu, ca frate cu soția sa Nasta- 
sia Popă. Silvestru Moldovană, ca fiu, ou 
soția sa Margareta Moldovană năso. Gi- 
găreanu; și fiulă loră Alesandru ca nepotă

Cursulu la bursa din Viena.
din 2 Noemvre a. c. 1891

Ăanta de aură 4°/0 ..... 103.75
Santa de hârtiă 5°/0 .... ■ . 100 80
[nprumutulă căiloră ferata ungare ■

aură ......... 115.80
dto argintă ..... 97.70

tmortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [1-ma emisiune] - - 111.25 

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

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

Imprumutulă cu premiulă ungurescă 141.25 
Liosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului . - 129.75
Renta de hârtiă austriacă .... 91.50
Renta de argintă austriacă .... 91.30
Renta de aură austriacă....................... 108.35
Honuri rurale ungare ..... 91.40
Bonuri croato-slavone ..... 104.50 
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ........ —
LosurI din 1860 .................... - - 136.—
Acțiunile băncei austro-ungare ■ - 1008.
Acțiunile băncei de credită ungar. • 321.— 
Acțiunile băncei de credită austr. - 275.75
Galbeni împărătesei- - - ... 5.59
Napoleon-d’orI ........ 9.34’/,
Mărci luO împ. germane - ... 57.72’/,
Londra 10 Livres sterlings ... 117.55

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimalft:
Gregoriu Maioră.

PUBLICAȚIUNE.
Mora de măcinată a proprietarilor^ 

din Tohanulă-vechiu cu 3 petri, între 
cari una pentru făina ușâră, se va da 
în arândă pe 3 ani în 15 1. c. cu arânda 
de 320 gălete bucate pe ană; jumătate 
cucuruză și jumătate bucate mestecate. 
Iubitorii de a lua acestă mâră în arândă 
se potă insinua la subscrisulă proprie
tară mare, ori și oând pănă în 15 No
vembre a. c., în Tohanu vechiu Nr. casii 
58, dela care se va pute primi informa- 
țiune mai esactă și în privința cauțiunei.

Tohanulă-vechiu 1 Noemvre 1891.
In numele societății:

Nicolau Popă,
695,L—L pr prietară mare.
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Am ondre a face cunoscută, că am luată în regiă pro

pria restauratiunea din vila Kertsch, care pană acum a fostă 
condusă în socotela berăriei Habermann, și că dela 1 Noem- 
vre n. c, potă servi pe on. publică cu bere din I-a berăria 
ungurescă pe acții din Steinbruch, precum și cu mâncări bune 
și gustose, precum și cu alte beuturl cu prețuri modeste.

Rugându-mS respectuosă pentru sprijinulă on. publică 
recomandă

fS

me

694,2-1

Cu t6tă stima,
Gustav Forkert.

Ji

V.

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

binevoiască a scrie pe cuponulii mandatului postalu și numerii de 
pe fășia sub care au primită (țiarulă nostru până acuma.

Domnii, ce se abon^ză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămurtu și s6 arate și posta ultimă.

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

Administrat. „Gaz. Trans.
662,50-35

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

este
apa naaina-ezala, 

’ „repAt“ 
oare 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 „IBepăt44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbărilorâ. de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organeloru respirătdre, în contra 
maladieloră rinichilor^ și a beșicei etc., are unu efectti admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta ca remediu solvatoru neprețuibilu.

Celu mai curatu și binefăcetoru productu naturală.
Bț*  Ca borvizu adecă beutîi cu vinii.

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

Șampagnulti apelorîi minerale.
Conformă ordonanței înaltului ministeră de interne No. 5891/VIII 

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

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopulă sticlei tre- 
bue să fiă însemnată cu : „K.-Imper Repăti". Deci să r6gă 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 totă stima 
Administrațiunea isvorului 

Josef Gyorgy, 
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.

£3£HX*̂*Zxxr3E3OE3aE3E3E3t3£E3E3E3E3e3OE3E

pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Octomvre 1891

Budapesta—Predealu Predealii—Budapesta B.-Pesta-Aradu-Teiuș Teîuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-mică- Sibiiu

Trenă 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rații |

Trenă 
de 

pereân.

Trenii 
accele

rații

Trenu 
aocele- 

ratii

Trenu 
de 

persdn.

Trenii 
accele

rații persdn.

Trenii 
de

Trenu 
de 

persdn.

Trenă 
accele

rată

Trenii 
de 

persdn.

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

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

Apahida
Ghiriș 
Cuoerdea
Uiăra
Vințul de sus 
Aiudft
Teiușfi ,

Crăoiunelă 
Blașiu 
Mioăsasa

Copșa mică
Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodă
Augustină 
Apața 
Eeldidra 
Brașovfl | 

Timișă 
Predeală
Buouresol

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 
1037 
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 
persdne

12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

11.53
150
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

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

8.22
8.38
8.43

9.14

9 48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Bucurescî
Predealu 
Timișă 
Brașovu j 

Feldidra 
Apața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copșa mică .

Micăsasa 
Blașiu 
Crăoiunelă
Teiușfi

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu
Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratoa 

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

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

sus

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

ÎTluresii-Eudoșu—Bistrița

Murășă-Ludoșă . . . . 
Țagu-Budatelioiî . . . . 
Bistrița

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

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

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

Viena
Budapesta 
Szolnok

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

7.23
8.03
8.37
9.04i
9.46

11.03 i
11.29:
12.06 i 
12.37! 
12.53»

1.18:
I. 39:
2.13:
2.27 !
2.49
3.47 !
4.07
4.28;
|'2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.23
10.42
II. 17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

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

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

3.25j
9.50
1.05
5.24
5.46
5.57
6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53

10 19
10.50
11.16
11.441
12.06
12.38

•|Teiușii 
i Alba-Iulia 
, Vinț. de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
ilia
G-urasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
ConopO 
Radna Lipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață 

Aradă j

Szolnok 
Budapesta

Viena

Bistrița—Miureșu-Iaidoșii

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

Trenii 
de 

persdn.

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

Trenu 
accele

rații

Trenii 
de 

persdn-
Copșamică
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

3.-
3.31
4.15
4.46
5.10

10.47
11.27
12.08
12 38
1.-

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sibiiu— Copșa-mică

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8 02 4.58 10 43
Loamneș 8,30 5.25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
Copșamică 9.34 6.20 12.05
Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

5.14
631
6.20
6.49

8.24
11.51

1 55
7.20

Cucerdea
Ludoș
Oșorheiu
Regh.-săs.

2.50
3 34
5.20
5.35
7.10

8.20
9.11

11.17

2.41
3.27
5.14
5.36
7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs.
Oșorheiu (
Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8—
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Siuteria (Piski) Petroșeni || Petroșeni-Simeria (Plski)

Simeria
Streiu
Hațegă
Pui
Crivadia 
Banița
Petroșenî

1.16
4.15
7.21

Nota i Numerii încuadrațl cu linii grăse însemnâză drele de ndpte.

6.- 10.35 4.22 Petroșenî 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

Simeria (Piski) —Hunedora

Aradiî—Timișora
Aradu
Vinga
Timișora

Timișora—Aradu
6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11
7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46
8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50

5.05
6.40
7.50

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
511
5 28

2.32
3 -
3.20

7.22
7.50
8.10

ESrasov—Zemesci
Brașov 
ZernescI

5.45
7.26

2.58
4.39

Ghirișu—Turda Turda—Gliirisii;!!  *
B50
9.10

Ghirișu 
Turda

7.48 10.35 3.40 10.20l Turda 1 4.5o| 9.30 2.30
8.08 10.55 4.- 10.44] Ghirișu | 5.10| 9.50 2.50

Sighișora. .
Odorheiu . .

Sighișdra—Odorheiu || Odorheiu—Sigliișora
4.30 11.25 Odorheiu. . . 8 15
7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

3.15
6.10

Careii-m ari—Zelău || Zelău—Careii-mari

Careii-marI . . .
Zelău...................

5.50 Zelău . . . .
Careii-marI . .11.-

Zcrnesci—fiBrașov

Zernescî 
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

Brașov—S*-<Meorgiu
Brașovu
Uzonă
S .Georgiu

8.30
9 43

10.23

3.10
5.23
5.03

M.-<yeorgiu—Brasov

1.56
6.48

S.-Georgiu
Uzonă
Brașovu

6.32
7.00
8.08

5.17
5 45
6 53

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă.


