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Brașovfl, 6 Noemvre st. v.
F6rte interesentă din punctă 

de vedere națională a fostă dis- 
cuțiunea din ședințele de Vineri 
și de Sâmbătă ale camerei depu- 
tațiloră austriac!.

La ordinea cjilei a fostă des- 
baterea specială asupra bugetului 
ministeriului de culte. Cu ocasiu- 
nea acesta deput. slovenă Klun a 
pledată pentru drepturile poporu
lui slovenă din Carniolia și Ca- 
rintia. Elă a combătută cu multă 
energiă procederea organeloră in
strucției publice în aceste țerl. 
Intre altele a arătată, că jumă
tate din poporațiunea Carintiei a- 
parține națiunei slovene și totuși 
în acestă țeră nu se află decâtO 
o singură șcălă poporală slovenă, 
t6te celelalte suntă germane ori 
utraquiste, a căroră învățători în 
cea mai mare parte nu înțelegu 
nici o bobă slovenesce. La prepa
randia din Klagenfurt limba slo
venă e privită ca ceva fărte su- 
perflu, er comunele slovene, cari 
ceră șcdle slovene suntu respinse 
pe lângă motivele cele mai deni- 
mică.

Față cu aceste argumente aduse 
în contra administrațiunei școlare 
din țările memorate, ministrulă de 
instrucțiune br. de Gautsch, răs
punse cu 6re-care nepăsare, împu- 
tândă deputatului Klun, că ar 
căuta numai certa cu luminarea. 
N’a fostă destulă cu atâta însă, 
ci ministrulă a mai declarată între 
aplausele stângei germane, că în
vățarea limbei germane este o 
adevărată necesitate de statu.

Acestă necesitate a fostă cu 
atâta aplombă accentuată din par
tea domnului de Gautsch, încâtă 
deputății sloveni și boemi protes
tară solemnelă în contra vorbe- 
loră ministrului.

Conducătorulă SlovenilorG, de- 
putatulă Suklje, răspunse ministru
lui printr’ună discursă fulminantă- 
în care acceatuă, că Slovenii pre
tindă ca copii loră să fiă instru- 
iți în limba maternă și o pretindă 

acesta pe basa legei și a dreptu
lui loră ; cu părere de rău vede însă, 
că tocmai din acea parte, care ar 
trebui să scutescă legea și drep- 
tulu, li se spune, că ar fi ună 
poporă perdută, decă nu și-ar cul
tiva copii încă din cea mai fra
gedă etate în limba germană și 
în spiritulă germană. Deputatulă 
Suklje declară, că d-lă Grautsch, 
care a împinsă poporulă boemă 
în oposițiune, silesce și pe popo
rulă slovenă la pasulă acesta. Der 
nu va lăsa să fiă înfricată prin 
amenirțărl șl măsuri violente.

Vorbirea acesta a fostă salu
tată cu aplause sgomotăse din par
tea dreptei. Observămă că Slovenii 
se află în clubulă conservativă a 
lui Hohenwart, care pănă acum a 
mersă cu guvernulă. Intrândă în 
oposițiă, Slovenii ară trebui să pă- 
răsescă clubulă, prin ceea ce s’ar 
sgudui organisația lui. Din causa 
acesta este și ca evenimentă par
lamentară importantă discusiunea 
amintită.

Deputatulă Suklje a fostă feli
citată de membrii clubului Hohen
wart, de deputății boemi, ba și 
de deputății poloni. Mai multă 
însă, conducătorulă conservativilor 
catolici, deputatulă Ebenhoch a 
declarată, că recunăsce îndreptă
țirea pretensiuniloră slovene și că 
fracțiunea loră îi va sprijini cu 
bărbățiă în validitarea loră.

Dăcă guvernulă crede că tre- 
bue să esecute nu egala îndreptă
țire națională, ci germanisarea, 
cum a pus’o în perspectivă d-lă 
Gautsch, atunci—flice „Politik"— 
urmarea neapărată va fi, că nu 
numai între Sloveni, ci și între 
noi Boemii, elementele moderate 
se voră retrage cu totulă pen
tru durată și voră fi cu desă- 
vîrșire înlocuite de elemente ra
dicale, și că poporele amenin
țate în esistența loră națională se 
voră uni pentru apărarea comună, 
și voră face aceea ce pretinde 
onărea națională.

CRONICA POLITICĂ.
— 5 (17j Novembre.

— Conferința de repețite-orl amâ
nata a fracțiunei Ugron, în care trebuia 
să se hotărască asupra viitorei posițiunl 
a partidei, s’a ținută astădl. Se cjice, că 
s’ar fi luată hotărîrea, ca fracțiunea să 
esiste și de aci încolo ca partidă inde- 
păndentă, ca să între ca atare în lupta 
electorală și ca urmare va renunța la 
ori ce incercărl de apropiere cătră par
tida independentă. La conferință au fostă 
de față toți membrii partidei. Numai trei 
din aceștia se pronunțară pentru reali- 
sarea cu partida independentă, 16 mem
bri între cari și Desider Ronay se de- 
olarară cu hotărîre în contra realisărei 
și pentru continuarea ca fraoțiune inde
pendentă. Partida va rămâne sub condu
cerea lui Gabrielă Ugron, purtândă pe 
lângă acesta și numele de partidă dela 
1848.

— In camera francesă s’a depusă 
după cum scimă înainte cu câteva luni 
de cătră miniștrii de răsboiu și de jus- 
tițiă, ună proieotă de lege, după care 
legea în contra spionagiului din anulă 
1886 se schimbă și se înasprescă pedep
sele prevăzute în acestă lege. Pe- 
depsa maximală prevăcjută în legea dela 
1886 este înohisorea pe cinci ani. Prin noul 
proiectă acea pedepsă s’a ridioată acum 
la 10 ani. Gomisiunea armatei, căreia 
’i se trimise acestă proiectă, află aceste 
disposițiunl nesuficiente și hotărî schim
bări radioale; între altele ea prevede 
pentru oasurl importante pedâpsa cu 
mărte. Ministrulă de răsboiu în înțele
gere cu ministrulă de justițiă, au luată 
aoum hotărîrea a se alătura la acestă 
decisiune a comisiunei. Noua disposițiă 
a legei prevede o pedepsă dela ună ană 
închisăre, pănă la pedepsă cu mdrte 
(numai pentru militari) și amende în bani 
dela 3—10,000 franci. Comisiunea în
sărcina pe raportorulă ei D-lă Camille 
Dreyfus a se înțelege asupra acestui 
proiectă, cu ministrulă de răsboiu.

— Fostulă ministru francesă de es
terne, d. Flourens, a comunicată cores
pondentului parisian alăcjiarului „Times“, 
că încă de acum trei ani esista o înțe
legere diplomatică între Francia și Rusia, 

și anume: în tdte chestiile internaționale 
interesândă pe Franoia, guvernulă pari- 
siană să ia inițiativa, er Rusia să-lă se
condeze, și în chestiile interesândă pe 
Rusia inițiativa să aparțiă guvernului 
din Petersburg, âr Francia să-i dea totă 
spriginulă.

— împăratulă Vilhelm cu ocasiunea 
petrecerei sale în Munchen, a scrisă în 
albumulă acestui orașă următdrele cu
vinte : „Suprema lex regis voluntas* (Cea 
mai supremă lege este voința regelui), 
piarulă „Freisinnige Ztg“ vorbindă des
pre aoâsta cjioe, că sentința aoâsta arată 
ună modă generală de vedere, care se 
observă în diferitele vorbiri ale împăta- 
tului. Impăratulă Vilhelm scrisese odată 
pe ună tablou din ministerulă de culte, 
următorele cuvinte: „Sic volo, sic iubeo*. 
In 5 Mărtie 1890, cu ocasiunea unui 
banchetă ală dietei provinciale branden- 
burgioe, se asprimâ împăratulă: „Pe 
aoeia, cari mi se voră opune, la lucra
rea acâsta, ’i voiu sdrobi!“ Aceste cu
vinte au fostă la adresa lui Bismark, 
care nu multă după aoeea a fostă con
cediată. In 4 mai 1890 tjise împăratulă, 
cu ocasiunea unui toastă: „Unuia e 
domnă în țâră, și aoeia suntă eu. Pe 
nimeni altulă nu-lă voiu suferi lângă 
mine!“

Austro-Ungaria și România.

Scimă din raportulă care l’am 
publicată er!, că în comisiunea 
pentru afacerile esterne ale dele- 
gațiunei ungare, sulevândă rapor
torulă Max Falk și raporturile mo- 
narchiei nostre cu România, dise: 

„Până mai deunăzi era părerea cam 
în generală lățită, că România doresce să 
să apropie de tripla alianță, părere a 
căreia esaotitate în timpulă celă mai 
nou a devenită ce-i dreptă îndoiosă 
în urma faptului, că Regele României 
s’a întorsă dela Berlină în țâra sa, fără 
de a face și monarchului nostru o visită. 
Este de aceea fârte de dorită ca să pri- 
mimă dela ministrulă de esterne deslu
șiri autentice asupra raporturiloră nâstre 
cu România.

La acesta quasi — interpelare a 
raportorului Falk, ministrulă de
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Baronulă de Faldner era cam nă
tângă, necultivată, chiar și călătoriaaceea, 
viâța vide a duoră capitale, ca Parisulă 
și Londra, îi poleise numai esteriorulă 
său. Elă era unulă dintre acei omeni, 
cari, fiă din vina loră seu a altora, au 
refusată să oetescă cărți alese, oărțl sci- 
ențifice și au venită la convingerea, că ei 
suntă omeni, cari cuprindă în sine to
tulă, la ceea oe țintescă alții să învețe, 
cari au noțiuni naturale despre agricul
tură, economiă de vite și altele, și se 
privescă ei pe sine înși-1 de agricultori 
născuțl, de economi practici, cari credă, 
că pe calea cea mai naturală potă ajunge 
aoeea, ce alții caută prin cărți. Acestă 
egoismă îlă făcea fericită, căci elă nu 
vedea, oă pe ce base slabe se sprigi- 
nesce sciința sa; ar fi fostă de sigură și 
mai ferioită, decă amorulă acesta pro
priu ar fi rămasă numai la afaceri, der 
elă îlă purta cu sine ori unde mergea, 

da sfaturi, fără ca să primâscă elă sfa
turi, se ținea, ceea nu prea cjîoea nime
nea, de ună capu cu minte, și cu tote 
acestea în societate era neplăcută și pote 
acasă era ună mică tirană, din simplulă 
motivă, pentru-că era înțeleptă și tot- 
dâuna avea dreptate.

r

„Ore mai obio'nuesce elă proverbulă 
sâu“, se întrebă Froben suridendă, „adecă 
refrenulă său: „„Tocmai aoâsta o dise' 
semă eu!““ Când elă se gândia mai pu
țină la aceea, ce avea să se întâmple, 
de câte-ori nu mă lua de mână și es- 
clama: „„Amice Froben, spune-mi, nu 
ți-am spus’o înainte cu patru săptămâni, 
De ce nu m’ațl ascultată Și când eu 
îi dovediamă limpede ca lumina șărelui, 
că elă din întâmplare susținuse tocmai 
contrarulă, elă atunci delocă nu se lăsa să 
fiă capaeitată și era supărată trei, patru 
4ile.“

Froben spera, că esperiința și na
tura frumosă îlă va fi făcută mai înțe
leptă pe amiculă său. Moșia sa se afla 
situată la loculă celă mai încântătoră 
din valea Rinului în apropiarea de Kaub 
și cu câtă călătorulă se apropia mai 

tare, cu atâtă îi bătea inima mai veselă, 
privindă frumsețea munțiloră și maiesto- 
sulă fluviu, și adese-orl (fiC6a în sine:

„Nu! trebue că s’a schimbată, între 
astfelă de ținuturi nu poți să fii, decâtă 
indulgentă, amicabilă și milosă, și bu- 
curându-te de acestă privelisce, trebue 
să uiți, chiar și decă ai dreptate, oeea 
oe la dânsulă, durere, nu se întâmplă 
nicl-odată“.

10.
Cătră seră, Froben ajunse la moșiă; 

dede calulă unui servitoră, oe sta îna
intea casei, întrebă de stăpânulă moșiei 
și-i se spuse, că acostase află în grădină. 
Ajungândă acolo recunoscu încă de de
parte vooea și figura amicului său. Se 
părea, că se certa în momentulă acesta 
cu ună bătrână, care era ocupată cu să- 
patulă împrejurulă unui pomă. „Și de-ai 
fi făcută acesta după moda veohiă, o 
sută de ani, în locă de cinoltjeol, pomulă 
totuși trebue să fiă oum cjictt eu- Bagă 
numai de semă bătrânule ; lucrurile tre
bue să fiă așa, numai decă ne gândimă 
la ele înțelepțesce".

Lucrătorulă îșl puse căciula în capă, 

oftândă, privi încă-odată cu duioșiă mărulă 
celă frumosă și apoi repedo și cam cu 
supărare împlânta sapa în pământă, pen
tru ca să sape. Baronulă însă fluerâ o 
ariă, se întârse și înaintea sa sta ună 
bărbată, care, suridândă amicală, îi în
tinse mâna. Elă îlă privea surprinsă.

— „Oe poftescl?" întrebă elă scurtă 
și repede.

— „Nu mă mai cunosol Faldner ?u 
răspunse străinulă. „Ooupându-te cu po- 
mologia ta, ți-ai uitată ou totulă de Lon
dra și de Parisă ?“

— „E cu neputință,Froben!“strigă 
acela și se grăbi să îmbrățișeze pe ami
culă său. „Der, Dumnecjeule, cum te-ai 
schimbată, ești așa de palidă și slabă. 
asta vine dela șederea cea multă și dela 
lucru, de oe n’ai asoultată de sfaturile 
mele, când îți spuneam, că nu e pentru 
tine“.

— „Amice!“ răspunse Frăben, că
ruia primirea acesta, fără de voiă îi re- 
înprospătă ideile sale de pe drumă: 
„amice, gâudește-te puțină, nu mi-ai 
spusă adese-orl, că eu nu suntă potrivită 
pentru a fi agricultoră, ori forestieră,

trad.de
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esterne Kdlnolcy respunse în espo- 
seulu seu următârele:

In ceea ce privesce întrebarea refe
rentului relativii la politica nostră în 
Orienta, scopurile și intențiunile acestei 
politice le-amii desfășurata de repețite 
ori și preoum potă afirma, aoeste sco
puri le-amă și avuta tot-deuna conse- 
ouenta în vedere. Ele se pota pe sourta 
resuma astfela: de a asigura pe terito- 
rula Balcaniloră tuturora individualități- 
lora de stata libera desvoltare între mar- 
ginele trase de tratatula de Berlina și 
de a promova bunăstarea lord publică 
și materială câta ne stă în putință pen
tru ca tota mai multa să se ridice la 
nivelula celoralalte state culturale și ast- 
felă să se apropie totă mai multa de 
poporele din Europa apusenă.

Ce privesce în speciala România, a- 
oestă țâră a făcuta în aoestă direcțiune 
cele mai mari progrese, la ceea ce pote 
contribue și împrejurarea, că poporați- 
unea de acolo în puterea originei sale 
romanice a înclinată în tot-deuna mai 
multa spre Europa apusenă. Se arată 
acolo încetulO cu încetulă o schimbare 
mai favorabilă și spre partea nâstră. In 
timpula din urmă s’au sohimbată miniș
trii și s’au schimbata partidele dela gu
verna, relațiunile nostre însă nu au fost 
atinse prin acesta și rămaseră, preoum 
constata cu satisfaoțiune, neschimbat ami- 
cabile. Acesta o pota (ȚQ(J ȘÎ față ou ca' 
binetula de acum, care este în moda e- 
sențiala conservativa și care în publioula 
nostru a fosta primită cu ârecare soep- 
tioismă. Noi stămă însă și cu acestă 
guvernă pe ună picioră mulțămitoră și 
sperămă, că acesta nu se va schimba, 
ori cine ară ajunge în România la câr
mă. 0 garanțiă prețiâsă aflămă însă în 
regele Carolă, conducerea căruia de ună 
pătrară de seoolă încâce și-a câștigată 
oelă mai mare merită pentru desvoltarea 
de stată militară și materială a tânăru
lui regata. Nu ne îndoimă nici câtuși 
de puțină, că politica esteriâră a Ro
mâniei va păstra și în viitoră direcțiunea 
de până acuma. Este acesta cu atâtă 
mai ușoră pentru România, cu câtă ea 
urmăresce totă aceleași scopuri și inte
rese ca și noi, adecă o politică conser
vativă basată pe susținerea păoii precum 
și a stării de dreptă în peninsula bal
canică.

SCIRILE DILEI.
— 5 (17) Noemvre.

Artiștii români in străinătate: D na 
Darclee cântă la Florența, unde obține 
mari succese. D-na Norina (Iamandi) 
este la teatrulă Monnaie din Bruxelles. 
D-na Teodorini e totă la Rio de Ja
neiro. D. Gabrilescu cântă cu Adalgisa 
Gabbi la Lisabona. D-na Chițu și d.

Dimitresou suntă la Barcelona. D-șora 
Liturine (Littman) la Buenos-Ayres. D-ra 
Bârsescu e angajată, oum se soie, la 
Hamburg și d. Max la Odeon în Paris.

** *
Congrestl. In 7 Noemvre se va ține 

în Bucuresol ună congresă internațională 
ală căiloră ferate. La acestă congresă 
voră lua parte 20 de directori ai tutu
rora drumuriloră de feră de pe con- 
tinentă. ** *

0 nouă ambasadă română. In 1 Ia
nuarie 1892 se va înființa o ambasadă 
română de clasa II, în Madrid.

** *
Desastrele financiare din Berlină se 

succedă. Precum se telegrafiază din Ber
lină, d. Ed. Mass, șefulă unei casse de 
bancă din Charlotenburg, s’a pusă la 
disposiția justiției pentru 0 delapidare 
de deposite, care se urcă la 400,000 de 
mărci.

** *
Congresului oameriloriî de comerciu. Cele 

mai multe camere de comerciu dinRomânia 
au primită propunerea camerei oomerciale 
din Buouresol de a se întruni în con
gresă pentru a discuta diferite cestiuni, 
relative la comerciu. Data congresului 
se va fixa după înțelegerea prealabilă 
dintre camera din BucurescI și minis- 
terulă comeroiului.

** *
Țarulii, oficerfi. francesă onorificii. Câți

va oficerî au propusă în Casinulă mili
tară din Parisă, ca să se dea onorifică 
Țarului gradulă de colonelă ală unui 
regimentă francesă. Propunerea a fostă 
primită ou celă mai mare entusinsmă.** *

Societatea omenilorii de litere din 
Parisii, ală cărei președinte este vesti- 
tulă romanoieră Emil Zola, a fostă re
cunoscută de consiliulă de stată ca per- 
sonă civilă.

** *
Sinuciderea unui magnații. In cjilele 

aoeste s’a sinucisă oontele Geza Bat- 
thyâny în Polgârdi (comitatulă Albei re
gale). Causa acestei sinucideri, se cjioe, 
că a fostă boia de care suferia în tim- 
pulă din urmă. După o altă versiune, 
tînărulă oonte s’ar fi sinucisă din causa 
unui amoră neferioită.

** *
Concertii ală cântărețiloră de operă. 

D-lă Berger a cărui trupă actualmente 
jocă pe soena teatrului din SiEriiu, vă 
arangia la înoeputulă lunei Decemvre st. 
n. ună concertă în sala hotelului Cen
trală Nr. 1 de aici, ou cele mai bune 
puteri de operă din trupa sa.

*A £
Concertulii de Dumineoa trecută dată 

de musica regimentului 82 de infanteriă 
de aici în sala Otelului Centrală Nr. 1,

putemă (jice cu dreptă cuvântă, că a 
reușită pe deplină. De ună lungă șiră 
de ani încâce n’amă avută aici în Bra- 
șovă o musioă militară atâtă de com
plectă și bine instruită ca aoeea a regi
mentului, ce se află actuală la noi în 
garnisână. Diferitele piese din bogatulă 
programă au fostă esceleută eseoutate, 
și apropo tdte la cererea publicului au 
trebuită să fiă repetate. Fantasia româ- 
nescă „Suvenirl de Mehadia“, a căreia 
musioă este atâtă de duloe și duiâsă, a 
stârnită sgomotâse aplause din partea 
întregului auditoriu, în urma cărora spre 
marea mulțămire a publioului română, 
ce era de față, s’a esecutată de două ori 
oonsecutivă frumâsa „Hora Sinaiei“. De 
asemenea nu se pâte oontesta suooesulă 
oe l’a avută și marele potpuriu „Wan- 
derbilder", composițiă a însuși dirigen- 
tului orohestrei militare, a d-lui Francisc 
Sommer, care prin variația și modulă, în 
care este arangiată, dovedesoe gustulă 
oompositornlui.

Ca conolusiune observămă cu plă
cere, că d-lă Sommer, căruia i-se cuvine 
totă meritulă, posede multă destoinioiă 
întru oonduoerea orohestrei sale, că dis
pune de ună bogată repertoriu și prin 
inovațiunile introduse ne-a pregătită 
plăcute surprinderi, așa înoâtă în scurtă 
timpă de când se află în orașulă nostru, 
a soiută să-și câștige simpatia publioului 
brașovenă.

Dela Congresulâ de pace.
Pre cum se vede din pressa ita

liană și francesă, în conferința in
terparlamentară dela Roma s’au 
petrecută lucruri cari au produsă 
o însemnată agitația într’o parte 
a pressei europene. Ț)iarele din 
România dela 2 Nov. st. v. c. 
primescu unu raportă mai amă
nunțită despre faptele petrecute, 
din cari reproducemu următo- 
rele:

D. Imbriani, deputată radicală în 
camera din Roma, a presintată o pro
punere biroului congresului asupra sta- 
teloră pură naționale. Acestă propunere 
învită congresulă să oblige pe toți de
putății presențl pentru agitarea unității 
naționale a tuturoră poporeloră.

Venindă la discuțiă, deputății ger
mani, austriaol și unguri au cerută ca 
propunerea să se amâne pentru congre
sulă viitoră, ce va ave looă în Berna. 
Deputății francesl, portugesl, danesl, ita
lieni și români au insistată însă pentru 
disouția imediată. O furtună se nasce și 
d. Biancheri, amică ală lui Crispi, a- 
nunță că propunerea nu se pâte discuta 
fiindă spiritele forte agitate și prin ur
mare se va amâna pentru congresulă 
dela Berna.

D. Imbriani protestâză în contra a- 
oestui actă arbitrară ală biroului și 
presintă o moțiune semnată de deputății 
latini și de cei danesl în termenii căreia 
președintele este Invitată a trimite pro
punerea în studiulă secțiuniloră și după 
trei cerile să se încâpă discuția generală. 
In urma gălăgiei făcute de Nemți și Un
guri moțiunea n’a putută fi luată în dis
cuțiă. D. Imbriani protesteză din nou 
în contra scandalului provocată de Nemți 
și Unguri, aceștia îlă întrerupă însă 
mereu, astfelă că e nevoită să renunțe 
la cuvântă.

Ună deputată ungură, Pulszky îșl 
permite a apostrofa pe Imbriani, numin- 
du-lă între altele și „dinamitardă ordi
nară de Triest“. Atunci d. Menotti Gari
baldi se apropie de deputatulă ungură, 
care era încungiurată de Nemți și-i spune : 
„Tatălă meu a simpatisată cu causa Un- 
guriloră și i-a sprijinită, credând că voră 
da esemple bune de liberalismă. Der 
Ungurii suntă nevrednioî de simpatia 
Italiei, fiind-că asuprescă în modulă celă 
mai barbară trei miliâne de frați ai 
noștri

A doua di d. Imbriani publică o 
sorisore prin t6te (Țârele oposiționale și 
descriindă suferințele Italieniloră din 
Austria și a Româniloră din Transil
vania și Ungaria, cere escluderea Un- 
guriloră și a Nemțiloră din congresă. 
In urma acestei scrisori d. Imbriani a fost 
viu felicitată de deputății latini și sera 
studenții din Roma i-au făcută ova- 
țiunl mari. Peste 20.000 de omeni au 
luată parte la aoestă demonstrațiă și 
adese-orl s’au aucjită strigăte de: Tră- 
âscă România! Trăescă Românii! Josă 
asupritorii!

Intrega pressă din Roma se ocupă 
de aceste incidente și condamnă atitu
dinea provocătâre a Nemțiloră și Ungu- 
riloră și slugărnicia președintelui Bian
cheri.

Ast-felă represintanții tuturoră po- 
pâreloră europene au fostă puși în cu- 
rentulă celoră ce se petrecă în Austria, 
Transilvania și Ungaria și resultatulă e, 
că cestiunea română va fi discutată și 
agitată și în apusă.

Dela Făgărașii.
Făgărașii, 11 Novembre 1891.

Stimate D-le Redactoră ! După cum 
soițl, comisiunea municipală a comitetu
lui Făgărașului a alesă o deputațiune de 
6 membri sub conducerea fișpanului, care 
avea să mârgă la ministru pentru a pro
testa în causa drumului de feră Făgă- 
rașă-Avrigă. Membrii aleși în acâstă de
putațiune au fostă d-nii: Dr. Andreiu Micu, 
Dr. Ioană Mețianu, Kâsy Sândor, Turou 
Ioană, Kapocsânyi Mâr și Iuliu Dană.

Membrii acestei comisiunl au ținută

ori pentru alte lucruri asemenea acestora 
și că ași fi trebuită să urmeză cariera 
juridică său diplomatică ?“

— „Ah, bunulă meu Froben?“ 4ise 
acela suricjândă echivocă, „totă așa me- 
moriă scurtă ai? Nu-țl spuneamă încă 
atunci —u

— „Te rogă, ai dreptate să nu ne 
oertămă!“ îlă întrerupse ospele său, „aide 
să vorbimă lucruri mai înțelepte. Cum 
ți-a mersă, după ce ne-amă despărțită ? 
Cum trăescl?“

Baronulă porunci să aducă vină în 
foișorulă din grădină și apoi povesti 
despre vieța și traiulă său. Povestirea 
sa nu costa în altceva decâtă în jăluirl 
despre vremurile rele și despre prostia 
omeniloră. Elă da să se înțelegă, că 
elă în puțini ani, cu mintea sa și cu 
cunosciințele, ce și-le-a oâștigată în că
lătorii, a ajunsă departe în agricultură.

Dâr multă amărăciune i-au causată 
veoinii săi nechiămațl, oând începură a-lă 
sfătui la una sâu la alta și când obser
vase o renitență neînțelâsă între lucră
torii săi, cari voiau să soie totulă mai 
bine decâtă elă și în orbirea loră se ră- 
cjimau pe o esperință îndelungată. Cu

ună cuvântă, elă ducea, după cum în
suși mărturisea, o viâță plină de griji și 
de năcazuri, de certă și de măniă, și pe 
lângă aoeea nisce procese pentru certuri 
de hotare îi amărîseră încă și puținele 
dre vesele, ce ’i le reservase îngrijirea 
moșiei sale.

„Sermane amiceB, îșl gândi Froben, 
„și acum călăresol totă pe calulă acela 
și ți-se întâmplă oa ou oursierulă sălba
tică, care alergă, fără oa să-lă poți în
frâna.11

Der rândulă să povestessă îi venea 
aoum ospelui; elă înoă putu să spună 
amicului său în puține ouvinte, că a 
fostă atașată pe la ambasadele dela câ
teva curți, că în totă looulă a petrecută 
rău, că și-a luată ună lungă concediu 
și oă aoum ârășl face o călătoriă prin 
lume.

— „Ferioitule!“ strigă Faldner, 
„oâtă îți învidieză relațiunile tale: adl 
aid, mâne colo; nu cunoscl lanțuri și 
poți călători unde voescl și oâtă voescl. 
Călătoria are părțile eifrumose! Ași voi 
să mai potă odată călători așa prin 
lume!“

— „Ei, oine te împedecă?“ strigă

Froben rîcjândă: „de sigură, că marea 
ta economiă nu? Acesta o poți lăsa ori 
când unui arândașă ; spune să pună șâua 
pe cală și haide cu mine!u

„„Ah, aoâsta n’o înțelegi, amice!“ 
răspunse baronulă rîcjândă perplesă. 
„Intâiu ceea ce privesce eoonomia, nu 
potă fi în nici o di absentă, fără ca să 
nu inergă luorurile de-a întârsele, oăcl 
eu suntă sufletulă la tote. Și apoi am 
făcută o prostiă — ei, der trecă ducă-se 
— nu potă merge în călătoriă,“

In momentulă acesta veni ună ser- 
vitoră în foișoră, anunța, că dâmna s’a 
întorsă și întreba, unde să servescă 
ceaiulă ?

— „Așa credă, că susă în odaiă“, 
cjise elă roșindu-se puțină, și servitorulă 
se depărta.

„Ce ești însurată ?“ îlă întreba Fro- 
ben uimită. „Și asta o aflu abia acum! 
Ei, te felicită; der spune-mi totuși — 
mai ourândă ași fi așteptată căderea ce
rului, deoâtă acesta; și de când ?“

— „De șese luniu, răspunse baronulă 
cu gura jumătate, fără ca să se uite la 
âspele său; „dâr cum te pdte uimi lu- 
crulă acesta; îți poți închipui, că cu eco-

nomia mea cea mare, trebuindă să oîn- 
grijescă singură, — așa —

„„Ei, țină acesta ca lucru firescă și 
potrivită, der după oum mai înainte tu 
te esprimai asupra oăsătoriei, nu gân- 
diamă de looă, că-’țl va conveni cândva 
vre-o fată.

— „Nu, ârtă-mă!“ cȚse Faldner, 
„totdâuna am (Țsă și încă și atunol —

„Ei bine, tu cficea totdeuna, și încă 
și atunol“, cȚse tinărulă zîmbindă, „și 
încă atunci și totdeuna cjiceamă eu, că 
tu nu-ți vei găsi niol una, din causa pre- 
tensiuniloră tale, căci acestea ținteau la 
ună ideală, oare nu se putea găsi nioă- 
irl. Dâr înoă-odată, te felioită. Deâreoe 
în casă se află o damă, care ne-a invi
tată la ceaiu, cjău nu potă să mă înfăți- 
șeză în aceste haine de călătoriă ; aș- 
tăptă puțină, și în ourândă voiu veni. 
La revedere !“

Elă părăsi foișorulă, âr baronulă se 
uită cu tristeță după dânsulă. „Elă are 
dreptate/ șopti elă.

Der în aoelă momentă întră în fo- 
ișoră o figură înaltă femeeasoă.

„Cine s’a dusă tocmai acum dela 
tine?“ întreba ea repede „cine a <Ț8& 
„Za revedere*.
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o oonferență Vineri în 23 Octomvre a. 
c. și în acâstă conferență au hotărîtă, 
ca în 26 Octomvre să plece la Pesta.— 
In diua plecărei însă, dimineța la 3 ore 
fișpanulă convocă pe membrii deputațiu- 
nei la o nouă conferență, în care le Zise 
să mai amâne plecarea. Membrii depu- 
tațiunei însă stăruiră pe lângă plecare și 
patru din ei, anume d-nii : Iuliu Dană, 
Dr. Micu, Dr. Mețianu și K6sy Sândor 
au și plecată în cjiua aoeea, âr ceialalțl 
au rămasă să plece în Ziua următâre.

Dâr ce să ve^I ? Cei patru membri 
din deputațiune au și ^pleoată, ce-i dreptă 
der oeialalțl doi au rămasă acasă și n’au 
plecată de locă, ba încă îi încurcară și 
pe cei ce s’au dusă, căci MercurI în 28 
Octomvre le trimiseră o telegramă cu 
cuvintele: „rămâneți acolo Joi le tri- 
miseră o altă telegramă, tjicendu-le să 
mai aștepte, Vineri altă telegramă, totă 
de asemenea ouprinsă, âr Sâmbătă le 
trimiseră în fine o altă telegramă, în 
care li-se ceru ca se se întorcâ acasă.

Se înțelege, încurcătura, în care au 
'fostă aduși cei patru membri ai comi- 
siunei, nu sciau cum să și-o esplioe. Unii 
Ziceau, oă protonotarulă Turou ar fi fă
cută tâtă încurcătura, deorece se credea, 
că și elă ar fi voită ou ori ce preță să-și 
satisfacă angagiamentulă de-a lua parte 
la aoestă deputațiune, dâr toomai atunci 
era împedecată ou oomisiunea pentru re- 
gularea graniței și așa se credea, oă elă 
ar fi voită să amâne numai pănă ce-și 
•va isprăvi trebile pentru oa să potă lua 
și elă parte. Nu putemă soi, dâcă acestă 
versiune este adevărată, la totă casulă 
însă, prooederea d-lui Turcu este de na
tură a produoe bănuell și indignațiune 
■între Români.

După o altă versiune însă, fișpanulă 
ar fi primită ună avertismentă dela Pesta, 
ca să aibă grijă, ce face în causa drumului 
de feră și nu cumva să fiă în oontra celoră 
-săvîrșite de anteoesorulă său pașă. Acesta 
au aflat’o cei patru membri ai deputa- 
țiunei încă în Pesta dela ună deputată 
dietală ungură, care este interesată în 
causa drumului de fieră.

De-altmintrelea procedura fișpanului 
nu ne a surprinsă, dedrece dela ună omă 
oa elă, oare nu pdte face ună pasă pe 
pioidrele sale, nici nu puteamă aștepta 
altă-ceva; elă se vede trâba că nu are 
nici ideiă de administrația, oi umblă nu
mai âcă-așa, oa o găină beată.

Destulă că deputațiunea oeloră 
patru membri în cele din urmă nu s’au 
mai lăsată să fiă purtațl de nașă, oi Luni 
în 2 Novembre s’au și presentată la mi
nistru, unde spună, oă au fostă fârte 
bine primiți și la cererea ministrului au 
stipulată oondițiunile și referințele de 
dreptă între oomitată și între societatea 
de căi ferate, cu ună cuvântă, deputa
țiunea a făcută totă ce s’a putută în 
causa drumului de fieră.

Baronulă se ridică și se uită ou mi
rare la femeia sa; elă observa, oă fața 
ei de altmintrelea atâtă de delicată de
venise roșiă ca para fooului.

„Iosetino, de câte-orl trebue să-ți 
spună, oă Hufeland opresoe îpentru 6- 
menl de constituția ta ori oe mișcare 
prea repede; ce față aprinsă ai/ De si
gură, că erășl ai venită o bucată de 
drumă pe josă și te-ai încălzită, și a- 
oum încă vii în grădină, unde e deja 
răodre. In veci trebue să-ți repetă tâte 
acestea, ca unui copilă; fiă-țl rușine!“

„Ah, am voită numai să te iau", 
Zise Iosefina cu vooe tremurătăre ; „nu 
te necăji îndată, totă Ziua am mersă cu 
trăsura și nu suntă de looă înoălcjită. Fii 
bună."

„Obrajii tăi te contraZică" cj'36 
supărată, „trebue să-ți țină tot-deuna 
predică? Si nici șalulă nu ți-l’ai pusă, 
să-lă puni de câte-orl vii în grădină, de 
oe aruncă dâr atâția bani pe terestră pe 
astfelă de lucruri, dâcă nici nu le folo- 
sesol? O Dumnezeule, îmi vine să îne- 
bunescă. Nu-ml faci pe voie nimică, 
veclnioa ta înoăpățînare te duce la pe- 
ire. O, adese-ori ași voi. — "

Re’ntorcându-se din Pesta, d-nii Iuliu 
Dană și Dr. Miou au vrută să mârgă la 
fișpanulă pentru oa să-i spună lui cum 
au umblată, der spre mai marea loră mi
rare, d-lă fișpană, sub cuvântă, că are 
de lucru, nu i-a primită. Mai în urmă 
apoi s’a aflată adevărata causă pentru 
care nu i-a primită. In contra ale- 
gerei de vice-oomite se făcuse adecă din 
partea Româniloră ună protestă directă 
la ministru. Acestă protestă s’a transpusă 
fișpanului pentru a și da sâmă și fiindcă 
fișpanulă se soia cu musca pe căciulă, 
înoercâ și de astă-dată să se scape prin 
vre-o apucătură fișpănescă și chiămâ la 
sine pe mai mulțl dintre oei subscrișl în 
protestă, dâr pănă aoum numai pe ună 
păcătosă l'a putută înhăma, anume pe 
popa Ioană Dobrinu din Buciumă, oare 
de-altmintrelea e teologă absolută și înoă 
a depusă și maturitatea. In simplicitatea 
sa, acestă slăbuță de popă i-a dată fiș
panului o declarațiune, în care se 4^oe> 
că elă a subscrisă protestulă oe i-s’a pre
sentată din partea d-lui protopopă Danu, 
der elă nu a sciută ce conține acelă pro
testă și nu consimte cu elă.

Tocmai pe când părintele Dobrină 
îșl scria în odaia secretarului fișpănescă 
aoestă tristă testimoniu de paupertate 
ală său, noi întrarămă. Păoătosulă de 
popă căzuse într’o perplesitate vrednică 
de compătimită, er fișpanulă înțelegândă 
că cine a venită, le spuse, că n’are vreme 
să-i primescă.

In cjiua următâre fișpanulă îi ohiămâ 
apoi pe membrii deputațiunei la raportă 
în causa drumului de feră, dâr aceștia 
sciură să-i măsure fișpanului ou aceeași 
măsură, cu oare și loră li-s’a măsurată. 
Atâtă d-lă protopopă Danu, câtă și d-lă 
Dr. Miou au scrisă pe convocarea, oe 
li-s’a trimisă, oă „fiindă tare ocupați, nu 
potă merge" și niol nu sau mai dusă.

Lasă publioului cetitoră să judece 
după cuviință și să condamne după me
rită ticăloșiile aoestoră slușbașl ungu- 
rescl, încoronate de nemernicia și slăbi
ciunea unui preotă românesoă.

Numeru jubilării alu „Convorbiriloriî 
literare44.

D. Iacob Negruzzi directorulu 
„Convorbiriloru literare44 ne adre- 
seză următbrea scrisbre:

Domnule Directoră!
Alăturata adresă circulară ce amă 

trimisă la toți autorii români care au 
colaborată vre o dată la revista „Con
vorbiri Literare" în timpă de 25 de 
ani câți au treoută dela înființarea ei, 
vă rogă să binevoiți a o reproduce de 
oâteva ori în stimabilulă Dv. jurnală, 
pentru toți acei pe cari scrisorea mea 
nu i-ară fi găsită, fiă din neounosoința 
domiciliului loră, fiă din alte cause.

„Te rogă, ertă-mă, Franz !“ se ru
ga ea ou duioșiă, îneoându-șl laorimile 
„nu te-am văd.ută totă Ziua și amă vo
ită să te surprindă aici, ah nu m’am 
m’ai gândită să iau șalulă și mi-am ui- 

f t
tată că e seră. Ertă-mă, vrâi să ierți pe 
femeia ta ?

„Ei bine, lasă-mă în pace, scii, că 
nu-mi plaoă asemenea scene, și apoi 
chiar laorăml! Desvață-te pentru Dum
nezeu, de slăbiciunea aoesta fatală, să 
plângi pentru ori ce lucru de nimică.— 
Avemă ună 6spe, Froben, despre oare 
ți-am povestită deja, elă a călătorită ou 
mine. P6rtă-te bine, Iosefo, auZl ? VeZl 
să nu lipsesoă nimică, ca să nu mai am 
și grija gospodăriei. In salonă vomă bea 
ceaiulă."

Elă pleoâ tăctă pe aleă cătră oas- 
telă. Mâhnită îlă urma Iosefa, o între
bare se ivi pe pe buzele ei, der ori oât 
ar fi voită de buourosă să vorbâscă, îșl 
înohise aoesta întrebare în peptă.

(Va urma).

Mulțumindu-vă ou antioipațiă de a- 
mabilitatea Dv. vă stringă mâna ou co
legialitate

fiindă ală Dvostre devotată
I. C. Negruzzi, 

directoră ală revistei „Convorbiri 
Literare11.

BucurescI, Octomvrie 1891.

Etă și scrisbrea circulară, des
pre care face amintire mai susu:

Domnulă meu!
In curândă „Convorbirile Literare" 

voră îndeplini 25 de ani de existență. 
Spre serbarea aoestui evenimentă, sub- 
scrisulă directoră ală Revistei doresce 
să scotă ună numără jubilară, tipărită ou 
deosebită îngrijire. Acestă numără va 
cuprinde atâtă articule ale autoriloră în 
viâță ce au tipărită vre-odată ceva în 
„Convorbiri Literare", oâtă și scrieri 
inedite sâu macar retipăriri din totl cola
boratorii revistei oărl au murită.

In acestă scopă vă rogă să binevoiți 
a-ml trimite ună artioulă ori vreo poe- 
siă sâu chiar numai o maximă sâu sen- 
tență cu subscrierea D-vostră.

Numărulă jubilară avândă să âsă 
la 1 Martie 1892, trebue neapărată să 
posedă tote scrierile ce-i sunt destinate 
celă multă pănă la 1 Ianuarie viitoră, 
căci altminteri nu ml voiu putâ da sâmă 
de întinderea și forma ce va avâ publi- 
oațiunea proiectată.

In speranță, că veți primi cu sim- 
patiă propunerea mea, vă rogă să bine
voiți a-ml răspunde, dâcă potă aștepta 
scrierea cerută și să fiți încredințați de 
oonsiderațiunea mea deosebită.

Directoră „Convorbiriloră Literare" 
1. C. Negruzzi.

BucurescI, Octomvre 1891.
(Strada Romană 71.)

Aradă, 10 Noemvre a. c.
(Fine.)

Astfelă de „date autentice presintă 
colegulă meu și cu privire la socotelile 
despre venitulă ooncertului. Comitetulă 
arangiatoră a publicată în „Tribuna" din 
13/25 Iunie a. c. darea sa de sâmă, er 
resultatulă l’am oomunioată ou comite
tulă societății, luoru despre care d-lă 
Ceontea nu scie, niol vrâ să soie ni
mică, dâr nici nu-lă privesce.

Are însă oolegulă meu Ceontea, oe 
e dreptă și unele date, care nu suntă 
lipsite de adevără, dâr în forma în care 
le înfățișâză suntă neesaote și malițiâse. 
Aceste suntă „datele" relativă la forma 
învităriloră, pe care d-sa nu le amin- 
tesce, dâr le spună eu; apoi „datele" 
relativă la programa concertului și la 
ordinea de dansă. Invitările, programa 
concertului și ordinea de dansă le-a fă
cută oomitetulă arangiatoră. Cu tâte a- 
cestea declară, că primescă răspunderea 
pentru ele.

In totdâuna dela înființarea sa, so- 
oietatea „Progresulă" în considerarea 
legăturiloră, ce esistă între clasele in- 
dustriașiloră în genere, a făcută invitări 
și programe la baluri și concerte pentru 
publioulă maghiară în limba maghiară. 
Usulă acesta l’am urmată și cu ocasiu- 
nea balului și concertului de astă iârnă 
căci elă nu derogă nici societății, nici 
scopuriloră sale, oonstituindă numai ună 
actă de urbanitate față de ospeții stră
ini, pe cari îi invitămă la oasa nostră. A- 
câsta; nu însâmnă a ceda dindrepturile na
ționale, nici a mă pleoa forței. Eu n’am’ 
lipsită nici odată dela postulă meu, niol 
voiu lipsi, când națiunea mă va ohema 
sub steagă, voiu fi acolo, fiă chiar în ri- 
siculă posiției mele.

Dl. Ceontea presintă afacerea ou 
programa concertului și ordinea de dans, 
astfelă, ca publioulă, oare nu a fostă la 
bală, să deducă, că aoestea au fostă ti
părite numai în limba maghiară, și oă 
sooietatea „Progresulă" a pornită pe oa- 
lea maghiarisării, soootindă, că cu ast
felă de mistifioare ’i va succede să mă 
compromită în opiniunea publică. Dâcă 
d-sa ar fi omulă de bună credință 
și cu curată intențiune, dâcă ar fi 
omulă oare luptă numai pentru „ade
vără și progresă" după cum ’i plaoe să 
se fălâsoă la oălcâiulă apărărei sale, a- 
tuncl, în locă de a raporta inecsată și 
încă după opta luni de Zile> conoer- 
tulă și balulă au decursă ou programa 
și ordinea de dansă „tipărite în limba 

maghiară" ar fi trebuită să Zi°&> că au 
decursă cu programa și ordinea de dansă 
„tipărite și în limba maghiară". Atunci 
spunea adevărulă curată și eu nu aveam 
să-lă desavueză. Dâr maliția de care e 
stăpânită, se arată în deplină lumină.

In sfârșită, fiindcă d-lă Ceontea în 
apărarea sa oontra „Tribunei" a aflată 
de bine a me ataoa pe mine și sooieta
tea „Progresulă" oa din senină, fiă-ml 
permisă și mie, nu oa să-lă atacă, ci oa 
să-lă îndrumu la obiectă. Obiectulă este 
articolulă din „Tribuna" cu care eu nu 
am nimică. Aoi trebuia să se oprâs- 
că colegulă. Și fiindcă lui ’i place să 
lupte pentru „adevără" nu mai puțină 
îmi place să spună adevărulă cu totă 
francheța. Și adevărulă, care l’am aflată 
dela bărbații competințl și din prooesulă 
verbală ală adunărei generale a reuniu- 
nei învățătoriloră maghiari din comîta- 
tulă Aradului ținută în Z^ele de 7 și 
8 Octomvre în Gyorok se ouprinde în 
următârele rânduri: „4 Elnok felolvas- 
tatja a „Marosinneni gor. hei. român tanitd- 
egyletu ănvdzlo tăviratăt: „Fogadjâk szivă- 
lyes dvkivănatunkat a mai kbzgyălăs si- 
kerăhezil. Adecă; Presidentulă dă cetire 
telegramei de felicitare a „reuniunei în
vățătoriloră români gr. or, dinoool 
de Murășă: „Primiți cordialele nâs- 
tre felicitări la sucoesulă adunărei de 
astăZl.44

Eu nu te combată nici îți facă im
putare d-le președinte ală reuniunei în
vățătoriloră remânl gr. or. din drâpta 
Murășului. D-ta poți Zioe în liniște cu 
bătrânulă Șincai: Hic est fetus meus, si 
non pudet fecisse nec portasse pudebitl

V. Mangra.
Lipsindu-ne astăzi spațiulu, 

vomu face observările nbstre cu 
privire la acestă regretabilă afa
cere dintre d-nii T. Ceontea și V. 
Mangra, în N-rulu viitorii.

ULTIME SOIRI.
BucurescI, 16 Novembre. Er! 

doi miniștri noi au depușii jură- 
mentulu; d-lă Nicolae Blarem- 
berg a primitu portololiulii jus
tiției, ținuta pănă acum de d-lu 
G. Vernescu, er d-lu Al. Veri- 
c e a n u a primitu portofoliulu agri- 
culturei și domeniiloru, în loculu 
d-lui Ilariu Izvoranu.

Cnrsulu la bursa din Viena
din 16 Noemvre a. c. 1891

Santa de aură 4°/0 ...... 101.60
Renta de hârtiă 5°/0 .... . . 100 —
mprumutulă căiloră ferate ungare •

aură ... o........................ 115.45
dto argintă ..... 97.50

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [1-ma emisiune] - - 108.75

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

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

Bonuri rurale ungare ..... 89.80
Bonuri croato-slavone........................ 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă .................... - - 128.—
[mprumutulă cu premiulă ungurescă —.— 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului . . 128.—
Galbeni împărătesei- - - ... 5.63
Napoleon-d’orI.................................... 9.39
Mărci luO împ. germane - ... 58.02'/2
Londra 10 Livres sterlinge ... 118.10

Cursulu pieței HSrasovu
din 17 Noemvre st. n. 1891.

Bancnote românescl Cump, 9,33 Vend. 9.37
Argintă romănescă - „ 9.23 9.36
«apoleon-d’orl - - „ 9.34 n 9.39
Lire turcescl - - „ 10.48 n 10.53
Imperiali .... „ 9.48 n 9.53
GalbinI .... „ 5.45 n 5.50
3oris. fonc. „Albina" 6°la

n n n ^°/o n n
Stable rusescl - - - „ 109.— n 110.—
Mărci germane - - „ 57.50 n 58.—
Discontulă 6—8°/o pe ană.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Brasso vârmegye foispâijâtol.
Sz. 566/1891.

Pălyăzati hîrdetmeny.
A kormânyzatom alatt 4116 Brassâ- 

vârmegyeben. nyugdijazâs kovetkezteben 
megiirult utmesteri âllăsra, mely evi 400 
forint fîzetes 100 fort lakber 281 frt 
47 kr. utazâsi âtalâny es 8 fort iroda 
âtalâny elvezetevel van egybekotve, az 
1890 6vi I t. oz. 17 §-a alapjân ezennel 
pâlyâzatot nyitok.

Ezen âllâsra folyamoddkfelhivatnak, 
szabâlyszeruen felszerelt kerelmiiket hoz- 
zâm folyd evi deczember hâ 15-eig be- 
nyujtani.

Kelt Brassoban, 1891 evi novem- 
ber h6 14 en.

Maurer Mihăly s. k.
710,8—1. foispân.

■oooo-o-ooooooooo-o 

-= Unii practicantă. ~ 
care posede perfectă limba română și germană se caută pentru 
cancelaria fabricei de sticlăria din 
Azuga. Concurenții se se adre
seze Ja S. Grrunfeld în Bra- 
ȘOVU. 675,3—2
-OOOOOOOO-O-OOO-O-OO-

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potti cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

AHUNCI7.
w- DINȚI ARTIFICIALI. •w

de

cea mai bună calitate
montați în cauciucu, seu nmria. 

cu prețuri eftine
la

DENTISTUL D" GUST
TEKOULCJ POMELORIj No. 19

709
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0 specialitate necomparabilă
apele minerale alcalin-acide din monarchiă și străinătate 

este
eupsu ele

„REPĂT“
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 „Bepat;; să întrebuințeză ca medicamenta CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organeloru respirătore, în contra 
maladieloru rinichiloru și a beșicei etc., are unu efectu admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscută ca remediu solvatoru neprețuibilu.

Celu mai curatu și binefăcătorii productQ naturalii. 
Ca hor vizii adecă h cutii cu vinii. -gag) 

nu se p6te compara acâstă apă escelentă cu nici o altă apă minerală a 
continentului.

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

din anula^ 1890, apa minerală de Bepât“ 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 rdgă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferiore.

Apa minerală de „Be|»ât44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tote birturile mai notabile.

Cu totă stima
Administratinnea îsvorului

Josef Gyorgy,
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-46

ZLdZersxxlnj. trexxuLrilor-u.
pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. n. valabilii din 1 Octomvre 1891

Budapesta—Predealii Predeal u—Budapesta B.-Pesta-Aradu-Teiiiș Teiuș-Aradii-B.-Pesta Copșa-mîcă- Sihiiu
TrentL 

de 
persdn.

Trenă 
aocele- 

rată

Trenă 
de 

persdn.
Trenă 
accele

rată
Trenă 
accele

rată
Trenă 

de 
peraăn.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

persdn.
Trenă 

de 
persdn.

Trenă 
accele

rată persdn.

Trenu 
de

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

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

Apahida 
Ghiriș 
Oucerdea
Uidra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușă

Crăoiunelă
Blașiu 
Mioăsasa

Copșa mică ■
Mediașă 
Elisabatopole
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodă
Augustină 
Apața 
Feldidra
Brașovu

Timișă 
Predeală 
Buouresol

10.50
8.30

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

10.12
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 
peraâne

11.-
2.41
3.26
9.50

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8 20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

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

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

BucurescI 
Predealu 
Timișă 
Brașovă j 

Feldidra
Ap ața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copșa mică j 

Micăsasa 
Blașiu 
Orăciunelă

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

8.22
8.38
8.43

9.14

9.48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Teiușîi

Aiudă 
Vințul de 
Uidra 
Oucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu
Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd

i Oradea mare.

8.-
8.07
8.24

sus

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

VBure șii-Tudo ști—Bistrița

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

4.-
6.48
9.59

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

Viena
Budapesta 
Szolnok

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

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 (

1.18:
I. 39:
2.13:
2.271
2.49
3.47 !
4.07
4.28!
2.34
4.52.
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

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

Aradu
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada
Ilia 
Branioica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiușă

10.50
8.15

11.14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52
9.50

10.16
10.36
11.-
11.26
11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25
9.50
1.05
5.24
5.46
5.57

Teiușă
i Alba-Iulia
Vinț. de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
RadnaLipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață

Aradă j

Szolnok
Budapesta

Viena

Bistrița—JWLureșii-JLudoșu

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

Trenă 
de 

persdn. 
r~

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

Trenă 
accele

rată

Trenu 
de 

person-

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

7(20 1.55
6.05 7.20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
4.17
4.33
4.55
5.17
5.28
5.53
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40 
9.05
2.21
5.50
1.401

Simeria (Piskî) Betroșeni || Petroșeni-Simeria (Piski)
Simeria
Streiu
Hațegă 
Pui
Crivadia 
Banița
Petroșeni

6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50
6.35 11.26 4.58' Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.241Hațegă 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

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
Sihiiu- <Dopșa-mică

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8 02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea
Ludoș
Oșorlieiu £

Regh.-săs.

2.50
3 34
5.20
5.35
7.10

8.20
9.11

11.17

2.41
3.27
5.14
5.36
7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucardea

Regh.-săs.
Oșorheiu
Ludoș 
Cucerdea

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Brașov 
Zernesci

Aradii--Timișora | Timișora—Aradft
Aradu
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Aradu

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Ghirișu—Turda Turda-Ghirisu

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8 25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski)
Cern a
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora—Simeria (Piski)

Hunedora
Cerna
Simeria

4.46
5.11
5.28

2.32
3-—
3.20

7.22
7.50
8.10

Brasov—ffiernesci
5.45
7.26

2.58
4.39

Kernesei —Brașov
Ghirișă 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda 4.50 9.30 2.30 8.50 
" ' 8.08 10.55 4.— 10.44 Ghirișă | 5.10 9.50 2.50 9.10'Turda

1.16
4.15
7.21

STotai Nnmnrii încuadrațl cu linii grdse însemnâză drele de n6pte.

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Sighișora. . 
Odorheiu . .

3.154.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15
7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

Careii-mari—ffielău II ffielău—Careii-mari
Oareii-marI. 
Zelău. . .

5.5o| Zelău . . . .
11.— I Careii-marI . .

Zernesci
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

Brașov—S^-deorgiu
Brașovu

___ Uzonă
6-ll’iS .Georgiu

S.-Gleorgiu—Brasov.

1.56
6.48

SVGeorgiu
Uzonă
Brașovu

8.30
9.43

10.23

3.10
5.23
5.03

6.32
7.00
8.08

5.17
5.45
6 53

) 
I

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


