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BrașovO, 30 Octomvre st. v.
Făcendu mențiune despre ar- 

ticulii apăruți pe la mijloculu lui 
•Octovmre a. c. în „Magyar Hirlap44, 
în cari se susținea, că Românii 
aru ave de gându se-și schimbe 
politica și se lege frăția cu gu
vernul u Szapary, amu constatată 
două lucruri:

Mai întâiu amfi constatată, că 
redactorulă numitei foi maghiare, 
deputatulă Iuliu Horvath, este cel 
mai mare autagonistă ală actua
lului ministru-președinte Szapary 
și ar vrea selă discrediteze înain
tea opiniunei publice maghiare 
aducendu’lă în prepusă, că „pac- 
teză“ pe ascunsă cu Românii, 
cum a pactată și cu Sașii și pe- 
ricliteză astfelă „marile interese 
naționale maghiare14.

Mai departe amă constatată, 
că pe lângă acesta tactică oposi- 
țională, de care se folosesce „Ma
gyar Hirlap41, ear acum și „Pești 
Naplo44 și „Budapest! Hirlap44 în 
contra d-lui Szapary, adversarii 
noștri dela aceste foi mai au și 
tendința de a contribui câtă mai 
multă la zăpăcirea mințiloră în
tre Români.

Cu alte cuvinte, adversarii noș
tri ară dori ca în momentele cri
tice, ce le străbatemă, și în fața 
celei mai seribse situațiuni, Ro
mânii să-și perdă capulu, să-și 
părăsescă vechile postulate și as- 
pirațiuni și desbinâdu se între 
sine se servescă ca materială bun 
de esploatată aci guvernamenta- 
liloră, aci oposiționaliloră unguri.

Se pote vede destulă de lim
pede din modulă cum tracteză 
foile ungurescl cestiunea „politicei 
naționale române44, că este între 
ele o înțelegere tacită, ca se agi- 
teze sistematică pentru a produce 
dorita confusiune și tărbăcelă în 
tabera națională română. Celă 
mai bună mijlocă li se pare a ac

centua personalități și neînțelegeri 
între diferiții fruntași politici ro
mâni și a nutri astfelă foculă ne
încrederii și ală zizaniei între ei.

Și adversarii noștri sciu fbrte 
bine, care este partea cea slabă 
a Românului, sciu câtă de credulă 
este elă față cu vorbele altoră stră
ini și câtă de multă neîncredere 
arată față de ai sei. Der sciu și 
mai multă, șciu, că în sînulă nos
tru, ca la tbte națiile, se află și 
caractere slabe, cari suntă gata 
a lăți mai departe clevetirile 
străine și a nutri prin purtarea 
loră neîncrederea în sînulă nostru.

In aceste elemente îșl înteme- 
ieză neîmpăcații noștri antago- 
niști naționali speranțele, că dără 
dâră se va face o desbinare între 
noi și le va succede loră a-și crea 
partidă între Români.

Aceste speranțe le vedemă a- 
cum esprimate și într’ună articulă 
de fondă ală lui „Pești Naplo44 de 
Sâmbăta trecută. E vorba aici de 
corteșirile guvernului pentru viito- 
rele alegeri, de călătoria miniștrilor 
Baross și Bethlen în Ardeală și 
în Secuime cu scopă ca se câș
tige aderenți d-lui Szapary, de 
ună pactă secretă ală acestuia cu 
d-lă Alecsandru Mocsonyi, care 
s’ar fi ruptă de cătră „ultraiștî^ și 
ar voi să înființeze ună nou par
tidă națională română sub auspi
ciile guvernului etc. etc.

Totă cam pe aceeași cordă 
cântă și cfiarulă Kossuthistă „Bu- 
dapesti Hirlap44, și totă cu scopă 
de a voi să accentueze o ruptură 
dre-care între partidulă națională 
română și între d-nii Mocsonyi și 
aderenții loră.

Nu mai trebue să desfășurămă 
— credemă — că tăte aceste suntă 
și rămână dorințe ale dușmaniloră 
causei năstre, der că nația năstră 
nu este nicidecum dispusă de a 
le oferi tocmai acum spectacululă 

unoră astfelă de desbinărî; dovadă 
și declarația din urmă a d-lui 
Alexandru Mocsonyi în „Magyar 
Hirlap44.

Celă mai tristă și durerosă 
lucru însă este că, precum amă 
mai (fisă, dorințele și speranțele 
acele se racjimă chiar pe nisce 
păcătăse uneltiri în sînulă nostru, 
cari pară a găsi o plăcere într’a- 
ceea de a le da adversariloră 
noștri prilegiu se ne atace, să ne 
suspiționeze și să ne lovescă.

E vorba aici de uneltirile, ce 
de ună timpă încăce au produsă 
atâta iritațiune, amărăciune și in- 
dignațiune în sînulă partidei n6s- 
tre naționale.

Față cu aceste uneltiri, decă 
se voră continua — și tendința 
este pentru continuare — nu mai 
ajută nimică declarările și lămu
ririle prin efiare, ci se receră fapte, 
fapte energice, pe cari să nu le 
mai pătă clătina nimeni și cari să 
nimicescă dintr’odată tote unelti
rile și să răspândescă ceța neîn- 
crederei, ce s’a lăsată de ună timpă 
înedee âsupră-ne.

CRONICA POLITICĂ»
— 30 Octomvre, (11 Nov.J

— Cu privire la discursulă domnu
lui deputata Dr'T’wrcanw, despre înființarea 
unei școli superiors de fete în Bucovina, 
mai aflămă, că ministrulă de oulte, 
Gautsch a răspunsă, că pentru înființarea 
unei asemenea școli de fete decurgă 
deja pertractările, dâoă însă propunăto- 
rulă a înțelesă o școlă confesională, 
statulă nu pâte să oontribue cu nimioă 
la înființarea aceleia, âr decă e vorba 
de limba română ar fi justă, ca și 
Rutenii se pretindă așa ceva, și prin a- 
câsta s’ar îndoi cheltuelele. Ministrulă 
declară mai departe, că esistă prospecte 
pentru înființarea unui orfelinată gr. or. 
în Cernăuți.

— Oonferența interparlamentară de 

pace a proclamată pe d. Pandolfi, secre
tară generală și a decisă ca Berna să 
fiă sediulă conferenței dela 1892. Pro
punerea Imbriani-Hobbart relativă la 
proclamarea drepturiloră națiuniloră și 
aceea a d-lui Marcoarto asupra neutra
lității strâmtoriloră voră fi trimise con
ferinței din Berna. Conferența s’a în
chisă. Deschiderea congresului păcei s’a 
amânată pentru 11 Noemvrd. Membrii 
biroului interparlamentară au primită 
invitația municipalităței din Neapole și 
au sosită în 27 Octomvre în acestă orașă 
cu ună trenă specială. Au fostă primiți 
la gară de autoritățile comunale și pro
vinciale, de notabilitățile orașului și de 
o mare mulțime. In efiua următdre li s’a 
dată în ondrea loră ună banohetă în 
Pompeji și ună prânză la Baja.

Ună redactoră ală (fiarului persi
ană „Figaro44 a avută o întrevedere cu 
ex-împeratulu Brasiliei. Don Pedro (fise, 
că elă scie numai atâtă, câtă se publică 
prin (fiare. Dâoă însă e adevărată, că 
Saldanha da G-ama va fi numită diota- 
toră și decă a rămasă fidelă împăratu
lui, atunci în oașul acesta va fi probabilă,res
taurarea imperiului. Don Pedro (fise, că elă 
fără nici o întâr^iare cu totă versta sa înain
tată va întreprinde lunga călătoria, pen
tru ca să moră în mijloculă poporului 
său iubită. — Foile din Paris primescă 
soiri din Rio de Janeiro, în care se dice, 
că Satana da Roma a fostă alesă de că
tră maioritatea opozițională republioană 
a oongresului de contra-dictatoră. Par- 
tisanii dictatorului de Fonseca e în mî- 
noritate, der grațiă armatei, generalulă 
are încă puterea în mănă. Tote teatrele 
și edificiile publice, între cari mai ou 
semă palatulă parlamentului din Rio de 
Janeiro sunt ocupate de soldați. Patrule 
de soldați traverseza stradele, piețele 
publice sunt închise de cordone de mi
litari.

— Piarulă „Nord“ laudă pe minis
trulă francesă Ribot, din oausa deolara- 
țiuniloră sale la desbaterea în cameră 
asupra bugetului ministeriului de esterne.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Cerșitorea dela Ponts des Arts.
Novelă de Villielm Hauff; trad, de Cornel Scurtu.

Acela, oare în anulă 1624 sera ve
nea în Stuttgart la „regele de Anglia“, 
seu se preumbla după amă(fi între orele 
două și trei pe alea de lângă drumulă 
celă largă, trebue să-și aducă încă aminte, 
de cumva memoria sa nu e prea scurtă, 
de unele figuri, cari atrăgeau atunci lu
area aminte a fiă-cărui omă. Erau a- 
decă doi bărbați, cari nu se potriveau 
de looă cu ospeții de prin restaurațiu- 
nile din Stuttgart său cu cei ce se pre- 
umblau prin aleă, ci se părea, că tacă 
parte mai bine din Prado dela Madrid, 
dintr’o cafenea din Lissabona seu Sevilla.

Inchipuiți-vă ună bărbată cam bă
trână, înaltă și slabă, ou părulă căruntă, 
ou ochi arzători de colâre negră-oasta- 
niă, cu ună nașă încovoiată și cu o gură 
fină. Elă merge încetă, mândru și dreptă. 
Pe lângă pantalonii și oiorapii săi de 
mătasă năgră, pe lângă cataramele mari 
dela pantofii săi și cătărămile sale largi 
dela genunchi, pe lângă spada sa sub
țire și lungă dela copsă, închipuiți-vă 
de și a-ți fi numai puțină deprinși la 

fantasiă, o jachetă scurtă și cu orețe și 
o manta spaniolă, în looă de fraculă 
oelă negru, cu oare se îmbrăcase bă- 
trânulă.

Și servitorulă ce-lă urmeză cu pași 
totă atâtă de mândri, nu vă aduce a- 
minte — prin fața sa de nătărău, prin 
oostumulă său străină și ouriosă, prin 
maniera sa negenată, cu care se uită 
împrejură, căscândă gura la tâte și to
tuși neadmirândă nimică, — de acei 
servitori din comediile spaniole, cari sunt 
credincioși ca o umbră stăpâniloră loră, 
în cultură mai josă ca elă, în mândriă 
lângă elă, în violeniă și șireteniă mai pe 
susă ca elă ? Subsuoră portă umbrela și 
mantaua stăpânului său, în mână o cutiă 
de argintă cu țigări și ună fitilă.

Când acești doi mergeau încetă pe 
promenadă, cine nu se oprea ca să se 
uite după ei ? Der nu pute fi altcineva 
aoesta, decâtă Don Pedro de San Mon- 
tanjo Ligez, măestru de curte ală prin
cipelui de P., oare pe timpulă acela 
petrecea în Stuttgart, împreună ou Diego, 
servitorulă său.

După cum se întâmplă adese-orl, că 
o întâmplare mică, neînsemnată, e des
tulă pentru ca să faoă pe ună omă re
numită și să atragă atențiunea tuturoră, 

așa se întâmplă și ou tînărulă Froben, 
care deja de o jumătate de ană (de a- 
tâtă timpă era în Stuttgart) în fiă-oare 
(fi punotă la 2 6re intra în aleă prin 
părta castelului, încunjura de trei-orl la- 
oulă și de cincl-orl traversa drumulă 
celă largă, trecândă pe lângă o mulțime 
de echipage, domnișore frumâse, pe lân
gă o mulțime de direotorl, consilieri și 
sub-loootenențl, nefiindă de nimenea bă
gată în semă, oăol elă avea înfățișarea 
unui omă obicinuită, cam de 28 pănă la 
30 de ani. Decând însă se întâlni într’o 
după prânclă pe drumulă oelă mare ou 
Don Pedro, ba l’a și salutată ou ama
bilitate, i a dată brațulă cu intimitate 
și se preumblase cu elă de câteva-orl 
în susă și în josă, oonversândă viu ou 
elă, de atunci toți îlă priveau cu ourio- 
sicate, ba chiar cu ună ore-oare respectă, 
oăol mândrulă Spaniolă, care de altmin
trelea nu vorbea ou nimenea, îlă trac
tase cu o deosebită stimă.

Cele mai frumdse aflară acum, că 
n’are de locă față urîtă, ba ohiar zace 
oe e interesantă și peste totă atrăgătoră 
în ea, ceva ce nu se prea vedea desă 
prin aleă; directori și alțl consilieri în
trebau: „Cine ar pute fi ore aoelă tî- 
nără ? și numai câțiva sublocotenenți 

puteau să dea informațiunl, oă elă mă
nâncă din când în oând în „Museum 
beeffteaks44, că locuesce de o jumătate 
de ană în strada castelului, și că călă- 
resoe pe ună cală frumosă de Mecklen
burg, care e ală lui. Ei mai adăugau 
înoă multe despre escelentele însușiri ale 
aoestui cală, cum e făoută, de oe oolâre 
e, câtă e de bătrână, câtă ar oosta dre, și 
apoi vorbeau multe despre oai, și aceste 
vorbiri se (fice, că ar fi fostă forte in
structive.

Din timpulă acesta îlă vădură pe 
tînărulă Froben mai desă în sooietatea 
lui Don Pedro, și de obiceiu se afla elă 
sera la „regele de Anglia44, unde, ceva 
mai departe de ceialalțl dspețl, ședea 
lângă seniorulă și povestia cu elă. Diego 
însă sta îndărătulă scaunului lui Don 
Pedro și sevia pe amândoi ou vină de 
Xeres și cu țigări. Nimenea nu putea 
înțelege, cum s’au întâlnită acești doi 
domni, seu ce felă de interesă aflau ei 
unulă față de altulă. Mulțl se sfătuiau, 
făoeau îndrăsnețe coniecturl în privința 
aoesta, der în fine totuși numai tinerulă 
putea da cele mai bune informațiunl 
despre acesta, numai de l’ar fi întrebată 
cineva.

Der ore n’a fostă frumdsa galeriă a 
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Numitulă cjiariă cjioe, că aceste declara- 
țiunl au convinsă Europa, oă temerile, 
că Franoia în virtutea sentimentului ei 
de mare putere și basată pe amiciția 
marelui imperiu ar amenința tripla a- 
lianță, suntă neîntemeiate. „Ribot44, dice 
ofioiosulă rusesoă „le Nord“, „împrășci- 
indă acele scornituri, a făoută oestiunei 
de pace ună servioiu, care îi dă Frâu - 
ciei looulă primă între puterile europene.44 
„Nord44, cțioe că a fostă ună sucoesă ală 
politicei rusescl, că regele României, în 
călătoria spre oasă nu a atinsă Viena. 
Oâtă despre visita regelui Carolă la 
Berlină, acâsta se clarifică în destulă, 
prin relațiunile de rudeniă ale acestuia 
cu împăratulă Wilhelm.

SCIRILE PILEI.
— 30 Octomvre (11 Nov.)

Mai mulțl senatori și deputațl români, 
ce se află în Roma la conferența de pace 
au depusă pe mormentulă regelui Victor 
Emanuel mai multe cordne cu pantlicl 
tricolore române.

* * *
Volum ulii aliî doilea alti memoriilorii 

mareșalului Moltke conține coresponden
ța sa confidențială cu familia sa, scri
sori asupra călătoriiloră sale la Viena, 
Pesta, Bosfor, Oonstantinopole, asupra 
situațiuniei Germaniei în 1848; apoi cam
pania din Danemaroa și cea din Fran- 
eia. Mareșalulă cji00 esita să bom
bardeze Parisulă, pentru-că eștepta mai 
multă efeotă de la fomete.

* * *
Coconița Mâthe Ilona este o modes

tă învățătbre la șodla elementară de 
stată din Bistrița. Pentru scopuri șco
lare ungurescl, ea înființase mai anii 
trecuțl o fundațiune de 1000 fl., pe oare 
din oonsiderațiunl curată de pietate, o 
dedica memoriei fericitului pașă de odi- 
nidră br. Banffy Dezso, botezându-o pe 
numele acestuia. Nici pașalei Banffy nu 
i-a lipsită iubirea deaprdpelui față cu 
coconița Ilona, căci din banii altora, 
după câtă ne aduoemă aminte, elă s’a 
îndurată la timpulă său a-i oroi ună sa- 
lară, la care pdte nici coconița Ilona nu 
s’a așteptată. Cu ună ouventă, în vre
mea aceea luorurile mergeau bine, dâr 
etă, baronulă Banffy a dispărută dela 
Bistriță ca ună meteoră și coconița Ilo
na în absența lui a aflată de bine a 
trânti o altă fundațiune de 200 fl. pe 
care însă nu o mai dedica memoriei lui 
Banffy, oi aotualului inspectară de șoble 
Havas (alias Berger), ală căruia nume va 
purta aoâstă fundațiune. Din venitele fun- 
dațiunei „Havas44, în sensul disposițiunilor 
coconiței Ilona, după oum aflămă din foi
le unguresol, se va premia în fiă-care 

anti câte unii școlară nemâghiară 
dela șoola civilă din Bistrița, care va 
face mai mare progresă în limba ma
ghiară. Destulă, că Banffy, Havas și I- 
lona suntă trei nume nedespărțite, cari 
și-au asigurată nemumirea în analele ma- 
ghiarisării. * * *

piară confiscată. Nrulă 59 ală dia- 
rului serbescă „Srbobran" din Agram, 
care a publioată „Memerandulă44 emi- 
granțiloră bosnieol și herțegovinenl din 
Serbia, înaintată congresului de pace 
din Roma, — după cum aflămă din nu- 
mitulă cjiarti, — a fostă confișcată de 
procuratura din Agram.

* * *
Societatea de lectură „Ioanu Popasu" 

a teologiloră și pedagogiloră din Ca- 
ransebeșă s’a constituită pe anulă șco
lară 1891—92 în următorulă modă : Pre
ședinte Gerasimă Serbu prof, la instilu- 
tulă teologică. Vice-peședinte și Redac
tară ală foii Societății „Progresulă44 : 
Ioană PopovicI olerioă ours. III. Notară: 
Ioană Chișocjană clerică curs. ±11. Vice- 
notară: Iosifă Velceană pedagogă curs. 
III. Secretară: George Dragomiră cle
rică curs. II. Cassară : Vichentie Pirtea 
clerică curs II. Controloră.* Vasilie Tră- 
iană pedagogă surs, III. Bibliotecară: 
Arsenie Golumba clerică curs. II. Vioe- 
bibliotecară: Ioană Grozavescu peda
gogă curs. II. Membri în Comitetă: Pe
tru Popesou clerică curs. III. Aurel Giuca, 
George Dragomiră cleriol curs. II. Cor- 
nelă PopovicI, Emilă Georgiu clerici 
curs. I. Ioană Alexandresou pedagogă 
curs. III. Pantilimonă Dajdea pedagogă 
curs. II. Ioană Izvernioeană pedagogă 
cursulă I. ** *

Studenții din Berlin au dată ună 
banchetă în onorea profesoriloră Helm- 
holz și Virchow. După toastele ridicate 
pentru împărată și pentru cei doi jubi
lări, d. Helmholz răspunse printr’ună 
toastă în sănătatea tinerimei, arătândă 
în alocuțiunea sa însemnătatea studiiloră 
naturale și fisiologioe. D. Virohow a cjisîl 
că Germania trebue să rămâie în oapulă 
mișcărei representate prin universitățile 
sale.

A *.
Minele și stațiunile balneare române 

Stagiunea din 1891 a stațiuniloră bal
neare române au dată statului ună ve
nită de 48.409 lei 68 bani, oontra 
47.095 lei 67 bani în stagiunea din 1890 
adecă o diferență în plusă de 1,314 lei. 
Minele de petrolă și oarierele au produsă 
în primulă semestru ală esercițiului 1891 
—92 lei 85.808 contra 56.075 în perioda 
corăspunclătdre trecută, adecă o diferență 
în plusă de aprope 30.000 lei.

Reuniunea română de cântări din Bra- 
șovfi. Probele corului Reuniunei române 
de cântări din locă se voră începe as- 
tăfll, 30 Ootomvre v., Ia 6 ore sera. A- 
flându-se de presentă în societatea nos- 
tră mai multe puteri musioale probate, 
credemă, că și activitatea Reuniunei va 
lua ună avântă mai mare ca în anii 
trecuțl, ceea-ce în adevără și este forte 
de dorită.

*♦ *
Monumentul!! ridicata lui Gambetta 

de AlsațianI și LotaringienI la Iardes 
(orașulă Avray) a fostă inaugurată în 8 
Noemvre de ministrulă Bourgeois. D. 
Carnot și Freycinet au fostă represen- 
tațl; număroșl senatori și deputațl și 
socialiști Alsațienlși LotaringienI au asis
tată. D. Bourgeois a constatată minu
nata situațiune interidră și exteridră 
pentru care Gambetta a munoită în timpă 
de 15 ani.

* * *
Epidemia de diphteriă întin4endu-se 

la Belgrad în Serbia, universitatea de a- 
colo a fostă de asemenea închisă.

*■* *
Comitetalu reuniunei pentru apărarea 

țării, a primită după oum se telegra- 
fidză din BucurescI, introducerea prafu
lui de pușcă fără fumă de fabricațiune 
francesă, în armata română.

* * *
La Bistrița a isbuonită între vite 

bdla de unghii și de gură. Din asta 
oausă, tergulă de țeră ce avea să fiă în 
16 și 17 n. o. s’a oprită, rămănândă a 
se ține numai tergulă de cai.

** *
Marele falimenta din Berlină. Amă 

anunțată într’o telegramă că firma ban- 
oheriloră „Hirschfeld & Wolf44 a fali- 
mentată cu ună pasivă mai mare oa 8 
milidne. Acum se anunță ună nou de- 
sastru financiară în Berlină. Frății Som
merfeld, asociațl ai oasei Friedlaender 
& Sommerfeld s’au sinucisă, din causa 
perderiloră, ce au suferită prin specula- 
țiunl mari cu efecte rusescl și prin o 
vidță prea luxuriosă.

* * *
In Monte Carlo s’a ținută în dilele 

aoeste adunarea generală ordinară a ac- 
ționariloră bănoei de jocă. După rapor- 
tulă comisiunei, câștigulă în anulă acesta 
a fostă de 21 milidne de fraud, față de 
20 milidne din anulă treoută. Nefavo
rabilă pentru bancă a fostă luna lui 
Martie, în care s’a perdută 980,000 de 
franci. Intre acționari s’a împărțită 11 
milione de franci, ceea ce corespunde 
unei dividende de 24 procente a capi
talului acțiiloră. Câte esistențe ruinate 
are acâstă bancă de jocă în soootdla ei, 
nu s’a anunțată.

0 crimă îngrozitore. „Gazetta di Ve
nezia14 anunță o crimă îngrozitdre ce s’a 
săvârșită în orașulă Udini din insula 
Sardinia. Țăranulă Rosas, care înainte 
cu câteva <jil® a fostă eliberată din tem
niță, unde a stată închisă șdpte ani, a 
ataoată pe primarulă Melis, pe care l’a 
împușcată; apoi împușcă pe țăranca 
Clotilda Cooca. Pe o altă țărancă o ucise 
prin două lovituri de pumnală, âr pe 
proprietarulă Seohi prin trei gldnțe de 
revolveră. Panica în poporațiune e tarte 
mare. Cei uciși au servită de martori 
în contra lui Rosas, în procesulă inten
tată acestuia.

încercare de iobăgiă modernă.
Din nordulH Transilvaniei, 4 Nov. 1891.

Notariatulă Șintereagului se compune 
din satele curată românesol Șireagă, Mo- 
goșmortă, Cooiu și din mixtulă Șinte- 
reagă — în ceroulă politioă ală Boolea
nului (munioipiulă Solnooă-Dobâca.) No
tară e Farkas Ferencz, care fiindă 
cumnată cu fisolgăbirăulă Floth Adolf, 
cuteză multe de tdte, fiindă sprijinită 
din partea acestuia.

Intră altele amintescă, că aoestă 
notară îșl pune ca primari nisce dmenl 
servili, neesperțl și tineri, oum a făcută 
în Șireagă, unde pe Nicolae Murășanu, 
care a primăriță vre-o 12 ani și era băr- 
bată consciențiosă, dreptă, aptă și con
sumată îu afaceri, fără nici o vină l’a 
dată afară din slujbă și în loculă lui a 
pusă ună tînără timidă și neespertă. A- 
ceștl primari slugarnici îi facă apoi tdte 
pe placă ; prin presiunea oe o esercită 
asupra poporului, ei sub pretextă de 
clacă scotă de 7 ori pe ană de regulă 
atâtea pluguri, câte îi trebue, atâtă lui 
Farkas, câtă și lui Floth. Prin asemenea 
servicii făcute fîsolgăbirăului, lui Farkas 
Ferencz i-a suocesă a stdrce o îmulțire 
a salarului dela 400 la 600 fl., ceea ce 
s’a făcută totă pe soootela comuneloră 
românescl de mai susă.

In ănulă treoută, din întâmplare fi
indă în Șireagă, looulă meu natală, în 
luna lui Sep tem vre, într’o dimineță, ju
rații cu larmă mare scoteau feciorii și 
fetele din sată la lucru, er trimisulă no
tară Farkas înturna tinerimea din capulu 
satului, să-și aducă diferite unelte de lu- 
oru, cotărol, sape eto.; eu i am spusă 
acelui argată să tracteze mai omenesce 
cu omenii, oă doră au trecută vremile 
iobăgiei, și i-am ^isă s’o spună acesta 
notarului. Ce-i dreptă apoi, că la acestă 
dacă a notarului niol jumătate nu au 
eșită. Olaoa li-se impune dmeniloră sub 
titlulă, oă „notarulă dă lioență de jocă 
la tinerime.44 AucJițI șarlataniă!

Am aflată apoi dela ȘireganI, oă oei

fraților Boisseree și Bertram, locul unde s’au 
întâlnită și cunoscută mai întâi ? Acești 
bărbați ospitall permiseră tînărului, casă 
cerceteze tablourile loră ori de câte ori 
voia dânsulă, și elă o făcea acesta tot- 
dduna pe la amiacjl) când se desohidea 
galeria. De ar fi ploată sâu ninsă, ori ar 
fi fostă timpulă celă mai frumosă pentru 
esoursiuni prin împrejurime, elă totuși 
venea, de multe-orl arăta bolnavă la 
față, der cu tdte aceste venea. Ar pre
țui oineva prea multă gustulă artistică 
ală domnului de Froben, deoă ar crede, 
că densulă a copiată seu a studiată mă
rețele tablouri ale bătrâniloră Olandesl. 
Nu, elă venea încetă pe ușă, saluta în 
tăoere și apoi se ducea în cea mai înde
părtată odaiă, înaintea unui tablou, pe 
care-lă privea lungă; și tată atâtă de li
niștită părăsia elă drășl galeria. Proprie
tarii erau prea delioațl, deoâtă să-lă în
trebe despre predilecțiunea minunată de 
a privi acelă tablou, dâr și loră trebuia 
să le bată la ochi, că elă, de câte-orl 
pleca, greu îșl putea reține lacrimile, ce-i 
curgeau din ochi.

Tabloulă nu avea vreo mare va- 
lore istorică său artistică. Representa o 
damă în costumă jumătate spaniolă, ju
mătate vechiu germană. O față amabilă 

și înfloritore, cu oohl limpezi și plini de 
iubire, cu o gură fină și zimbitdre, cu o 
bărbiă gingașă și rotundă, apărea ca și 
viuă privitoriloră. Fruntea frumdsă era 
încadrată de ună pără bogată și de o 
pălăriă mică, cu pene albe și stufose, 
care e aplecată puțină într’o parte. Vest- 
mântulă, care îi lăsa liberă numai gru
mazii ei minunați, era aninată ou ună 
lanță greu de aură și arăta totă atâtă 
de bine moralitatea, câtă și rangulă înaltă 
ală damei.

„Pdte că e amoresată în tabloulă 
acesta44, îșl gândiau toți „ca și Calaf în 
ohipulă principesei Turandot, deși cu o 
speranță în raportă mai mică, căol ta
bloulă e de o vechime de trei sute de 
ani și originalulă nu mai este între cei 
viețuitori44.

De ună timpă înodoe se părea, că 
nu mai e Froben singurulă admiratoră 
ală tabloului. Principele de P. visitase 
într’o cji galeria, dimpreună ou suita sa. 
Don Pedro, măestrulă de curte, părăsise 
grupulă privitoriloră ce umblau dela ună 
tablou la altulu și privea tablourile, um- 
blândă singură din o odae în altă; der 
deodată oa lovită de trăsnetă, cu o es- 
clamațiune de uimire se opri înaintea 
chipului acelei dame. Când principele 

părăsi galeria, îlă căutară înzadară pe 
măestrulă de ourte multă vreme. Iu fine 
îlă găsiră cu brațele atârnate, cu ochh 
săi focoși pe jumătate închiși, cu gura 
strînsă, stândă în adâncă contemplațiune 
înaintea chipului.

Ii aduseră aminte, că prinoipele s’a 
coborîtă deja pe scări, totuși bătrânulă 
părea, că se gândesce în momentulă 
acesta numai la una. Elă întreba: Cum 
a ajunsă chipulă acesta aiol?“ I-se spuse, 
că e. zugrăvită de ună măestru vestită 
aoum câteva sute de ani și din întâm
plare a venită în mânile actualului po- 
sesoră.

— „O, Dumnedeule, nu?u, răspunse 
elă, „tabloulă e nou, nu de sute de ani, 
de unde este? O, te conjură, unde o 
potă găsi?“

Bărbatulă era bătrână și avea o în
fățișare prea venerabilă, deoâtă ca is- 
bucnirea acesta a sentimenteloră sale să 
o fi ținuta de ridiculă ; totuși când elă 
audi din nou afirmându-se, că tabloulă 
e vechiu și că probabilă e zugrăvită de 
Luca Cranach, clătină gânditoră din 
capă.

— „Domniloră44, <Șdse Și-Și Puse 
mâna pe inimă, „domniloră, Don Pedro 
de San Montanjo Ligez vă ține de dmenl 

cinstiți, D Vostră nu sunteți vândătorl 
de tablouri, nu voițl să-mi vindețl acestă 
tablou ca anticitate, credă că din bună
tatea d-vdstră vădă aoeste tablouri, și 
d-v6stră vă bucurați de respeotulă aces
tei provincii. Der trebue că tdte mă în
șelă — cunosoă pe dama, pe care o re- 
presentă chipulă acesta44.

ț)icândă aoeste eși din cameră, sa- 
lutândă respectuosă.

— „In adevără!44 (jis® unulă dintre 
posesorii galeriei, „deoă n’amă soi atâtă 
de bine, de cine e zugrăvită acestă ta
blou, când și cum a venită în posesiu
nea ndstră, și câți mari de ani mai îna
inte a fostă atârnată în K., amă crede, că 
se înșelă în dama acesta. Nu se pare, 
oă și pe tînărulă Froben îlă atrage dîlnică 
vre-o amintire înaintea acestui tablou, 
și aoestui bătrână Don, nu-i schinteia 
în ochii săi ună focă juvenilă, când măr
turisi, că oundsce pe ddmna aoesta, oare 
e zugrăvită aici? Curiosă, cum se jdcă 
fantasia cu dmenii cei mai ou minte, și 
pe mine totulă m’ar înșela, ddoă Spa- 
niolulă va fi venită aoum pentru ultima 
dră aici44.

(Va urma.) 
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oe n’au voită să facă diua de lucru pen
tru jocă la notarulă, mai târfliu pe calea 
esecuțiunei, cu luarea sumanului și pep- 
tarului din spate, au fostă despoiațl fiă- 
oare de câte 60 cr.

Astfelă notarulă pentru o licență și 
timbru, care pote să valoreze 2 tl. pentru o 
comună, ia pe cale ilegală preta de 40—50 
fl., — pentru Cociu și Șintereagu câte 60 
pănă la 70 fl. la ană, afară de cțilele deplugă. 
Și aoâsta o facă regulată negenată de 
nimeni în tote 4 satele notariatului său, 
fiind-oă dmenii nu outeză să se opună 
sciindă, că fisolgăbirăulă este radimulă 
notarului.

In Septemvre a. o. întelnindu-mă eu 
cu d-lă Farkas la oasa primarului în 
Șireagă, în presența mai multoră omeni 
i-am spusă retezată în față, să nu mai 
reînoescă iobăgia, oelă puțină în looulă 
nasoerei mele, oă a trecută 1848. Elă 
s’a sousată cjicenclă, că nu sîlesce pe 
Omeni, ci aceia îi facă <jiua de lucru 
de bună voia loră și mi-a 4*sh, că mai 
multă nu o va faoe aoesta. Șireganii 
atunol mî-au mulțămită pentru între ■ 
punere.

ErI însă am primită dela Șireagă ur- 
mătdrea însoiințare:

„Din causa D-tale, că te-ai sfădită 
cu Farkas când ai fostă în Șireagă, avemă 
mare baiu, că movilele vicinale nu vreu 
să le ia în semă. A eșită numai pentru 
ȘireganI ună esecutoră, oare are o diurnă 
de peste 10 fl. și la luatulă movileloră 
în semă a rânduită de a eșită oomisa- 
rulă de varmede din Beoleană, oare fi- 
indă informată de dânsulă (Farkas), n’a 
luată niol una în semă. Au mersă Ușeră 
și Simionă Rusu la Farkas să se roge, 
ca să ne ia movilele în semă, oă l’omă 
ajuta cu plugu seu cu altă lucru ; Far
kas s’a înfuriată strigândă : „nu-mi trebe 
ajutorulă Șireganiloră, au trecută 1848, 
mulțămițl lui Murășianu, ori le faceți 
după lege, că decă nu, le veți plăti ou 
banl“, deși movilele cu multă suntă fă
cute mai mari oa în anii treouțl. Lasă-lă 
în posna lui, nu ne face atâta baiu, n’ai 
D-ta nici o soădere de aoolo, că i-oră 
ajuta Șireganii vre-o jumătate de fli de 
lăcru. — Primarulă acesta fiindă tînără, 
nu se întrepune de looă pentru comună 
seu pentru săteni, pe mulțl i-au pusă la 
globe pănă aouma, unulă 5 fl., altulă 
7 fl.“ eto.

Din acestea se vede, oă a prinsă 
miculă tirană mâniă, că trebue să scape 
venitulă ce-lă avea din claoă, și cercă 
a-șl răsbuna asupra âmeniloră și a i 
strîmtora pe alte căi.

Etă o ioonă de administrațiă un- 
gurâsoă!

Petru Mureșianu.

Sfințirea steagului la școla civilă de 
statu în Sibiiu.

Sibiiu, 10 Noemvre.
Era ună timpă înaite cu vre-o 4eoe 

ani, oând limba maghiară numai spora
dice se au4ia răsunândă pe stradele Si- 
biiului, astă4l amă ajunsă însă atâtă de 
departe ou sistemulă de guvernare ma
ghiară, ca să vedemă arangiându-se din 
partea „patrioțilorău și sărbărl, cari să 
întrunescă atâta lume, încâtă sala cea 
mai mare din Sibiiu dela „G-eselsohafts- 
haus“ abia să o potă încăpe. Lucru na
turală, căci mulțimei îi place a se de
lecta la privirea de manifestațiunl pline 
de splendâre, cum suntă de obiceiutăte 
actele Maghiariloră, ținendu-se bine și 
țepănă de maxima vechia latină: „forma 
dat essereiu. Fiă-le de bine, noi nu-i pu- 
temă invidia. Nici nu amă dori, ca și 
ale nâstre acte să urmăresoă acestă me
todă, căci preferimă să țînemă la oonți- 
nută, la „Sein“ (ființa) și nu la „Sohein“ 
(aparință). Astfelă amă dori să fiă tdte 
actele nâstre și ne dâre inima, când ve
demă, că se mai află și la noi âmenl 
obdușl ou spoiala „splendorei“ culturale de 
prin Pesta și Clujă, cari nu se geneză 
a însoți și acte de ale nâstre cu stîrpi- 
turl de forme maghiare.

Destulă, că la festivitatea de mai 
susă, anunțată pe 11 dre, s’a putută vede 
cum și câtă de departe a mersă înfră
țirea maghiară-săsescă, căol tote corpora- 
țiunile săsesoi au luată quasi oficiosă parte 
a aoâstă solemnitate maghiară.

Aoolo amă putută vede representatâ 
biserica luterană, reuniunea industrială, 
șoola de fete, școla și gimnasiulă, abstra- 
gândă comitatul!! și magistratulă. Er din 
partea Maghiariloră fișpanulă, vice-șpa- 
nulfi, presidentulă de tribunal!!, directo- 
rulă de finanțe, de poștă și telegrafii, 
chiar și „Kulturegyletul“ și-a avută re- 
presentantă. Din partea Româniloră a 
asistată numai directorulă seminariului 
Andreiană și asesoră referințe școlară ală 
archidiecesei.

Ca nașă a figurată domna presiden- 
tului de tribunală. Toți representanții, 
înoependă dela fișpană și pănă la repre- 
sentantulă comunității israelite, au luată 
parte la sânțirea stogului, esprimândă 
fiă-care câte o sentință și bătendă câte 
ună ouiu în ruda steagului maghiară, pe 
care se afla marca Ungariei în tricoloră 
maghiară ou inscripțiunea „Kitartâs“ 
(perseveranță). In majoritatea loră, sen
tințele au esprimată dorința, oa acestă 
școlă să cultive iubirea de dreptate, ega
litate, frățietate, religiositate, libertate, 
moralitate și iubirea reciprocă. Doue 
însă au fostă de natură șovinistă, se în
țelege în oonformitate cu vederile celora, 
ce le representau. Rabinulă a intonată 
iubirea de patriă maghiară și de limbă 
maghiară, ca pe celă mai înaltă scopă 
ală școlei, er representantulă „Kultur- 
egyletului a flisă, că totdăuna atunci ”a 
fâlfăi acestă stegă cu demnitate, oând 
va fâlfăi pentru cultura maghiară.

Cu aceste s’a terminată scenăria, pe 
oare nu credă, că a visat’o poporulă să- 
sescă, înainte nu mai multă decâtă ou 
cinol-deol de ani, ăr noi,privitorii, ne-amă 
depărtată, făcendu-ne felă și felă de 
combinațiunl, der linișoițl în inima nâs- 
tră, oă peste alțl oincl-cjecl de ani, va 
trebui să fiă altcum.

Raportorulă.

Armata francesă
judecată de ună omit de stătu 

e n(jlesic.
(Fine.)

Charles Dillte arată apoi părerea sa 
generală asupra armatei francese în ur- 
mătorulă modă :

G-ermania, 4i°e a perdută în
aoestă ană supremația necontestată, oe-o 
avea de 20 de ani încoce în Europa. 
Nu este vorba de-o diminuțiune a puterii 
sale, ci de-o diminuțiune a prestigiului 
său, și aoesta fără oa să flă justificată 
prin vr’ună faptă determinată, ori prin 
vr’ună evenimentă positivă.

înoependă din luna Augustă 1870 
și pănă în vera anului 1891, judecătorii 
cei mai oompetențl atribuiră primulă 
rangă Germaniei în oeea-ce privesce 
forța militară: treceai de esoentrică pe 
la anulă 1887, deoă susțineai, că după 
tote desastrele Francia era pdte totă 
atâtă de pregătită ca Germania. Ceea-ce 
atunci nu era de câtă o opiniă hipote- 
tică și șovăitdre, a devenită astăcjl o o ■ 
piniă generală în Europa, și în a doua 
jumătate a anului 1891 mai nimeni nu 
va cuteza a susține, că Germania este 
fără îndoielă superioră Franciei, seu oă 
tripla alianță este superiâră pe conti- 
nentă Franciei și Rusiei reunite,

Intr’adevără Francia a dovedită a- 
cumă ea singură, oă miculă ei soldată 
a mai ajunsă încă odată a fi primulă 
soldată din lume. Ea vede aoumă la lu- 
oru generația năsoută după desastrele 
dela 1870. De aoi înainte este sigură, 
că acăstă generațiune posede tote oali- 
tățile militare, ale acelei generațiunl, 
oare urma pe Napoleon I în marea sa 
oampaniă între rîurile Seina și Marna. 
Și Franoia rămâne aprope uimită de 
surprindere, de a se vedâ atâtă de com
plectă restabilită.

Marele manevre oe s’au esecutată în 
partea dela răsărită a Franciei suntă 
oele mai importante din câte s’au vă- 
cjută în afară de G-ermania, decă ne re- 
ferimă la rangulă generaliloră, cari le-au 
dirigeată; șî oele mai importante , cari 
au avută vre-odată locă în afară de 

Rusia, dacă ne refenmă la numărulă 6- 
meniloră. Din punctulă de vedere ală 
celoră două elemente combinate, aoeste 
manevre suntă fără precedentă în isto
ria preparativeloră derăsboiu. Niolodată 
nu s’a vă4ută reunită în timpă de pace 
o asemenea armată: patru corpuri de 
armată, cu o parte din reservele loră, 
două din aceste corpuri așeflate la fron
tieră și ținute în modă permanentă la e- 
feotive multă mai numărose ca celelalte; 
două divisiunl de cavaleria independente; 
suplimente formate din artileriă și din 
infanteria marinei, eohivalândă celă pu
țină c’ună jumătate oorpă de armată; 
tâte comandate de cătră generali de re- 
putațiunea unui Suassier, unui G-alliffet 
unui Davout, unui Miribel, avendă sub 
ordinile loră tactici ani oa Bonie, Derrâ- 
cagaix, Jamont, Herve și alții.

Ceea-oe bătu mai întâiu la ochi 
spectatorului în oursulă acestei impo- 
sante manifestațiunl militare, este aspra 
muncă impusă âmeniloră, și bunulă u- 
moră ou oare aoâsta greâiă munoă a 
fostă primită. In armata francesă totă 
omulă este harnioă la marșuri. Infante
ria este chiar admirabilă în modulă ei 
de a face patru4®ol de ohilometri pe 4b 
în rânduri strînse, și acâsta înoepândă 
din primele fase ale coneentrărei. Cava
leria a atinsă o mediă de șese4eol de 
ohilometrii, nu însă fără a perde într’a- 
devără din eficacitate în funoțiunile ei 
oele mai esențiale. In oeeace privesce 
artileria francesă, nu este țeră oare să 
se pătă mândri ou ea, oa Francia. Tru
pele facă totdâuna marșuri cu eohipa- 
mentulă și muniția loră complectă și în 
multe oasurl câte o companiă de fiăcare 
batalionă purtau pe lâugă aoâsta și cor
turile. Aceste neau4ite oboseli, motivate 
prin neoesitatea de a desfășura opera
țiunile pe o vastă întindere au fostă im
puse soldatului francesă pe-o căldură 
forte mare; elă li-a suportată ou o ve- 
seiiă surprin4ătore, câud oonsiderl oă 
nici ună omă nu are trei ani de serviciu 
și oă reservele abia părăsiseră variatele 
ooupațiunl ale vieții civile. Ei bine! a- 
ceștl conscrisl și acești reserviștl au fă
cută drumă mai lungă și au umblată 
mai bine decâtă soldații noștri (englesl) 
de profesiune.

Să mergemă ore mai departe cu 
comparațiuuea? După 4eGe 4’1® d® ma
nevre, trupele britanice aveau 8°/o din 
efeotivulă loră în spitală. In toomai a- 
oeleașl împrejurări Franoesii nu au avută 
decâtă ună singură bolnavă pe 4i la ună 
batalionă în calculă mijlociu, în oeea oe 
atinge oele patru corpuri de armată și 
cele două divisiunl de oavaleriă inde
pendentă.

Singurele imputări oe le faoe scrii- 
torulă dela „Fortnightly Review“ infan
teriei francese, este că ea la atacuri nu 
scie să profite de acoidente de terenă, 
pentru a se pune la adăpostă. Teoria 
pâte fi bună, 4,c® ©10, practioa însă este 
rea. Ț)iua în care s’a făcută ataculă de 
nâpte, urmată de ună repaosă (de Sâm
bătă pănă Duminecă) unde avantgardele 
ar fi trebuită să fiă ținute ou o grijă 
rigurosă, acestă servioiu a fostă de- 
risoriu.

Sir Charles JDilke mai observa, că 
oficerii inferiori și suboficeril armatei 
franoese sunt în progresă vădită. Elă a 
rămasă uimită de simplitatea militară a 
moravuriloră în tâte gradele hierarhiei.

CONCERTO.
Oratoriulu Elias. Rare-ori avemă în 

Brașovă ooasiune a asista la o produo- 
țiune musioală așa de frumâsă, ca oon- 
oertulă de asâră (Marți 10 Noemvre n.) 
ală Reuniunei germâne de cântări (Kronst. 
Mănner-Gesangverein) din looă. Ună 
singură punctă a fostă în programulă 
acestui conoertă: Oratoriulă Elias, una 
din cele mai escelente lucrări ale mare
lui oomponistă F. Mendelssohn-Barthody. 
La esecutarea acestei eminente compo- 
sițiunl, pline de momente dramatice, care 
suntă admirabilă esprimate în musică, a 

contribuită corală Reuniunei menționate, 
compusă din 100 cântăreți și oântărețe, 
societatea philarmonică împreună cu mu
șina orașului (ou totulă o orchestră de 
40 membri), eră oa soliști: d-șârele Ida 
Hiemesch și Iulie Giesel, și d-nii Adolf 
Orendi și Ernst Hintz. Produoțiuuea, oa 
și întrâgă studierea împreunată ou multe 
greutăți a frumosului oratoriu, a fostă 
oondusă de d-nulă profesoră Rudolf 
Lassel.

Suocesulă acestei produoțiunl se pdte 
numi ou dreptă cuvântă străluoită. Cu 
deosebire oorurile au fostă cântate cu o 
preoisiune admirabilă și ou multă înțe
legere, așa înoâtă oele mai multe puncte 
au trebuită să impresioneze adâaoă pe 
ascultători. Soliștii încă și-au cântată 
pârtiile loră destulă de bine și ou des
tulă siguranță. D-lă R. Lassel a oondusă 
câtă se putea de bine pe număroșii con- 
certanțl și a meritată pe deplină atâtă 
aplausele publioului, oâtă și oele două 
oorâne: una din partea oasinei săsesoi, 
a doua din partea membreloră și mem- 
briloră corului (acesta din urmă însoțită 
de o sourtă vorbire a d-nei G-eifrig.) 
Au4imă, oă produoțiunea aodsta se va 
mai repeta încă odată. Atragemă aten
țiunea publicului nostru asupra ei, reoo- 
mandândă tuturora iubitoriloră de mu- 
sioa seriâsă, sâ nu perdă ocasiunea a 
au4i o oomposițiuno așa de frumâsă, 
esecutată într’ună modă atâtă de es- 
oelentă.

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

Timișora, 11 Noemvrie. In cer- 
culu electorală ală Becicherecului 
mică s’a făcută alegerea de de
putată cu mare interesă. Alegerea 
s’a terminată cu înfrângerea com
plectă a candidatului partidei na
ționale. Candidatulă partidei libe
rale Bessenyei a primită 617 vo
turi, pe când candidatulă partidei 
naționale Steiner a primită numai 
93 de voturi.

Viena, 11 Noemvre. Esposeulu 
contelui Kalnoky cu privire la po
litica esternă este așteptată în 
delegațiunea ungară pe Sâmbătă.

Berlinu, 11 Noemvre. Faimele 
despre o iminentă oprire a espor- 
tului griului rusescă, se adeve- 
rescă.

Parîsii, 11 Noemvre. Se anunță, 
că lista deputațiloră radicali, cari 
aprobă formarea unei noue frac
țiuni, arată deja mai bine de o 
sută de subscrieri.

Roma, 11 Noemvre, In decur- 
sulă representațiunei din circă, 
s’a surpată estrada, pe care se 
aflau privitorii. 100 de persone 
suntă rănite.

Cnrsulu la bursa din Viena
din 10 Noemvre a. c. 1891

is.ata de aură 4=°la ■ . » » . . 103,—
ăanta de hârtiă5°/o ■ • ■ • • - 100.75
Imprumutulă căiloră ferate ungare *

aură .............................................115.75
dto argintă - - . . . 98.10

‘.mortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [1-ma emisiune] - - —.—

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

Imorfisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (3-a emisiune) - - —,—

Bonuri rurale ungare ..... 9050
Bonuri croato-slavone ..... 109.50
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ....... —._
imprumutulă cu premiulă ungurescă 141.— 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului . . 129.50
Renta de hârtiă austriacă .... 91,35
Renta de argintă austriacă .... 91.15
Galbeni împărătesei- - - ... 5,60
Napoleon-d’orI ........ 9,35’^
Mărci 1O0 împ. germane - ... 57.82*/2
Londra 10 Livres sterlings - - 117.85

Proprietară:
Or. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Plecarea trenuriloru:

Concursă
Pentru ocuparea postului de învățătorii secundară la șcbla 

reuniunei grănițăresci din Veștemu, comitatulu Sibiiului, pre lângă unu 
salaru anualii de 200 fl. V. a., apoi cvartiră în edificiula celă nou 
ală. șcblei și lemnele de tocu necesare, prin acesta 
pană la 15 Noembre st. n. a. c., se escrie concursă.

Reflectanții au se-șl trimită suplicele instruate 
mentele prescrise de lege la:

Comitetulu administratorii de fon dulii și școlele de 
reuniune a foștilorfl grănițeri din reg. rom. I.

Sibiiu. 5 Novembre 1891.

ANUNȚ
Subsemnatulu am onbre a aduce la cunoscința 

onor, publică, cumcă în Brașovu Strada Ol’fani- 
0 lorii (Scheiloru) Nr. 5 se află

Magazinele mele
asortate cu totu felulu de mărfuri de pescărie,

d. e. morunii, somnii, crapii, cegă, șalău (prospetu 
și săratu), Heringi marî și mici, icre negrii și roșii, 
(moi și tescuite) lapardonu flacherdă), precum și 
mărfuri de coloniale: d. e. Măsline, roșcove și 
stafide, asemenea și lână (țigae și țurcană) nelu
crată și mițe, în fine și pielărie brută de oi și 
vite, fiindu totdeuna gata a vinde en gros et en 

.fi) detail cu prețurile cele mai moderate și voiu exe- 
cuta comande în aceste branșe aci în Ungaria 

j('j și în tote statele din Europa, câtu se pdte mai 
promptă.

Așteptându cea mai numerbsă cercetare,
• mă recomanda
BrașovO, Noembre 1891.

Cu distinsă stimă,

Vasîle N. Bidu,
comerciantă.

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

este
a/pei zxxixxexalâ d.e

REPÂT“99
care în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinara în acid-oarbonio se bucură de o valore medi
cinală forte mare și de unâ renume universala neîntrecuta.

Apa minerală de „Repat44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloră de mistuire, în contra 
stărilora catarhalice a stomachului și a organeloră respirătore, în contra 
maladieloră rinichiloru și a beșicei etc., are ună efectu admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta oa remediu solvatoră neprețuibilă.

Celu mai curată și binefăcătorii producții naturalii. 
€a hor vizi» adecă bea ti» cu vinu. 'TjBȚg 

mu se pote compara acăstă apă escelentă cu nici o altă apă minerală a 
continentului.

Șampagmilti apelor! minerale.
Conforma ordonanței înaltului ministere de interne No. 5891/VIII 

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

Veritabilitatea apei s$ constată prin aceea, că dopula sticlei tre- 
bue să fiă însemnata ou : „K.-Imper Repăti". Deci să râgă a să observa 
acesta spre evitarea falșificărilora prin alte ape inferiore.

Apa minerală de „Repat44 se găsesce în calitate prospStă și ve
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tote birturile mai notabile.

Cu totă stima
Admînîstrațiunea isvorului

Josef Gyrrgy,
Brașovu, Strada Micliail Weiss (ulița poștei) No. 12.-K 662,50-41
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Au sositu prdspetu!
Marinată (Aalfiscli).
Sardine franțuzesc!. 
Sardine rusesc!.
Mar one de CmSfz.
Brânză imperială.
Mustaru franțuzescu ..Tivoli". 
Bisquits pentru ceaiu și dessertu. 
Untdelemn de Nizza.
Ceaiu lin rusescu.
Romii de asianas și Jamaică. 
Diferite soiuri de Cliocolailă.
Cognac franțuzescu. 
Cliamgagne franțuzescă.

10 sorturi diferite cafele, cât și alte arti
cole de băcănia tote cu prețuri forte mo
derate la

Ioanti Dușoiu & Fiu,
Piață, tergula botelora Nr. 22.

Univ. Med.

Dr. Carol Flechtenmacher
se va muta cu locuința încependa dela 1 Decemvre st. n. 1891 încolo în

Cetate, piața mare, colțulu dela Tergulu 
Pomeloru Nr. 18, etagiulu I.

(Desupra prăvăliei lui Demeter Eremias, Nepoții)
Intrarea din strada Hirscher Nr. 2.

Ordineză, afară de Dumineci și sărbători, în tote dilele dela II1/, pănă 
la l2'/2 din di.

698,11-3.
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Trenula
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Trenula
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I. Dela Brașovii Ia Pesta 

mixta : 4 ore 20 minute dimineța.
accelerata (peste Clușiu): 2 ore 48 minute după ametjK 
de persone: 7 ore 23 minute sera.
acoelerata (peste Arada): 10 ore 24 minute sera.

2. Dela Brașovu la Bucurescî: 

accelerata: 5 ore 15 minute dimineța. 
mixta: 12 ore 20 minute după amăcpt 
accelerata: 2 ore 19 minute după amecjl.

3. Dela Brașovii la Zernesci:

mixttt: 5 6re 45 minute diminăța. 
mixta: 2 ore 58 minute după amecjl.

Dela Brașovu la Sân-Georgiu.

mixtă: 8
mixta: 2

II.

6re 30 minute înainte de amedl. 
ore 10 minute după amecjl.

Sosirea trenuriloru:

I. Dela Pesta la Brașovii:

accelerata (peste Arada): 5 ore 8 minute dimineța.- 
de persone: 8 ore dimineța.
accelerata (peste Clușiu): 2 ore 9 minute după amedli 
mixta: 10 ore 5 minute sera.

2. Dela Bucurecî la Brașovii:

accelerata: 2 ore 18 minute după amedl. 
mixta : 6 6re 58 minute sera.
aocelerata: 10 ore 17 minute săra.

3. Dela Zernesci la Brașovii. 

mixta : 9 ore 24 minute dimineța. 
mixtO: 6 6re 44 minute sera.

Dela 4 Sân-Georgiu la Brașovii.

mixta: 8 6re 30 minute înainte de amecjl. 
mixta: 3 ore 10 minute după amecjl.

air

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


