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Brașovu, 23 Octomvre st. v.
Eri s’a deschisfi pe Capitoliu 

din Roma așa numita conferență 
de pace interparlamentară. In mij- 
loculii celoru mai desperate în
cordări ale stateloru europene de 
a se înarma în totfi chipulu, acestă 
conferență are de scopă a pleda 
pentru marea ideiă a păcei uni
versale, pentru acestă ideală alu 
filosofîloru marinimoșl și ală no- 
bililoru filantropi ai timpului de 
față.

Conferență de pace interparla
mentară va întruni membri din 
parlamentele întregei lumi, carî 
aderă la ideia de a aplana t6te 
certurile internaționale prin tri
bunale de arbitri.

Președintele comitetului pre
gătitorii alu acestei conferințe este 
președintele camerei italiane, Bian- 
cheri. După scirea ce o primimii 
astăcj! acestu comitetG va propune 
conferenței de pace se se înființeze 
unucomitetu permanentă compusă 
din 6menî de încredere ai tuturoră 
parlamenteloră, care se esamineze 
cașurile de certă, ce tăie în sfera 
dreptului internațională și s6 stă- 
ruescă a le aplana pe cale pacl- 
nică, printr’o directă influințare 
asupra parlamenteloră interesate.

Ț)iarulă „Popolo Romano11 sa
lută pe membrii conferenței și dă 
espresiune speranței, că pacea va 
eși dintrensa mai întărită. Nutotă 
de acestă părere suntă aceia, cari 
nrivescă cu neîncredere la modulă X 
cum s’a constituită congresulă de 
pace dela Roma. Adeverulu este, 
că acesta e compusă în cea mai 
mare parte din membri contrari 
ai triplei alianțe și din irreden- 
tiști italian!, ca Cavallotti, Bovio, 
Canzio, Barzilai și alții; împreju
rarea, care a insuflată mari îngri
jiri mai alesă șoviniștiloră noștri 
unguri, îngrijiri, cari au fostă 
potențate în urma scirei, că la 
acelă congresă au sosită și o mul
țime de Șerbi radicali, cari au în 

programulă loră „marea Serbiă", 
precum și vreo 56 de senatori și 
deputați români, cari se înțelege, 
că pentrd șoviniștii Unguri nu 
potă fi acolo decâtă totă ațâți re- 
presentanțl ai ideei „daco-ro
mâne".

Dela o asemenea întrunire foile 
șoviniste unguresc! nu așteptă nici 
decum o resolvare mulțămitdre a 
cestiunei naționalitățiloră și nici 
resolvarea sântei cause a păcii. 
Firesce, că aceste foi suntu de 
părere, că nu se p6te face nimicu 
pentru binele obștescu în cUua de 
acți, fără scirea și concursulu ma- 
riloru politici și diplomat!, car! se 
scaldă în apele jidano-maghiare.

Din parte-ne suntemfi de pă
rere, că ori din ce felu de nuanțe 
politice s’ar compune marele con- 
gresu de pace din Roma, acesta 
prin însuși faptulu întrunirei sale 
servesce marea causă a libertății 
și a păcii popdreloru din întrega 
lume.

In starea de față a lucruriloru 
acestu congresu nu va pute aduce 
nic! o schimbare, der celu puținii 
pregătesce viitorea realisare a mă
ritorii idei ce-lu conducă.

E lucru invederatu, că pacea 
nu se pdte dobândi decâtu numai 
prin libertatea și mulțămirea po- 
poreloru și în astă privință le cre- 
demu pe cuvântă șoviniștiloră noș
tri, că ei, car! pârtă necontenită 
resboiulă celă mai crâncenă în 
contra libertății și a drepturiloră 
ndstre, a celoră neprivilegiațl din 
partea de dinedee a monarchiei, 
nu va adera niciodată la marea și 
nobila lucrare, care are de scopă 
de a pune capetu despotismului 
de or!-ce soiu și de a pregăti ast- 
feliu era adevăratei împăciuiri în
tre popdre.

Noulii primate alu Ungariei.
Olaudiu Vaszary, noulă primate alO. 

Ungariei, a fosta abatele olaustrului be- 
nediotinti din Panonhalma. Deși ridicarea 

lui la demnitatea de primate n’a cores- 
punsă așteptărei diferițiloră corifei și 
corporațiunl ungurescl, acum însă, după-oe 
prin stăruința Scaunului Apostolică, nu
mirea de primate s’a săvîrșită, tote foile 
ungurescl pare că suntă împăcate cu a- 
câstă numire și despre noulă primate 
Vaszary se esprimă ou simpatiă, atribu- 
indu-i multe merite și însușiri frumâse.

In ce privesce caracterulă, noulă 
primate se <fioe> este unii bărbată 
bună la inimă, generosă și cruțătoră. 
Față cu „oultura națională" a manifes
tată ună interes deosebită; în cei șese ani, 
câtă a stată elă ca abate ală olaustrului 
din Panonhalma, a ridicată mulțime de 
instituțiunl culturale, fără de-a mai faoe 
înse nici ună svonă. In loculă gimna- 
siului din Gyor, elă a ridicată ună altă 
gimnasiu, oare în privința arangiamen- 
tului e aprâpe fără păreohiă între gim- 
nasiile ungurescl; sub elă s’a edificată 
și gimnasiulă din Strigoniu; a înființată 
ună Kisdedovo în Sântmărtină (între 
Slovaci), pe care l’a pusă în legătură ou 
claustrulă de-aoolo, oostândă la o sută 
de mii fl.; sub elă s’au olădită și re’noită 
diferite biserici, precum și stabilimentulă 
de băi dela laoulă Balaton.

Pe malulă acestui Iacă, în comuna 
Keszthely, s’a năsouta noulă primate la 
an. 1832. In etate de 6 ani, elă rămase 
orfană și fără avere. La șoolă a fostă 
susținută ou ajutorulă unoră rudenii 
ale sale.

Iu comitatulă Vesprimului, Vaszary 
era cunosoută ca ună oratoră de frunte. 
Elă s’a năsoută maghiară și, după cum 
spună foile unguresol, niol-odată n’a 
simțită altmintrelea, decâtă unguresoe. 
La 1869 fii numită direotoră ală gim- 
nasiului din Gyor și sub direcția lui au 
fostă înscriși la acestă gimnasiu amân
doi fiii archiducelui Iosifă. In fiă-care 
ană, depunerea esamenului miciloră ar- 
chiduol era suocedată de o mare serbare.

In politică, lui Vaszary nu i-a pr £ 
plăcută să se amestece, der pentru a- 
ceea asigură cunoscuții lui, că este ună 
bună naționalistă ungură și suntă siguri, 
că noulă primate va conluora cu zelă 
la „propagarea culturei naționale ma
ghiare"....

0 declarațiune contra „Kreuzzeitung".
Er! am amintită de o declara- 

rațiune, ce au publicat’o domnii 
Bab eș u și Mo cs o nyi în „Kreuz- 
zeitung" ca respunsii la insinuă
rile ce li se făcuse într’unu arti
cole publicată în numita fâiă la 
8 Octomvre a. c. în care se vorbesce 
de posițiunea monarchiei austro-un- 
gare față cu România. In acestu arti- 
colă se cjicea între altele:

„Față cu posițiunea amenințată a 
Austro-Ungariei, Kossuthistii, oarl au luat 
în arendă patriotismulă maghiară, nu se 
sfiescă, de a întreoe ohiar și pe Cehii 
tineri în dușmănia contra statului și în 
planurile de înaltă trădare. Acestă par
tidă spre a ajunge odată la putere și 
spre a rupe odată Ungaria de Austria, 
a încheiată ună pactă ou oei doi condu- 
oătorl ai partidei române naționale, cari 
trăescă în Pesta, d nii Vinoențiu Babeșu 
și Alexandru Mocsonyi, după oare la vi- 
itârele alegeri dietale toți alegătorii ro
mâni din Ungaria voră ave se sprijinescă 
candidații partidei independente, precum 
deja a fostă alesă Ludovioă Mocsary 
ou ajutorulă lui Mocsonyi la Caranse- 
beșiu. Deăreoe Românii preponderăză în 
150 oerourl electorale ale Ungariei, în 
modulă acesta Kossuthistii ar dispune în 
viitorea dietă peste 200 de mandate și 
deârece de curândă s’a declarată și o- 
posițiunea „moderată" de sub Apponyi 
în sensă dușmănosă Austriei, deja pe- 
riodulă legislativă celă mai de aprâpe, 
ară aduce dâr ruptura intre Austria și 
Ungaria! — Kossuthistii au promisă d-lor 
Babeșă și Mocsonyi pentru aoestă aju
toră eventuală, de a introduce în Ungaria 
ruptă de cătră Austria, ună felă de dua- 
lismă maghiaro-română, spre a ține sub 
călcâie pe temeiulă acestuia împreuuă 
cu Ungurii, pe Germanii, Serbii, Rutenii 
și Slovacii din Ungaria. D-lă Babeșă, 
precum a deolarată în Ardeală oonațio- 
naliloră săi, nu dă nimică pe acestă pro
misiune a Kossuthiștiloră, oi speoulâză 
la aoeea, că deolararea de independența a 
Ungariei va avâ ca urmare o luptă sân- 
gerâsă între Austria și Maghiari, care o- 
oasiune o voră folosi-o apoi. Românii,

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Diferința între reputațiune și con
siderațiile.

După Mme de Lambert1)

Considerațiunea este o urmare na
turală a împresiiloră transpuse, în pu
terea oalitățiloră nâstre personale, asupra 
altora. Fiindă in posesiunea unoră ca
lități mari, cari trecă peste gradulă co
mună ală prestațiuniloră escelente, aces
tea esoită admirațiune; de suntă plăcute 
și atrăgătore, ele stimuleză în omă sen
timentală amiciției.

Considerațiunea ne oferă mai multă 
plăcere adevărată, deoâtă reputațiunea 
seu numele bună: oea dintâiu e strînsă 
legată de noi, cea din urmă se formeză 
în depărtare. Cu tdte, că reputațiunea 
reolamă o periteriă mai mare, totuși ea 
nu se păte simți așa de intimă și fdrte 
arare-ori o putemă considera ca o comoră 
sigură și adevărată. Considerațiune ni-se 
dă din partea acelora, cari cunoscă în 
modă nemijlocita prestațiunile ndstre, 

în timpă ce asupra reputațiunei decidă 
persone, oarl nici nu ne ounosoă. Meri
tele ndstre au drepta urmare oosidera- 
țiunea omeniloră nobili și consciențioșl; 
er decă publiculă are o opiniune favo
rabilă, despre noi, acesta o putemă mul
țumi numai planetei, în care ne-amă 
născuta.

Considerațiunea este resulcatulă me
ritului din întrâga nâstră viâță, reputa
țiunea e de mnlte-orl numai răsplata 
unei întreprinderi norocdse. Acela, care 
umblă după reputațiune, trebue să scie 
întrebuința orl-ce momenta, orl-ce ooa- 
siune, care ar favorisa esoperarea între- 
prinderiloră străluoite; și pe când repu
tațiunea reolamă astfelă de întreprinderi, 
le răspândesoe, ba une-orl le și înfrum- 
sețeză, pe atunol totă ea le răpesce din 
ceroulă de activitate ală unui individă 
si le transpune într’ună locă forte înde
părtată. Considerațiunea cuprinde o sferă 
mai mică, der de ore-ce se baseză pe 
meritulă nostru internă, ea ne oferă o 
plăcere nouă și sentimentală. Prin 
considerațiune ni-se reounâsce în totă- 
dâuna moralitatea; reputațiunea remune- 
reză de multe-ori numai întreprinderi 

bine ohibzuite si seducătdre, chiar și vi- 
țurl bine reușite. Considerațiunea nu e 
oondiționată de calități, oarl escită ad
mirațiune și svonă mare ; pe când repu
tațiunea e de natură mai multă superfi
cială, și dâcă e vorba să dureze mai 
multă timpă, suntemă necesitați a-’i da 
nouă forme, nouă variațiunl.

Acțiuni splendide escită mai multă 
invidia, deoâtă admirațiune; omenii pri- 
vescă în mărimea întreprinderiloră străine 
o deteriorare pentru dânșii; admirațiu- 
nea în sine e pentru cei mai mulțl ună 
sentimentă forțată, de aceea îșl dau și- 
lința, oa câtă mai curândă să se elibe
reze de elă.

Pentru a pune o basă solidă consi- 
derațiunei nostre și de a o susține ou atât 
mai sigură, trebue să fimă fdrte oruță- 
torl în manifestarea oalitățiloră ndstre 
escelente și să observămă ore cari gra- 
dațiune. Spaniolulă Gracian într’ună din 
macsimele sale (fi0®2 *): „Concede să te 
„cunâscă, dâr niol de-cum să te pătrundă. 
„Lumea să nu-țl oundsoă oelă mai înaltă 
„gradă ală meritului tău; ea nicl-odată 

„să nu te pâtă esploata, căci lucrurile 
„cunoscute nu o mai înteresâză" și totă 
Gracian cjic®: „Decă meritulă tău e mai 
„mare decâtă renumele, e bine să apari 
„în tâtă splendorea ta, pentru oa lumea 
„să-ți simtă valârea. Din contră, de e 
„meritulă tău mai mioă, deoâtă renumele, 
„ascunde-țl adevărata ta valâre, căci 
„presupuneri împreunate cu ore-oare ne
siguranță, facă pe ună omă, pe care 
„nu-lă cunosoem pe deplină, ou multa 
„mai onorabilă, deoâtă totala ounosoință 
„a mărimei lui și a spiritului lui de în
treprindere."

Persiflagiulă lumei stă de regulă în 
dosulă oonsiderațiunei, căci pentru elă 
calitățile escelente suntă inoompatibile. 
Erorile și defeotele suntă trecute ou ve
derea, de dre-ce acestea suntă răspân
dite în tâtă lumea și âmenii suntă de
plină înțeleși să le sufere și să vădă ne
cesitați a le ierta reoiprooă. Fiă-care 
seculă îșl are vițiulă său și în fîă-oare 
seoulă esistă câte ună omă universală, 
oare dă tonulă, statoresoe ridioulositatea 
și acrediteză erorile răspândinte în so- 
oietate. Tâte defectele au de urmare 
grația, ce li-o ofere seoululă respeotivă, 
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spre a dobândi său deplina autonomia 
dela corână seu decă nu, de a se rupe 
ou totulft de Austria și Ungaria4 * * **.

3) La noi, la Români, nu se pâte 
susține despre cineva, că ar fi de ori
gine nobilăprivilegiată. Și cu tâte aoestea, 
cu regretă trebue săobservă, căîntre popo
rulă de rend și între așa numita inteligență4 
esistă astăZl ună zidă despărțitoră prea 
mare. Ce fericiți s’ar sîmți vechii Egip
teni, decă acum la finea veacului ală 
19-lea, înviindă din morțl ară mai ob
serva urme de „castele" loră patriarchale, 
susținute în modă indirectă ohiar și în 
siuulă unui poporă ca ală nostru! Oausa

4) In tâte împrejurările, modestia ne
garantăză mănținerea meriteloră nâstre
și oonsiderațiunea lumei; a fi ciroum-
speotă în atingerea cu âmenii este o în
sușire fârte nobilă, carea ne înveță să
cruță mă amorulă propriu ală altora și
să susținemă pacea și buna înțelegerea
în tâte împrejurările vieții nâstre. De
suntemă mari, să aduoemă folâse nedis-
putabile societății, er de suntemă pig
mei, să ne mulțămimă cu sârtea, bine 
sciindă, că nu posiția oâștigă omului
oonsiderațiunea lumei, ci zelulă neobo
sită, ce-10 desvolțl în cariera-țl neînsem
nată din vieță. G. J.

La aceste scornituri întrețe
sute în cțiarulu „Kreuzzeitung44 * *, 
acestu cțiaru publică acum o de- 
clarațiune a do nanilor fi Băbești și 
Mocsonyi, datată dela Sibiiu 17 
Octomvre a. c., care este de ur- 
mătorulu cuprinsă :

Onorată Redacțiune! Abia astăzi ne-a 
venită în mâni acelă articula importantă, 
care a apărută în prețuita D-Vostră fâiă 
în 8 1. o. sub titlulă „Posițiunea triplei 
alianțe față de românismă și oelă mai 
nou ataoă ală partidei Kossuthistiloră în 
contra oorânei Habsburgioe44, și cu a 
oărui tendență și aprețiare ne merită a 
raporturloră triplei alianțe față de Ro
mânismă, consimțimă pe deplină pănăla 
partea finală, în care „Kreuzzeitung14 ne 
face onâre să se ocupe și cu neînsem
natele nâstre persone și a oărui desco
periri aventuriâse nu stau de locă în 
consonanță cu seriositateu espuneriloră 
înalte politice premergătâre, fiindcă aici 
în țâră nu le pâte lua nimenea în se- 
riosă. Ou tâte acestea ne vedemă în
demnați — față de vacja cea mare de 
care se bucura on. D-Vostră fâiă cu dreptă 
ouventă în cercurile cele mai lățite — la 
declarațiunea: că nouă nu ne este cu
noscută despre ună pactă, pe care l’ar 
fi încheiată, după asigurarea foiei D-Vos
tră, partida Kossuthistiloră ou noi amân
doi și că cu tâtă hotărîrea respingemă 
„tendințele de desfacere44 insinuate asu
pra nâstră ou acesta ocasiune. Pe lângă 
rugarea ourtenitâre de a publioa în on. 
D-Vâstră fâie acostă scurtă declarațiune, 
primiți tut-deodată asigurarea distinsei, 
nâstre stime.

Ai D-Vâstră
Vincențiu Babeșii, Alex. Mocsonyi.

Altă declarațiă contra „Magyar 
Hirlap11 * *.

La articolii plini de scornituri 
tendențibse ai 4iarului „Magyar 
Hirlap44, despre cari amfi făcutu 
amintire și noi, răspunde d-lti Dr. 
Alecsandru Mocsonyi printr’o seri- 
sbre, ce o reproducem^ întocmai 
după numita fâiă cu observarea 
ce i-o face:

„La articolii nostrii intitulați „Schim
bare în politica Româniloră44 Alecsandru 
Mocsonyi trimite următârea epistolă re
dactorului responsabilă ală foiei nostre:

„Stimate amicei
Sosindă în Budapesta, am fostă fă

cută atentă asupra celoră doi articoll 
apăruți înainte cu vr’o câteva săptămâni 
în prețuita ta foiă sub titlulă — „Schim
bare în politioa Româniloră44, ală oăroră 

autoră anonimă se deolară a fi Română. 
In partea primă a acestoră doi artiooll 
se „aocentueză44 între altele, că „bărbații 
conduoătorl români44, între cari sunt nu
mărată și eu și fratele meu — „nicl-odată 
nu au fostă eroii pasivității14. Er în ar- 
ticolulă ală doilea, autorulă vorbesce 
despre „pertractări prevenitore44, despre 
„înțelegeri împrumutate44 și despre „apro
pierea44 Româniloră de cabinetulă Sza- 
pary, în înțelesulă cărora bărbații con
ducători români ară tinde într’acolo, ca 
cu prilejulă proximei conferențe națio
nale, „Românii, să o rupă desăvârșită ou 
politica de pasivitate44 și oă la proxi
mele alegeri dietale „Românii voră lua 
parte activă fără nici o reservă44. In 
schimbă contele Szapary, pe lângă alte 
concesiuni, ar fi pusă în vedere „numi
rea a doi fișpanl români44. Autorulă ano
nimă mai scie și aceea, că „cercurile 
române au designată deja44 persânele 
potrivite pentru aceste posturi și că în
tre aoestea unulă ar fi fratele meu Eu- 
geniu Mocsonyi. Iu sfîrșită „pe basa in- 
formațiuniloră întemeiate44 susține, că 
„Babeșă, omulă de încredere ală familiei 
Moosonyi44, „pregătesce terenulă44, „ca- 
paoitâză pe politioii români44, în intere- 
sulă „pactăriloră stabilite44 și că „proce
dura sa44 ou privire la acesta este îm
preunată cu „suooesă44.

Pâte facă ună luoru de prisosă, ou 
tâte acestea, considerândă positivitatea, 
cu care se dau la lumină aoeste pretinse 
descoperiri, mă sîmță îndatorată a de
clara, că eu și fratele meu, după împre
jurări, totă-deuna amă fostă aderenții ho- 
tărîțl ai acelei pasivități, pe care a pro- 
olamat’o în anulă 1881 conferența na
țională română dela Sibiiu, ba eu mai 
eram încă de pe atunci de părere, că 
acâstă pasivitate nu trebuia să se res- 
trîngă numai la cercurile eleotorale din 
Transilvania, ci să se estindă și asupra 
cercuriloră eleotorale din Ungaria, ceea 
ce dealtmintrelea conferența națională a 
și hotărîtă mai târejiu, în anulă 1887. Și 
în privința acesta nici astăcjl nu cuge- 
tămă altfelă, după-ce în politioa națio
nală oficiosă a patriei pănă acuma nu 
s’a făcută vre o sohimbare, care sămoti- 
veze indicata „schimbare44 în politioa 
Româniloră. Eu nu soiu nimioă nici des
pre pretinsele „pertractări44, nici despre 
„pactărl împrumutate44, seu despre altele 
de soiulă acestora, atâta însă sciu, fără 
de-a fi. vorbită ou fratele meu, care de 
presentă petreoe în străinătate, că pos
tulă de fișpană, ce îi ofere autorulă ano
nimă ou atâta prietiniă, fratele meu 
nu l’ar primi sub nici ună felă de îm
prejurări, măcară de ar fi îmbiată ou elă 
și din altă parte. In sfârșită numai atâta 
mai trebue să observă, că dintre tâte 
afirmațiunile autorului articuliloră, numai 
una singură este, oare corăspunde ade

vărului, și adecă: oă Babesăîntr’adevără 
este ună amică de încredere ală familiei 
mele. Rugându-te să binevoiesol a pu- 
plioa aceste puține șire în foia ta, te 
salută, Budapesta, 2 Nov. 1891, ală tău sti- 
mătoră Alecsandru Mocsonyi'1.

La epistola acesta a d-lui Al. Mo
osonyi lesne amă pute da răspunsulă în- 
destulitoră, der acestă dreptă îlă reser- 
vămă pentru autorulă articuliloră, oare 
de sigură nu va rămâne datoră cu elă.

SOIRILE PILEI.
— 23 Octomvre (4 Nov.)

Programa congresului de pace din 
Roma. In 3 Noemvre se va deschide 
oongreBulă în Oapitoliu. In sera aceea 
va fi o representațiune de gală în teatru, 
în 4 și 5 Noemvre va fi primirea depu- 
tatiloră, în 6 serată la prinoipele Odes- 
calohi, în Ziua următore una la Sindaco. 
In ședința din 8 Noemvre se faoă ale
gerile. In aoeeașl Z1 va A primire în 
Capitoliu. In fiă-care Z1 se voră țină 
conferințe. Apoi mai suntă în perspec
tivă iluminarea forului și a Colosseului, 
precumă și o escursiune la Neapole și 
Pompeji.

* * *
Lucruri mari are de gâudă să facă 

Kulturegylet-ulă dela Olușiu. Ună mem
bru de încredere ală acestei societăți de 
maghiarisare publioă în numărulă mai 
nou ală lui „Budapesti Hirlap44 ună ar- 
ticulă, în care arată, că încă de multă 
are „Kulturegylet“-ulă intențiunea, de-a 
înființa prin întrevenirea guvernului o 
episcopiă maghiară greoo-catolioă și altă 
episcopia maghiară greco-orientală, să 
înțelege, amândouă pe sema Româniloră. 
Cu intențiunea acesta „Kulturegylet44ulă 
încă n’a avută curagiulă de-a păși pe 
față; în ascunsă însă, după cum arată 
amintitulă membru, „Kulturegyletuulă 
lucreză în direcțiunea acesta și când va 
sosi plinirea timpului, elă nu va întâr
zia de a surprinde lumea și cu acestă 
fătă monstru ală uneltiriloră sale. — 
Dumnezeu pâte nu-i va răbda pănă a- 
tunel; noi însă trebue să fimă preparați!

** *
Croații și limba maghiară. „Egyetertâs44 

se plânge, că „frățietatea44 croată nu e 
sinceră. Dovadă următorulă casă: Mai 
mulțl neguțitorl și măestrii maghiari din 
Canija-mare au plecată în 28 c. la tîrgă 
la Capronța, în Croația. Acolo însă „fra
ții44 CroațI nu i-au lăsată să-și desfacă 
marfa și i-au alungată din tîrgă din pri
cina, că licențele nu li-erau editate în 
limba croată, ci în cea maghiară. Nnmiții 
maghiari voiau să șl recerce dreptulă la 
căpitanulă orășenescă, der căpitanulă nu 
era nicăirl de aflată și astfelă au trebuită 
să se reîntorcă acasă cu buzele umflate.

Principele Constantin Czartorysky, vice
președintele senatului imperial din Viena, 
a reposată în 30 Octomvre n. c.

* * -Ae
Concerts. Reuniunea maghiară de 

cântări din locă va da la 7 Noemvre n. 
o. sub dirigența d lui Iuliu Jasohik, ună 
concertă împreunată ou dansă în sala 
hotelului „Central Nr. l.“

Manifestațium ruso francese.
In Zilei© trecute au sosită în por- 

tulă franoesă Brest două corăbiii rusescl 
„Minin'1 și Dimitrie Donskoi'1. Deși era 
plâie, cu tote acestea stradele și piețele 
orașului au fostă frumoșii împodobite cu 
flori și stindarde rusescl și franoese. Sera 
s’a dată ună conoertă, la care au luată 
parte toți oficerii rusescl. Publiculă a 
cerută să se cânte imnulti rusescu și mar- 
seillaisa, cari s’au și cântată și au fostă 
ascultate în pioiâre și cu capetele gâle 
atâtă de Ruși, câtă și de Francesl. A 
doua Zi au începută sărbările. S’au aran- 
giată retrageri ou torțe, banchete, bală, 
coruri de școlari și alte manifestațiunl 
imposante. Elevii din gimnasiile din 
Brest au oferită comandantului corăbii 
„Minin44 o statuă de bronză, destinată 
marelui duce moștenitoră, cu inscripția 
„Quand on voudra'1, care representă pe 
ună oficeră francesă într’o mânăcustin- 
dardulă, er în cealaltă cu sabia. Condu- 
oătorulă deputațiunei ținu următârea alo
cuțiune :

„Inimele nâstre au tremurată, oând 
Rusia și Francia în Kronstadt au reînoită 
vechia amioițiă, cu tâte neînțelegerile și 
rătăcirile politice, într’o amioițiă intimă 
și frățâscă... Poporulă D Vostră, Dom
nule oomandantă, rupse vălulă de doliu, 
prin care vedeamă noi față blândă și 
neînspăimântată a Franoiei. Noi scimă 
astăZb că nu e iubită numai de fii ei, 
ci că și alții își aduoă aminte de gloria 
ei, dau dreptate virtuțiloră ei și au spe
ranță în viitorulă ei. Ora isolării, care 
a întuneoată frunțile părințiloră noștrii, 
nu se va mai întoroe pentru noi. Junimea 
franoesă vă mulțămesoe, că le-ați pro
curată aceste frumâse momente. Totdeo
dată, domnule comandantă, vă rogă, să 
ne permițl să oferimă tinerimei rusesol 
în persona conducătorului ei, marelui 
duoe Alexandru, o modestă amintire des
pre simpatia și recunoscința nâstră... Ea 
va spune amioiloră noștri din depărtare, 
oă ei potă oonta pe noi, că noi simpa- 
tisămă din adânoulă inimei nâstre cu ei 
și că noi suntemă gata să ne luptămă, 
oa și pentru libertatea și onârea nâstră, 
pentru apărarea libertății și onorei loră, 
pănă la ultima pioătură de sânge. Tră- 
iâscă Țarulă ! Trăiescă Rusia ! Trăiâsoă 
marina rusesoă!44

Cuvintele aceste au fostă primite 
cu mare entusiasmă de cătră cei presențl.

numai adevăratele calități personale ră
mână ună jocă frivolă ală maliției.

Origine nobilă, bogății imense, po- 
siții răsoumpărate prin lingușire, tâte 
aoestea nu ne oferă aceea, oe putemă 
simți în urma oonsiderațiunei nâstre per
sonale. Află-se âre ună individă mai 
demnă de oompătimită, ca acela, căruia 
ca „domnă mare44 îi suntă străine tâte 
virtuțile; împrejurulă oăruia s’au îngră
mădită tâte posturile onorifice, der oare 
e necesitată să sîmtă în totă momen- 
tulă, oă nu i-se stimeză persâna, oi nu
mai demnitatea, ce o ocupă în societate ?! 
Din fericire, amorulă propriu, nutrită de 
asemenea indiviZl, nu-i lasă să observe, 
că nu valoreză nimică !3)

Suntă calități esemplare, cari escită 
în omă jalusiă; de multe-ori și invidia 
față de ună omă renumită ridică âmenl 
mediocri la ună renume ore-care. Eroului 
Eugenă de Savoya i-au putută fi mulțl 
generali recunoscători pentru reputațiu- 
nea, de carea s’au buourată ei mai târ- 
Ziu, urândă pe marele soldată europenă.

Bogății enorme se câștigă pe oon- 
tulă renumelui; câștigă-ți mai întâi au
toritate, posițiă onorifică și trăiesoe ou 
demnitate în viâță, și atunci îți este asi
gurată fericirea pe pămentă, cu tâte că 
bogăția âmeniloră respectați și ou auto
ritate e totă așa de invidiată, oa și au- 
rulă în templele Zeilor^-

înainte de tâte, acela se pâte simți 

esențială a acestei stări deplorabile o 
aflu în lipsa de adevărată cultură a ini
mei. Să sperămă însă oă va veni timpulă, 
când pe lângă cultura minții, după carea 
umblămă cu toții se va fi cultivată pe 
deplină și inima, și atunci nu va mai 
pute sta la distanță așa mare boerulă 
față ou plugarulă, cooâna față cu țăranca, 
ci ou toții vomă forma ună întregă ne- 
despărțibilă, o națiune, ce va impune 
celoralalte națiuni conlocuitâre.

G. J. 

în adevără ferioită, a oărui oonsidera- 
țiune se baseză numai pe valârea in
ternă a persânei sale, er nu pe posiția, 
ce o ocupă. Manifestațiunile de onâre, 
cari pentru cei mai mulțl âmenl suntă 
numai nisce acte ceremoniale, se prefacă 
pentru densulă în semne de venerațiune 
geneială Tote considerațiunile conven
ționale din vieța socială primescă față 
ou elu âre care maiestate și importanță; 
mulțumirea lui internă câștigă o nouă 
putere de vieță și tâte buouriile din lume 
primescă o formă mai zîmbitâre.

Grația mai mariloră, pâte asigura 
reputațiunea unui omă, der o pâte și 
nimici: CăZută odată în disgrațiă, se 
reoere o mare încordare de puteri și 
multe merite pentru a te pute afirma 
într’ună postă, după care venăză mulțl; 
în asemenea cașuri chiar și cea mai 
mică neregularitate nu se trece ou ve
derea...

Ună omă ou âre-care influință atunol 
apare în adevărata lui valâre, oând oade 
din înălțimea posiției lui; și decă i-se 
atribue puține merite, are oelă puțină 
din partea lumei favorulă aoela, oă i-se 
delătură vălulă, oare i-a asounsă defec

tele; nimenea nu’lă măgulesoe, nimenea 
nu’lă ajută. Cu tâte acestea âmenii ou 
posițiă înaltă apară prin căderea loră cu 
atâtă mai maiestaticl, Mariu a devenită 
cu atâtă mai renumită prin sohimbarea 
tragică a sorții sale; prinderea și esila- 
rea lui a făcută asupra mulțimei o im- 
presiune fârte adeucă și uimitâre. Mul
țimea atribue tâte virtuțile aoeluia, oă
ruia lamenteză, că le-a avută. Din causa 
acesta omulă cu o posițiă înaltă apare 
în nenorocire cu multă mai mare.1)

George Joandrea.
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Regele Carolu la Potsdam.

Despre primirea regelui Ca
rolu la Potsdam amu raportată 
deja. Ea a fostă câtă se pote de 
strălucită. Pretutindeni fâlfăia pe 
lângă drapelulă prusianu și ger
mană și drapelulu tricoloră ro
mână, așa și pe castelulă regescu. 
Aici a fostă și prâncjulu celă mare 
de gală despre care raporteză 
„Monitorulă Oficială44 ală Româ
niei următdrele:

Sera, la orele 7, fuse mare prânzii 
de gală, în onârea M. S. Regelui Ro
mâniei, în sala de marmoră a palatului 
celă nou. Impăratulă a așteptată pe rege 
sub marele portioă ală întrărei palatului, 
purtândă marea ținută a garcjiloră de 
corpă (gardes du oorp) cu oordonulă 
Stelei României.

Regele, în(rândă cu impăratulă în 
vestibululă palatului, a fostă salutată ou 
fanfare. Aci se afla un detașamentă din 
garcjii de corpă (gardes du corp), escorta 
M. S. împărătesei, și compania veohiloră 
garcjl ai castelului, toți îmbrăcațî în stră- 
luoita și bogata loră ținută. Regele îm
preună cu impăratulă trecendă printre 
șirurile acestei alese trupe, preoedațl de 
înalții demnitari ai curții, fu primită la 
capulă scărei de Impărătesa căreia Su- 
veranulă nostru îl dete brațulă spre a 
întră în salonulă unde așteptau toți mem
brii și rudele familiei regale.

Erau invitați la ospăță : marele can- 
celară ală imperiului generalulă de Ca
privi, toți înalții demnitari ai imperiului, 
președintele Reistagului, miniștrii secre
tari de stată, înalții demnitari ai curții, 
generalii, întrega legațiă română, înalții 
funcționari din provinoia Brandeburg, 
comandanții regimenteloră gardei ; peste 
totă 128 persone.

Maiestatea Sa dândă brațulă împă
rătesei, a fostă aședată la masă între 
Impăratulă și .Impărătesa, în față-i avândă 
pe marele cancel ară, la drâpta căruia sta 
D. Grigore Ghika, ministrulă țărei la 
Berlină.

Sala era soăldată în lumină și masa 
acoperită de flori și de nestimată argin
tăria. Intr’ună balconă care' se ridică în 
aoâstă sală monumentală cânta musica 
în timpulă mesei. M. S. Impăratulă a 
băută în sănătatea regelui, arătându i 
prin cuvintele cele mai căldurâse și mă- 
gulitâre nespusa buouriă oe-i face acâstă 
visită; că dânsulă primesoe pe rege ca 
pe o rudă scumpă; că multe amintiri 
cuprinde pentru suveranulă nostru aceste 
locuri unde șl-a petrecută o parte din 
tinerețea sa; că mulțl din aceia ce l’au 
iubită nu mai suntă astăcjl, der că îm- 
păratulă e sigură, că amintirea loră a 
rămasă soumpă inimei regelui și că ’10 
asigură că aceeași iubire și același viu 
interesă ce a găsită în treoută, îlă gă- 
sesce în presentă și-’lă va afla și în vi- 
itoră. Impăratulă făcu în același timpă 
urări căldurâse pentru România, înălțată 
și condusă de rege cu atâta înțelepciune, 
dragoste și pricepere, și sfârși închi- 
nândă pentru sănătatea regelui și a re
ginei.

După aoestă toastă, musica întonâ 
imnulă națională ce fu ascultată de toți 
în piciore; apoi musica tăcândă, Maies
tatea Sa luâ ouventulă și dise:

„Rogă pe Maiestatea Vostră să-mi 
dea voiă a răspunde îndată la ouvintele 
așa de măgulitore, arătându i căldurosa 
mea recunoscință pentru simțămintele ce 

’hrănesoe față cu mine. Aceste cuvinte, 
oa și primirea plină de dragoste făcută 
mie, voră găsi ună răsunetă adâncă și 
puternică în țâra mea, care pune celă 
mai mare preță pe raporturile de pre- 
tiniă cu imperiulă germană, condusă de 
Maiestatea Vâstră ou o mână energică, 
pe calea păcei, cătră o desvoltare rodi- 
itâre și oătră ună viitoră trainioă.

„Făcândă urările cele mai ferbințl 
pentru fericirea Maiestăței Vâstre și a 
casei sale regale, de care sunt legată 
ptiu strînse legături de rudeniă și prin 
numărose și soumpe amintiri, ridioă a- 

cestă pahară în sănătatea Maiestății 
Vdstre, rugândă cerulă a ie lua sub 
binecuvântata sa oorotire.

„Francfurter Ztg“ despre călătoria 
regelui Carolfi.

Cu privire la visita regelui Ro
mâniei în Berlinu scrie cjiarulă „Frank
furter Ztg44 următorele : Nu este numai 
o simplă întâmplare, ca tocmai în ace
lași timpă, în care Țarulă călătoresce 
ârășl prin ținutulă prusiană, regele Ro
mâniei în modă demonstrativă este săr
bătorită în Berlinu. Acești doi monarohl 
au aceea comună, oă ei conducă, seu 
credă, că conducă înșiși politica esternă 
a țeriloră loră. De sigură suntă apleoă- 
rile personale ale celui dintâi și părerile 
personale politice ale celui din urmă, de 
mare importanță pentru politica esternă 
a ambeloră țări. Deși o aprețiare corectă 
a intereseloră proprii și mai înainte de 
tote o seriă de esperiințe triste cu Rusia, 
le arată Româniloră o alăturare strânsă 
la alianța triplă, totuși suntă în România 
o mulțime de omeni cu judecată, cari 
voesoă să mai cerce încă odată cu aso- 
ciațiunea de bandiți. Apropiarea puter
nicului vecină și mulțimea aurului său 
în campania din urmă în contra Turciei 
aa făcută acesta. Ou tote acestea nu este 
eschisă probabilitatea, că chiar actualulă 
cabinetă oonservatoră și rusofilă, să se 
înțelegă cu Rusia în oontra Turoiei.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Sălagiu, Ootomvre 1891.

Stimate D-le Redactoră ! Astăcjl, 
când grija capitală a fiă-oărui Română 
de bine și iubitoră de neamulă său tre- 
bue să fiă ațintită asupra școlei și a bi- 
serioei sale, te cuprinde o adâncă mâh
nire audindă că se mai află încă și în 
clerulă nostru omeni, cari nu numai nu 
promovâză, der lucră chiar în contra in
tereseloră șcdlei, bisericei și poporului 
loră.

Unulă dintre aceștia este și părin
tele Gavrilă Vaida din Bobota, oare ca 
preotă ală acestei comune constătătâre din 
1,400 de suflete românescl a sămănatnumai 
vrajbă și dușmaniă între poporă, pe oarel’a 
pusă în conflict ou funoționarii săi comunali 
și bisericesol, ou notarulă comunei, ou 
învățătorulă și ou oantorele din sată, ba 
a trecută și mai departe dându-șl con- 
oursulă și la ruinarea unoră funcționari 
oomitatensl români.

Ca de pildă voiu aminti alegerea de 
primară comunală săvîrșită încă prin 
Februarie. Cinstiasa, în looă de-a se în
griji, ca să se alegă ună Română de o- 
meniă, încă de timpuriu înainte de ale
gere a legată prietiniă ou ună jidană, 
oăruia ’i promise, că va stărui pe lângă 
poporulă său română, ca să la alegă 
pe elă.

Astfeliu părintele Vaida într’o Du
minecă înainte de alegere a vestită po
porului în biserică, că la 2 ore după a- 
mâcjă să se adune la șoolă pentru de a 
se sfătui în oausa alegerei de jude co
munală. Poporulă, în numără de peste 
200, s’a și adunata la șoâlă, unde bn 
nulă loră preotă s’a presentată însoțită 
de jidanulă Zelekovits Elek, pecarefelă 
și formă l’a reoomandată ca pe celă 
mai potrivită de-a fi jude comunală. 
Bravii poporenl, oarl și-au soiută mai 
bine prețui drepturile loră comunale și 
interesele românescl, decâtă preotulă loră 
n’au primită sfatulă violână ală părinte
lui Vaida, ci ou dispreță l’au rugată să 
părăsâsoă sala adunărei pănă a nu se i- 
rita spiritele.

Părintele, ca să arete totuși jidanu
lui, că încâtă îlă iubesoe și doresce de 
jude oomunală, s’a esprimată între po- 
poră oă ori v’or vre dânșii, ori ba, sol- 
găbirăulă îlă va impune prin denumire.

Văcjândă poporulă, că preotulă loră 
vrâ ou ori oe preță să lucre în oontra 
intereseloră poporului română, a deve
nită mai îngrijată și la momenta au și 

rugată pe învățătoră ca să le scrie o pe- 
tițiă cătră of ciulă vioarială, în oare să-lă 
râge pe Măria Sa Vioariulă, oa să in
tervină în oausa loră și să provoce la 
ordine pe preotulă. La stăruințele con
tinue ale poporului, învățătorulă a și 
făcută petiția, oare subsorisă de 20 de 
fruntași români, a și fostă înaintată ofi- 
oiului vioarială, de unde i-a și venită 
părintelui Vaida o provocare, prin oare 
’i s’a interzisă de a mai faoe causă co
mună cu Jidanulă în detrimentulă po
porului.

Astfeliu poporulă, soăpândă de Ji
dană, a reușită la alegere ou ună Ro
mână bravă și inteligentă, în persâna 
d-lui Aurelă Dragoșin fiu de preotă și 
proprietară în Bobota, omă cu șoâlă și 
de cinste.

Aoum se făou părintele Vaida fooă 
și pară asupra învățătorului-oantoră Ta- 
nasie Husti, pe care numai decâtă după 
alegerea de jude, din puterea-i propriă 
l’a suspendată din oficiulă și benefioiulă 
cantorală clicendtî, oă d-sa în paroohia 
sa este tot-odată și protopopă și vioariu, 
ba și vlădică, și oă pote suspenda pe în
vățătoră și pe oantoră când va vre. 
Dreptă a și avută părintele Vaida, căci 
învățătorulă de atunol și pănă astăcjl e 
totă suspendată din oantorată, pe lângă 
tâte umbletele și protestările sale pe la 
protopopă, vioariu și episcopia, ba după 
ce măritulă oonsistoră a ordonată pro
topopului a eși în fața locului și a-1 restitui 
pe învățătoră în postulă cantorală, pă
rintele Vaida s’a împotrivită și prin gura 
câtorva poporenl a strigată publice, că 
decâtă să servâsoă în biserică ou Tana- 
sie Husti, mai bine îșl va a "luce dascălă 
de ungură, și ou acesta s’a terminată 
oausa restituirei și protopopulă n’a is
prăvită nimică, âr bietulă învățătoră su
fere nevinovată pentru Jidanulă și pen
tru fratele său.

Ce se va întâmpla din aoâstă trebă 
în Bobota, vomă mai vedâ, precum amă 
văcjută și cele întâmplate înainte de asta 
cu câțiva ani, când părintele Vaida s’a 
încumătată a încuroa în prooesă pe ună 
pretore română și a-i clătina oficiulă, pre
cum și pe doi notari români, oarl astăcjl 
suntă lipsiți de oficiu .

Acuma se laudă, oă pe amintitulă 
învățătoră din Bobota încă îlă va lipsi 
pentru tot-deuna de ambe oficiile, apoi 
va putâ muri în paoe, căci și-a văcjută 
împlinite tâte dorințele sale răsbună- 
tore în oontra frațiloră săi.

Etă, așa suntă tratați unii învăță
tori din partea preoțiloră loră! X : ?

Convocare.

Subscrișii ca membrii funda
tori ai institutului de creditu și 
economii „Iulia44 societate pe acții 
din orașulfl Alba-Iulia, prin acesta 
convocămu pe d. acționari la a- 
dunarea constituantă ținută dela 
21 Noemvre 1891 st. n. la 10 6re 
a. m. în localulu școlei gr. or. din 
locu. Acționarii potu se se pre- 
senteze seu în persbnă seu prin 
representantu alesu dintre acțio
nari și provecjutu cu plenipotență 
în scriau.

Obiectele pertractării suntă:

1. Inpărtășirea și aprobarea sta- 
tuteloru.

2. Constituirea societății.
Din ședința comitetului funda- 

toriloru institutului de creditu și 
economii „Iulia44.

Alba-Iulia în 1 Noemvre 1891.
Ioacliimfi Fulea,

adv. și prop.
Simeonfi Mi cu, Tordășianu.
protop. gr.-cat.

Mateiu Nicola, Alesandru Velicanu, 
adv. adv. și proprietară.

Rubinii Pățiți a, 
advocată și proprietară.

DIVERSE.
Virtute și vițiu. O damă rugă odată 

pe Impăratulă Napoleon celă mare, oa 
să întercjică cu totulă fumatulă de tu- 
tună. — „Toomai, Sire, pentru oă e ună 
viciu,44 acesta era argumentulă ei. — 
„Concedă și eu, oă e ună vioiu44, cjise 
Napoleonă, oare toomai atunci îșl arun
case țigara, „dâr vioiulă acesta aduce 
statului în fiă care ană ciroa 100 miliâne 
de franol. Dâr ou tâte acestea ’lă voiu 
intercjioe, dâoă vei avă bunătatea să-ml 
spui o virtute, care să aducă statului 
ună asemenea venită.44 — Dama tăcu și 
nu mai vorbi despre tema aoâsta.

Jack spintecătorulii la Berlinil. Emo- 
țiunea oe a pricinuită la Berlină orima 
săvârșită de ună adeptă a lui Jack spin- 
tecătorulă, e întreținută prin amănun
tele oribile pe oarl le dau cjiarele. Crima 
a fostă desooperită de o femeiă, oare 
voindă să vacjă victima, o 6re-oare Nice, 
bătu în 4>ua de 25 a. o. la ușa acesteia 
și intră, deși nu primise nici ună răs
punsă. D’abia pusesese piciorulă în ușă 
și îndată fugi scoțândă nisoe strigăte 
desperate, cari atraseră pe oâțl-va ve
cini. Oorpulă nenorocitei victime fu gă
sită întinsă pe pată, într’o stare aprâpe 
de nereounosoută. O puternioă lovitură 
de ouțită despărțise aprâpe cu desavîr- 
șire capulă de trunchiă. Corpulă era 
mutilată; tâte părțile oărnâse erau des- 
făoute cu ună sânge reoe îngrozitoră, 
precum și câteva organe interne. Ca
mera era mânjită de sânge și ucigașulă 
îșl făcuse de sigură o plăcere, oa să 
răspândâscă dovecjile sălbatecei sale 
crime; de altminteri nu se atinse niol de 
bani niol de giuvaerurile femeii. Când 
sosi poliția se înoepu o negustoria mur
dară: proprietarulă camerei luâ plată 
dela cei ce voiau să vacjă viotima și în
demna pe curioși să se grăbâsoă a se 
bucura de aoestă speotacolă pănă nu so- 
sesoă agenții. Dânsulă alunga fără milă 
pe toți acei oe nu voiau să dea suma 
cerută. Poliția a arestată pe ună comis 
bănuit, fără slujbă, numită Ernest Sohul- 
ze și originară din Wachow.

RECTIFICARE. In numărulă de 
erl ală foiei nâstre, la oronioa politică, 
alinea 3, în looă de: „legile francmaso
nice14 eto., este a se ceti: „togile franc- 
masonice“ eto.

eassă in luna

8,963.75
170,703.54
91,182.77
85,270.99

„ALBINA" institut!! to crefiitn și to economii.
Filiala Brașovu.

Conspectul^ operațiunilor^ de
Ootomvre 1891.

Intrate:
Cassa în Ootomvre 1891. fl. 
Depuneri spre fructificare . 
Cambii răscumpărate. . .
Conturi curente .... 
împrumuturi pe efecte și alte 

împrumuturi...................
împrumuturi pe producte . 
Monetă............................
Interese și provisiunl . .
ComissiunI........................
Diverse.............................

fl. 377,727.82
Eșite:

Depuneri spre fructificare
Cambii escomptate . . .
Conturi curente..................
împrumuturi pe efecte și alte 

împrumuturi...................
împrumuturi pe producte .
Monetă............................
ComissiunI........................
Interese și provisiunl . .
Diverse .............................
Spese și salare...................
Numerarăcu 31 Oct. 1891

138,550.76
49,099.42

112,990.38

37,828.—
3,200.—
8,515.03

11,707.17
1,659.99
2,477.49
1.561.43

10,138.15

fl.

fl. 377,727.82
V. Bologa, m. p. 

dirigentă.
N. P. Petrescu m. p. 

adjunctă.
V. Uvegeș, m. p.

comptabilă.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Cursului pieței Brașovu
din 4 Noemvre st. n. iBOl.

Bancnote românesc! Cump 9 29 Vend. 9.33
Argintii romănescă • „ 9 22 „ 9.27
Napoleon-d’orI - - „ 9.30 „ 9.34
Lire turcescl - „ 10 50 „ 10.55
Imperiali .... „ 9.50 „ 9 55
G&lbinl .... „ 5 45 „ 5.50
Scris, fonc. „Albina1* 6°/0 9 ■■ 7^7?

n n n ®°/o n • n •
Ruble rusescl - - •> „ 121.- „ 122.-
Mărci germane
Discontulă 6— 8°/0 pe ană.

57.30 „ 57.70

Cursulii la bursa din Viena
din 3 Noemvre a. c. 1891

Senta de aură 4°/0 103 40
Banta de hârtiă 5°/0 - - . . . - 100 75
(mprumutulă căilorii ferate ungare ■

aură ..................... 115.80
dto argintă - - - • 97.70

Kmortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostii ungare [1-ma emisiune] 

iraortisarea datoriei căilorii ferate de 
ostii ungare [2-a emisunei] 

kmori isarea datoriei căilorii ferate de 
ostii ungare (3-a emisiune) - 

Bonuri rurale ungare • •
Bonuri croato-slavone - -
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescă .........................
Imprumutulil cu premiulă ungurescii 141.25 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului ■ - 129.70
Renta de hârtiă austriacă - - ■ • 91.40 
Renta de argintii austriacă - - - - 91.20 
Renta de aură austriacă • 108.05
LosurI din 1860 - - 136.25
Acțiunile băncei austro-ungare • • 1008
Acțiunile băncei de credită ungar. - 321.25
Icțiunile băncei de credită austr - 275.(0
Galbeni împărătesei- - • 5.59
Napoleon-d’orI  - 9.35
Mărci luO împ. germane ■ ... 57.75
Londra 10 Livres sterlings 117.55

iii,—

80 25
104.50

A visă d-loră abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulfi mandatului poștală și numerii de 
pe fășia sub care au primită diaruliî nostru până acuma.

Domnii, ce se abonăză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămurtă și să 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.

Administraț. „Gaz. Trans.“

6

♦
♦

♦
+
*8" 
+

I

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

este
arpa, do

„repAt«
oare în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-carbonic se bucură de o valore medi
cinală forte mare și de unii renume universală neîntrecută.

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

Celu mai curatO și binefăcătorii producții naturală.
Ca borvizu adecă beutu cu vinii,

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

Șampagnulti apelorti minerale.
Conformă ordonanței înaltului ministeră 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 Repăti“. Deci să r6gă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferiore.

a

Apa minerală de „Bepât44 se găsesce în calitate prdspătă și ve
ritabilă în depositulfi subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tote birturile mai notabile.

Cu tdtă stima
Administrațiunea isvorului

Josef Gyorgy,
Brașovă, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-36

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

Budapesta—Predealu Predealu—Budapesta

I

4

B.-Besta-Aradii-Teiuș Teiuș-Ai*adii-B.-Pesta  Copșa-micâ— Sibiiu
Trend 

de 
persdn.

Trenă 
acoele- 

ratu

Trend 
de 

persdn.

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

Mezd-Telegd 
Râv 
Bratca
Bucia 
Ciuoia 
Huedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nădășel
Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cuoerdea
Uidra 
Vințul de 
Aiudă

I
sus

Teiuștt
Crăoiunelă 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică j

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalău
Homorodă 
Augustină 
Apața
Fel di ora
Brașovu
Timișă 
Predeal ii 
BuourescI

i 
i

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 
persdne

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

Trenă 
accele

rată

3.2bj BucurescI
Predealu 
Timișă 
Brașovu | 

Feldidra 
Ap ața 
Augustinft 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică .
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă

Trend 
aocele- 

ratii

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele- 

ratu

Trenă 
de 

persdn.
Trenu 

de 
persdn.

Trenîî 
accele

rații persdn.

Trenu 
de

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele
rații persdn-

Trend 
de

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

Teiușfi
Aiudii 
Vințul de
Uidra 
Cuoerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu
Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin

. Ciucia
i Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd

» Oradea mare:

sus

9.48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09

Szolnok 
g'gjJBudapesta 

~ă~30țvima

P. Ladâny

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

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.2jJ
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

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

Viena
Budapesta 
Szolnok

4.53
5.30
5.47

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

7.23
8.03,
8.37,
9.04
9.46

11.03 i
11.29
12.06 I 
12.37! 
12.53 i

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

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40

I 6.05

Aradtt j 
Glogovață 
Gyorok 
Pâulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă 
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiuști

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25 Teiuștt
Alba-Iulia
Vinț. de josă 
Și botă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica 
Ilia
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
RadnaLipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață

Aradu j

Szolnok
Budapesta

Viena

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

1.:
2.
2:
3J
3.i
4 
4J
41
5:
5.Î
5 53j
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40 
9.05
2.21
5.50
1.401

Cucerdea-Oșorheiu - R. săs.

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

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

Simeria (Piski) Pelroșeni, Petroseni-Siineria (Piski) Simeria (Piski)—Hunedora

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

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

Regh.-săs. 8.- 8.15
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

Mureșu-JLudoșu—Bistrița | Bistrița—Jtlureșu-Xiudoșii

Murășă-Ludoșă . . .
Țagu-Budatelioă . . .
Bistrița........................

4.—| Bistrița...................
(5.4-811 Țagu-Budctelioă . .
9.59|| Murășă-Ludoșă . .

Simeria
Streiu
Hațegă 
Pui
Crivadia 
Banița
Petroșem

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

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Simeria (Piski)
Cern a
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora—SimeriafPiski)

Hunedora
Cern a
Simeriaisora—AraduAradu—Timișora

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 Aradtt 8.03 3.50 7.50

Ghirisu—Turda1 Turda-—Gliirisu..J
Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.20l Turda 1 4.50 9.30 2.30 8.50
Turda 8.08 10.55 4.— 10.44j Ghiriștt | 5.10 9.50 2.50 9.10

Zernesci
Brașov

Brașov 
Zernesci

Sighișora. .
Odorlieiu . .

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

3.15
6.10

1.16
4.15
7.21

Careii-marI—Zelâu II Zelâu—Careii-mari

Nota i Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnâză 6rele de ndpte.
Careii-marI. 
Zelău. .

5.5o| Zelău. ? .?
Careii-marI . .11.-

1.56
6.48

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

4 46
511
5 28

2.32
3 -
3.20

7.22
7.50
8.10

Brasov—Zernesci
5.45
7.26

2.58
4.39

Zernesci —Brașov
8.-
9.24

5.20
6.44

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

8.30
9 43

10.23

3.10
5.23
5.03

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

6.32
7.00
8.08

5.17
5 45
6 53


