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Brașovu, 6 Noemvre st. v.
Alegerea suplementară de de

putată dietală în Becîchereculă 
micu a fostă salutată de partida 
guvernamentală maghiară ca o 
învingere gloriăsă, pe când de 
faptă n’a fostă decâtă o nouă e- 
dițiă multă mai slabă a prepon- 
deranței ce, de ună lungă șiră de am 
încăce a avut’o guvernulă în a- 
cestă cercă electorală.

Scimă că cerculă acesta a de
venită vacantă în urma morții de
putatului Atanasiu Rață, română 
de nascere, der omă care nicio
dată n’a mersă cu nația sa, ci 
totdeuna cu guvernulă, care era 
stăpână peste acestă cercă. Deci 
de sine se înțelegea, ca guvernulă 
se pună în locul ă deputatului ră
posată ună altă candidatăală seu, 
cu șansele de mai ’nainte. Sur- 
prinejetoră ar fi fostă numai decă 
ar fi învinsă de astădată Ap- 
ponyiștii, precum se lăudau a- 
ceștia.

Din nenorocire s’au aflată în 
totdeuna în Becîchereculă mică și 
alegători români, cari se voteze 
pentru candidatulă guvernului. 
Aceștia în mare parte au fostă 
duși și acum la urnă și asta s’a 
putută cu atâtă mai ușoră, cu câtă 
nimeni nu a căutată să-i lumineze 
și se-i facă se înțelegă că trebue 
se mergă cu frații loră, er nu se 
se facă obielă guvernului. „Ma
gyar Hirlap“ descrie lucrulă în 
modă tendențiosă așa, ca și când 
acei alegători ar fi mersă la urnă 
în urma pretinsului pactă, ce Par 
fi încheiată acum de curendă Ro
mânii bănățeni cu Szapary. Ade- 
vărulă este însă că în totdeuna 
acelă cercă a fostă guvernamen
tală și că alegătorii români de 
de acolo n’au mersă nici-odată so
lidari cu ceilalți Români.

Alegerea întâmplată acolo în 
cfilele aceste nu semnifică așa-deră 
nici vre-o victoriă deosebită a gu
vernului, nici vre-o victoriă a pre

tinsei alianțe a lui Szapary cu 
Românii. Din contră candidatulă 
guvernului a avută de astă-dată 
cu vre-o 170 de voturi mai puțină 
ca în alte rânduri, er pretinsulă 
pactă cu „ Valahii“ din Bănată 
figureză numai în colbnele lui 
„Magyar Hirlap“ și ale „Tribunei11 
din Sibiiu.

Alegerea dela Becîchereculă 
mică nu constitue dâr nici ună 
felă de prognosă pentru viitorele 
alegeri dietale. De aici încolo se 
va vede, decă oposiția maghiară 
are seu nu șanse de a câștiga 
mai multă tărâmă în anulă vii
torii, și decă se va împlini do
rința celoră din stânga estremă 
ca să vină ună nou guvernă și să 
se formeze nouă partide, cu alte cu
vinte, ca să ajungă la putere opo
siția, fiă cu, ori fără Apponyi.

CRONICA POLITICĂ.
— 6 (18j Novembre.

— Oestiunea ocupărei scaunului 
metropolitană din Agramu întâmpină 
mari greutăți. Cu săptămâni înainte se 
da ca sigură soirea, că la dem
nitatea de metropolis va fi ridicată ca- 
noniculă Vucetich din Agram, pe oând 
organulă semi-oficiosă vine acum și de- 
dec^ară, că cestiunea noului metropolis 
nu e încă resolvată der se speră, că ea 
va fi resolvată câS mai curendă, de- 
orece Vucetich este ounosoută înaintea 
Maghiariloră, ca .mare maghiară, foile 
unguresol se arată forte îngrijate. Ele 
nu se îndoescă, că din causa spiritului 
maghiaronă a lui Vucetich, episcopulă 
Strossmayer i-a făcută lui Vucetioh 
mare oposițiă și se temă, nu cumva 
Strossmayer să triumfeze față ou a- 
oestă „nepătată seu oredinciosă ală ideii 
de stată maghiar", cum îlă numescă fo- 
ileii unguresol. Se vede așa-deră, că și 
în biserica croată se continuă uneltirile 
și agitațiunile în numele „ideii de stată 
maghiară

— Sultanulă primi în 14 Noemvre 
în audiență pe ambasadorulă rusesoă 

Nelidoff, care șl-a luată rămasă bună 
înainte de plecarea sa la Livadia, ca să 
salute pe Țarulă. Ambasadorulă rusescă 
a fostă forte bine primită. Se dice, oă 
Sultanulă va trimite în curendă o de- 
putațiune deosebită la Livadia, pentru 
ca să salute pe Țarulă Rusiei. Proba
bilă, că mareșalulă SchoJcir-pașa seu ma- 
reșalulă Fuad-pașa voră conduce acestă 
deputațiune, ce va fi compusă de dig- 
nitarl înalțl ai ourții și de câțl-va ofioerl.

Din delegațiuni.
In ședința dela 15 Noemvre, Emich 

Gusztăv, luândă cuvântulă, (fise: Inoă în 
anulă trecută s’a făcută observațiunea, 
că ar fi forte de dorită, ca în funcțiu
nile mai înalte ale biroului de esterne 
să se aplice mai mulțl dintre supușii sta
tului ungară, de cum s’au aplicată pănă 
atunci. Contele Kalnoky a și promisă în 
anulă trecută, oă va lua în considerare 
aoâstă dorință și delegațiunea ou mulță- 
mită a luată la cunoscință aoestă decla- 
rațiune a lui. După câtă scie însă ora- 
torulă, starea luoruriloră pănă acum nu 
s’a schimbată întru nimică și de aoeea 
atrage din nou atențiunea ministrului a- 
supra acestei oestiunl, rugându-lă tot
odată, ca să presente o statistică a 
supușiloră ungari aplioațl în ministeriulă 
de esterne.

Contele Kalnolcy, ministru de esterne, 
orede, că în contra principiului parității 
numai în acelă casă ar păcătui, dâcă pe 
funcționarii maghiari dela portofoliulă 
său, în casă când li-s’ar deschide tărâmă 
de avansare, i-ar pune îndărătulă altora. 
Stabilirea unei proporții anumite, în 
care să se numescă funcționarii maghiari 
în portofoliulă său, nu este ou putință, 
deorece prin acesta ar suferi interesele 
serviciului. In anumite secțiuni ale por
tofoliului său însă toomai Maghiari suntă 
aplioațl, astfelă de esemplu la serviciulă 
consulară. Lui ’i pare mai rău ca ori 
și cui, că supușii statului ungară nu 
pășesoă în serviciulă esterneloră, ba ’i 
se întâmplă, oă trebue să caute astfelă 
de indivizi, der a-i afla nu este luoru 
ușoră. In oe privesce funcțiunile mai 

înalte, acestea se potă ocupa numai prin 
avansarea funcționariloră inferiori șiniol 
nu se pote închipui, cum s’ar întâmpla, decă 
ună praoticantă maghiară dela oonsu- 
lată, numai fiindcă e maghiară, ar fi a- 
vansată la gradulă de primă-oonsulă ou 
desconsiderarea altoră funcționari mai 
vechi. Repetă Kalnoky, că elă numai 
bucura s’ar pută, dâoă ’i s’ar faoe ou 
putință de-a aplica în serviciulă ester
neloră câtă mai mulțl Maghiari și de- 
olară, că în timpurile din urmă lucru
rile s’au îmbunătățită în privința acesta.

Contele Antoniu Sechen: membrulă 
comisiunei Emioh a procedată dintr’ună 
punotă prinoipiară ou totulă falsă. Mi- 
nistrulă de esterne are numai o dato- 
rință: datorința de a numi în posturile 
de lipsă funcționari ohiămațl pentru acele 
posturi. De repețite-orl s’a întâmplată, 
oă cele mai înalte posturi au fostă mai 
cu sâmă în mâna Maghiariloră. Astfelă 
pentru esemplu în același timpă ambasa- 
doră în Londra și mai târefiu în Parisă a 
fostă contele Zichy, ambasadoră în Roma 
contele Eszterhâzy ; oontele Apponyi a 
fostă ambasad. ră în Londra și după 
a.eea în Parisă, er contele Ziohy a 
fostă ambasadoră în Petersburg, fără 
să i fi venită cuiva în minte a se plânge 
pentru aplicarea oontinuă a Maghiariloră 
în astfelă de funcțiuni înalte. Ministrulă 
trebue să aibă dreptulă nețărmurită, de 
a numi în fiă-care postă personele cele 
mai apte, fără oonsiderare la naționa
litate.

Contele Albert Apponyi-. nu pâte îm
părtăși întru tote vederile ante-vorbito- 
rului; nu trebue să se uite, oă monar- 
chia nâstră stă din două state cu drep
turi egale, că aoestea nu constitue ună 
corpă pe deplină omogenă și că dualis- 
mulă nu pote fi nebăgată în semă nici 
într’ună ramă ală vieței de stată. Ora- 
torulă aprobă moțiunea lui Emich și cu 
satisfacțiune luâ la cunosoință deolara- 
țiunea ministrului, că se va nisui pe câtă 
se pâte de a mulțămi așteptările Ma
ghiariloră în aoestă privință.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

(6)
Cerșitorea dela Ponts des Arts.

Novelă de Vilhelm Hauff; trad, de Cornel Scurtu.

11.
Când baronulă târdiu noptea, însoți 

pe âspele în odaia sa, acesta nu se putu 
reține de a nu-lă felicita pentru alegerea 
sa. „In adevără, Franz!" (fise elă, strân- 
gendu-i mâna cu înfocare, „numai o ast- 
telă de femeiă ți-a lipstită, ai fostă totă 
ună omă norocosă, der niol nu visaiu 
vre-odată, că tu cu maximele tale curi- 
ose să te căsătorescl cu o copilă atâtă 
de frumosă și de plăcută."

„Da, da, suntă mulțămită", răspunse 
baronulă cu ună tonă săcă, făoândă fla
căra luminărei sale mai mare; „nu poți 
să le ai tote, ou ideia acesta trebue să 
te obiclnuesol în lumea acesta ne
perfectă".

„Omule, nu vreu să credă, că ești 
nereounosoătoră față de atâta frumsețe. 
Amă vădută multe femei, der n’amă în
tâlnită o femeiă de o frumsețe atâtă de 
perfectă. Nu crede cineva, că cetesce pe 
fruntea ei nisce visuri plăcute? Și talia 

acesta gingașă și sveltă. Nu soiu să ad
miră mai tare tactulă și judecata 
ei corectă, sâu spiritulă ei bine cul
tivată".

„Ești cu totulă fărmecată," dise 
Faldner suriejândă, „der Șînoă de multă 
vreme ai cetită multe și ai pusă puțină 
preță pe luorurile practice; eu cficeamă 
totă-deuna — cu femeile e altceva," 
continua elă oftândă, — „crede’ml, în 
economiă e mai bună una, care’șl pri
cepe bine chiămarea ei, decâtă una, așa 
numită cu spiritulă cultivată. Nâpte 
bună; fi veselă, că escl încă liberă — 
nu alege prea în grabă."

Froben se uita după densulă oam 
supărată, după oe aoesta părăsi camera. 
„Așa credă, oă omulă acesta nici acum 
nu e mulțămită cu sortea sa; a alesă 
ună ângeră și acum prin pretensiunile 
sale ridioule îșl face din casa sa ună 
iadă. Sârmana femeiă!"

Nu-i trecuse cu vederea, cu ce te
mere să uita ea Ja dânsulă, ori de câte 
ori făcea seu cfioea ceva, de câte-orl elă 
îi arunca câte-o privire încruntată, oând 
ea, după părerea lui, comitea vre-o gre- 
șelă, de câte-orl făoea elă semnă cu 

mâna, seu îșl mușca buzele, când credea, 
că nu-lă vede ospele. Și ou ce răbdare 
ângerâscă suferea ea tdte aoestea1

Făcuse asupra Iui o impresiune a- 
dâncă și minunată. Părulă ei blondă și 
bogată, ce-i cădea pe frunte, pâte ar fi 
făcută pe cineva să crâdă, că va vede 
oohl albaștri, obraz! roșii, seu pâte și 
ună nașă fină, cari împodobesoă mai 
multă pe blondinele, decâtă pe brunetele. 
Der nimică din tote acestea. Sub genele 
ei blonde se odihneau, ca și lumina lu- 
nei în dosulă noriloră subțiri, nisce ochi 
brunețl ală căroră focă nu surprindea 
pe cineva prin marea loră vioiciune, ci 
mai multă prin ceva, ce arăta o melan- 
ooliă adâncă, așa încâtă Frăben rară vă- 
cjuse așa ceva la femeile frumăse, și de 
aceea îi plăcea atâtă de tare. Nasulă ei 
se apropia încâtva de nasulă grecescă, 
obrajii ei erau de obiceiu palicfl, colo
rați puțină de o umbră ușoră purpuriă, 
și singurele, cari înfloriau în fața ei, 
erau în looă de obrazl purpurii, buzele 
oarl fără sevoesclîțl aduceau aminte ci
reșele roșii.

„Și figura acesta grațiâsă", oontinuâ 
Froben în. gândulă său, „atâtă de deli

cată, atâtă de înaltă, și când merge 
prin odaiă, pareoă plutesce ! Plutesce ? 
Pare că n’așl fi văcfiită, că are multe de 
purtată cu sine, că buzele ei, adesea 
închidă multe cuvinte de mâhnire, că 
ochii aceștia așteptă numai singurătatea, 
pentru ca să plângă din causa brutalului 
ei bărbată! Nu, nu, este peste putință!" 
continuă elă după o dre-care gândire. 
„Nu l’a putută lua în căsătoria din iu
bire. Lumea, ce zace în dosulă acestoră 
ochi, e prea mare pentru mintea lui Fald
ner, inima femeei sale e prea gingașă 
pentru apăsarea brutală a tiranului ei. O 
oompătimescă!“

picândă vorbele aoestea, se apro
piase de garderoba, unde puseră servi
torii bagajulă său de călătoriă. Elă îlă des
chise și prima sa privire cădii asupra cu
noscutului tablou împăturată sulă și se 
înroși. „Nu țl-am fostă în săra acâsta ne- 
credinoiosă?" întrebă elă. „Nu s’a stre
curată ună altă chipă în inima mea ? 
Da, și nu m’am surprinsă pe mine în- 
su-ml în reflexiunl asupra femeei ami
cului meu, cari nu se cuvină din partea 
mea, cari în ori ce oasă nu-i potă fo
losi?" Elă desfășură tabloulă iubitei și
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SOIRILE QILEI.
— 6 (18) Noemvre.

Congresulti. bîsericei gr. or. din Buco
vina. Cetimă în „Gazeta Buoovinei“. Mai 
mulțl deputațl oongresuall, voindă să 
aibă copii de pe protooolulă primei șe
dințe congresuale, au primită dela Emi
nența Sa metropolitulă Silvestru răspun- 
sulă, că protooolulă se află în manile 
contelui Pace, care l’a cerută pe ună 
timpă scurtă, și care nici acum, după 
repețite recercărl din partea presidiului 
congresuală, nu l’a mai înapoiată și-lfi re
ține la sine sub diferite pretexte. Din 
causa acâsta între deputății oongresuall 
domnesce o viuă agitațiă și unii voră să 
adreseze Majestății Sale împăratului o 
representațiune cu rugarea, de a schimba 
persdna comisarului pentru congresă, și 
cei mai mulțl suntă hotărîțl a nu mai 
lua parte la nici o ședință congresuală, 
câtă vreme d-lă conte de Paoe va fi
gura ca oomisară imperială.

** *
Conducts CU torțe. Ni-se scrie: „Noului 

vice-comite Kapoosănyi dela Făgărașă 
i-s’a făcută Vinerea trecută ună conductă 
cu torțe din partea țehului cismariloră 
din Făgărașă. După conductă a urmată 
o bețiă strașnioă, așa că a doua cți d-Iă 
vice-șpană n’a mai putută merge la bi
rou. De trei-orl a trimisă fișpanulă după 
elă, der înzadară, căol „ddmna oaseiu 
i-a huiduită pe servitori dicendă, că dom- 
nulă ddrme și nu-i este ertată nici fiș- 
panului să între în casă. Ii va fi căzută 
cam greu fișpanului treaba acesta, der 
decă prin volniciă i-a plăcută să împe- 
pedece alegerea unui vice-șpană română 
pentru a-șl pune cu forța ună vice-șpană 
de calibrulă său, acum rabdeu.

* * *
Alegere de notarii. In Ofenbaia s’a 

întâmplată de curendă alegere de no
tară. Foile unguresol spună, că a fostă 
alesă subnotarulă de pănă aoum George 
Rusu, cu 84 de voturi oontra 12. Resul- 
tatulă acestei alegeri e salutată cu bu- 
ouriă din partea foiloră ungurescl, cari 
îlă presentă pe noulă notară ca pe „o 
individualitate cu bune sentimente un
guresol, care ține ou Ungurii și vorbesce 
unguresce nu numai când e nevoiă, ci 
tot-dâuna.“ — Dâcă acesta este adevă
rată, întrebămă, cum a putută fi elă 
alesă cu 84 de voturi oontra 12 într’ună 
cercă românesoă oa acesta ? Așa-șl soiu 
apăra Românii noștri apuseni intere
sele loră ? ... . * * *

Regina României și perulii femeescti. 
După cumă scrie 4iarulâ „Gaulois“ din 
Paris, contesa da Villermont a trimisă 
reginei Elisabeta a României ultimulă 
volumă din scrisârea sa: Istoria coafu- 
rei femeiescl. Regina Elisabeta răspunse 

dreptă semnă de mulțămită următorele: 
„Dămnă! — Te felioită pentru ideia 
norocdsă de a tracta în modă istorioă și 
critioă despre ooafură. Cartea d-tale 
îmi este cu atâtă mai simpatică, de ore- 
ce eu mă țină de aceea șcdlă vechiă, 
după care femeile măritate ’șl învălescă 
capulă, în locă de a și-lă împodobi cu 
pără străină.“

** *
Promovată. D-lă Georgiu Vlasa, ooo- 

peratoră oastrensă c. și r. de cl. II, do
miciliată de presentă în Viena și apar- 
ținătoră archidieoesei gr. oat. de Alba- 
Iulia, a fostă înaintată filele acestea la 
rangulă de ol. I. — Ii dorimă suooese 
și mai departe!

** *
Fișpană non pentru comitatulă To- 

rontalului a fostă numită prin resoriptulă 
Maj. Sale din 8 Noemvre n. Rdnay Jeno 
de Zombor, oonsilieră reg. și fostă vice- 
șpană sub predecesorulă său răposată 
Hertelendy Jozsef.

** *
Esposiția națională din Palermo, s’a 

deschisă în 15 Noemvre a. o. în 
presența familiei regesc!, a președintelui 
senatului, și ală camerei și a autorități- 
loră civile și militare. Familia regescă a 
fostă primită ou mare însuflețire.

Dușmănii între fratî.> >
Certele triste, ce de unii șiră 

de ani încdce au isbucnită între 
fruntașii cărturari români dela 
Aradu, se părea unu momentu, că 
s’ar fi potolită. Vedemă însă cu 
adencă părere de reu, că foculă 
arde cumplită sub spuză și că 
puțină lipsesce, ca se isbucnescă 
erăși cu flacără puternică.

Dovadă este uriciosa afacere 
dintre domnii Teodoră Cenotea și 
V, Mangra, colegi și ambii profe
sori la acelaș institută. (A se 
vede „Gaz. Trans. “ N-rii 235, 
245 și 246 din a. c.)

D-lă Mangra cjice respun- 
sulă seu, că scrisârea d-lui Ceontea 
este „o notă caracteristică pentru 
stările din Aradă“. Se ne permită 
înse a-i spune, că și răspunsulă 
d-sale ni-se pare a fi o notă ca
racteristică, nu atâtă pentru „stă
rile din Aradă“, ci mai multă pen
tru gradulă de dușmăniă dintre 
d-sa și d-lă Ceontea.

Nu ne vomă ocupa aici de 
imputările, ce și le facă reciprocă 
numiții domni colegi, der fiindă 
vorba, în ambele cașuri, de-o ati
tudine brecare umilitâre față cu 
contrarii noștri politici și națio
nali, întrebămă: bre decă acești 
doi bărbați inteligențl, cu-o chiă- 

mare atâtă de înaltă pentru îna
intarea și cultura nemului nostru, 
ar fi mai sinceri și mai drepți 
unulă față cu altulă, decă s’ar 
disputa și s’ar critica cu mai multă 
bunăvoință, ținendă semă fiă-care 
și de ceea ce a făcută și a lu
crată colegulă seu bine și cum se 
cade, decă c’ună cuventă n’ar trăi 
în acea dușmăniă, care nasce pa- 
timele rele, — nu s’ară simți ei 
multă mai tari, decâtă se aibă 
nevoiă de a face curte într’ună 
modă seu altulă străiniloră?

Și ce însemneză aceste suspi- 
ționări și împunseturl reciproce 
din partea unoră bărbați, cari se 
întelnescă cfilnică, și sunt chiămați 
a lucra împreună în bună înțe
legere?

Certa acesta pătimașă are trista 
însemnătate, că constată esintența 
unei dușmănii între fruntași ro
mâni cărturari dela Aradă, din 
care potă profita numai străinii și 
care, decă nu se va curma, p6te 
ave urmări rele pentru causa Ro- 
mâniloră de acolo.

Și cum se va pute curma a- 
cestă dușmăniă pe câtă vreme 
fiă-care vede la celalaltă numai 
ce e reu, nu și ce e bună?

Și într’adeveră impresiunea ce 
amă primit’o atâtă din scrisorea 
d-lui Ceontea, câtă și din respun- 
sulă d-lui Mangra este, că nu ne 
dau nici o speranță, că divergen
țele dintre denșii s’ar pute aplana 
pe cale pacinică.

Acesta este adevărata și trista 
notă caracteristică a afacerei Ceon- 
tea-Mangra.

Cumcă așa nu mai p6te merge 
multă timpă e clară. Este timpulă 
supremă, ca Românii din Aradu 
se-șl dea semă de aceste dușmă
nii și se chieme la ordine pe cei 
ce mergă prea departe în patima 
loră, fără deosebire și fără cea 
mai mică părtinire!

Starea învățământului în Munții
Apuseni

i.
Abrudd, 9 Noemvre n. 1891.

Onorată Redaoțiune! A41 s’a ținuți! 
aiol în loch sinodulă tractualfi de tâmnă 
a eparchiei gr. oat. a Roșiei de munte. 
Aflu de interest! a vă comunica decur
gerea acestui sinodil și in legătură cu 
elfi unele stări de lucruri bisericesol și 
școlastice din acești! tractti.

La sinodil au fostă convocațl și mi
reni câte doi delegați din fiă-care pa- 
rochiă, așa că sinodulfi mai coreotfi se 
p6te numi congresă. S’au și presentatil 

cu puțină escepțiune mai toți cei ohiă- 
mațl, cleriol și laici.

Ideia de a oonvooa la sinode și laici 
mi-se pare de totă potrivită, deOreoe bi- 
serioa și școla nu este numai a oierului, 
ci ele suntă ale poporului, pentru binele 
morală și materială ală poporului, prin 
urmare și poporului i-se cuvine a fi re- 
presentată prin membri aleși din sînulă 
său la aceste sinâde de interesă oomună. 
Decă numai totă preoții voră oonveni 
și laioii nicl-când, nu vomă ave pentru 
ce să ne mirămfi, oă acești din urmă 
dela ună timpă devină cu totulă pasivă 
și apatiol față cu căușele bisericesol și 
șoolastioe, fiind-că și dăcă ară voi să se 
intereseze, nu li-se dă posibilitatea a-se 
ooupa cu ele. Convenindă însă cleriol și 
mireni, e urmare firescă, oă unii pe alții 
se voră îndemna, capacita și se va inteți 
o nobilă emulațiune în conlucrare spre 
înflorirea bisericiloră și a șoâleloră. Mai 
adauge, oă voră oonveni bărbații cei 
mai ou influință de prin tote parochiile, 
și ou câtă va fi mai mare diferența în 
privința oualifioațiunei și a posiției sociale, 
cu atâtă mai tare se va deștepta ze- 
lulă atâtă în unii câtă și în alții. Așa 
la sinodulă presentă am văzută bărbați 
distinși, oa Dr. Caiană din Roșia și alții, 
și erăși bărbați fără oarte de prin Mușoa 
Lupșa, Sohodolă și alte paroohii, oarl 
văcțendu-se și ei luațl în considerare în 
afaoerile nâstre bisericesol soolastioe și 
puși alăturea ou oei ou oarte, sigură nu 
au putută duce ou sine în mijloculă oe- 
lorlalțl confrați, deoâtă îndestulire și en- 
tusiasmfi.

Ședința sinodală a fostă desohisă din 
partea protopopului printr’o vorbire tare 
acomodată, în care șl-a esprimată bucuria 
și complăoerea, că peste totă, în tractă 
se află biseriol frumose și bine îngrijite; 
dâr șl-a esprimată durerea, că ou atâtă 
este mai neglesă instrucțiunea popo- 
porală.

Apostrofarea aoâsta a protopopului 
îșl are întru adevără oausa sa justă. Pen- 
tru-că din șese-spre-cțece părochii gr. cat., 
se află școle numai in șepte, anume: în 
Abrudă, Bistra, Buoiumșesa, Câmpeni, 
Lupșa, Mușca și Roșia; er în Certegea, 
Cărpinișă, Feneșă, Ofenbaia, Cerna, Pă- 
trângenl, Sohodolă, Ponorelfi, nu se află 
școlă gr. cat. de locă, erîn unele din ele 
și cele gr. or. esistă numai după nume.

In Zlatna, reședința aotuală a pro
topopului, încă nu este șcdlă gr. oat.; 
este însă salară învățătoresoă dela erarfi, 
pare-mi-se 150 fl. v. a., carele îlă trage 
protopopule, și apoi de instrucțiune se în- 
grigesce cum pole. Cifrele să voubesoă și 
mai clară:

D-lă protopopă în vorbirea sa de 
desohidere ni-a oomunicatii, că în tractă 
s’au aflat în anulă trecut 1553 de prunol 
obligați a freouenta șoola; er din aceștia

rămase uimită. Ca și o ideiă, ce pănă 
acum dormitase în interiorulă său și se 
înourcase în visări, se deșteptă dintr’o- 
dată în densulă ideia, că ddmna de Fald- 
ner sâmănă minunată cu tabloulă acesta. 
Ce e dreptă părulă ei, oohii și fruntea 
difereau cu totulă de acelea ale tablou
lui, dăr elă credea, că află o asămănare 
surprindătore în nasulă, gura și bărbia 
ei, ba chiar și în ținuta gâtului ei gin
gașă. „Și vocea acesta!“ esclamâ elă. 
„Ore nu-mi suna acestă vooe încă dela 
începută oa ceva cunoscută? Ce să fiă 
ore? Ar fi posibilă, ca soția amicului 
meu să fiă acea fată, pe oare am vătjut’o 
numai odată, și atunci numai pe jumă
tate și de atunci o iubesoă cu focă și o 
caută înzadară î Figura acesta — da, și 
ea era înaltă, și când i-am pusă man
taua pe umeri, oând zăcea la inima mea, 
simții o talia* fină și sveltă. Și 6re nu 
întâmpinai astă seră adese-orl ochii ei, 
oarl erau ațintiți asupra mea în modă 
esaminătoră? Ore să mă fi recunoscută 
și ea pe mine? Totuși — nebunulă de 
mine! Cum a putută Faldner ou bănu
iala sa, ou prinoipiile sale severe asupra 
nobilimei și a unei reputațiunl nepătate, 

să ia în căsătoriă o — cerșitdre neou- 
nosoută?“

Privi din nou ou deamăruntulfi ta
bloulă, aoi credea, că în momentulă 
acesta e sigurii, aci ârășl se îndoia. Elă 
se tânguia asupra memoriei sale neore- 
dincâse; 6re nu se amestesase acestă ta
blou cu amintirile sale de mai înainte, 
oă elă nu-șl mai închipuia altmintrelea 
pe necunoscuta, decâtă ca în tabloulă 
acesta? Și aoum, când elă a găsită o 
nouă și eclatantă asămănare, nu se afla 
ore înaintea unui labirintă de îndoieli? 
Elă arunca tabloulă la o parte și-și as
cunse oapulă său înferbentată în peri- 
nile patului său. Doria să aibă ună somnă 
adencă, pentru ca să scape de aoestă 
îndoielă; oa să se ivescă în visurile sale 
adevăratulă tablou cu o putere biruitâre.

12.

In dimineța următăre, când Froben 
întră în salonă, unde avea să dejuneze, 
neobositulă său prietină plecase deja 
călare, pentru oa să inspeoționeze ună 
traseu dela hotarele moșiei sale. Servi- 
torulă, oare îi anunță acestă soire, adause 
cu o înfățișare importantă, oă stăpânulă 

său nu va veni pănă la prâncjă, fiind-că 
mai are să inspeoționeze încă noua sa 
moră ou vaporii, câteva tăieturi în pă
dure, o grădină și înoă alte multe 
lucrări.

„Der domna?u întrebă ospele.
— „înainte cu o oră a fostă în gră

dină, oa să culâgă bobă, și îndată va 
veni aici la dejunti.“

Froben începu a se preumbla prin 
sală și esamina în gândulă său cele pe
trecute în sera trecută. Cum i-se înfă
țișară tablourile la lumina dilei și cum 
i-se înfățișară la lumina lampeloră de 
sera! Și cu gândurile înoâloite de sera 
i-se întâmplă totă astfelă; elă surise ou- 
getându-se la sine însuși, la îndoielă, ce 
o stîrnise viua sa fantasiă. „Baronulă“, 
4ise elă în sine, „în fine totă e ună 
omă bună; ce e dreptă, elă are multe 
însușiri partioulare, multă bruscheță, der 
acestea zaoă mai multă în esteriorulă 
său. Cine petrece însă mai multă timpă 
cu elă, se obiolnuesce ou aoestea. Și 
Iosefina? — Ce iute pote judeca omulă 
câte-odată! De câte-orl nu oredeamă, oă 
oetesoă în oohii unei femei o măhnire 
mișcătâre, o adenoă suferință sufletescă 

și resignațiune! M’amă lăsată să mă oon- 
duoă diavolulă, pentru oa să o mângâi 
și să-i alungă tristeța, der în sfirșita mă 
pomeneamă, că totă farmeoulă se afla 
numai în fantasia mea; atunci, privin- 
du-o mai de aprope, mă convingeamă, 
oă era o femeiă ca tâte femeile, care ou 
oohii săi ageri, în cari vedeamă duioșiă, 
număra găurile dela oiorapulă, ce-’lă îm- 
pletia, seu în dosulă frunții ei înorate 
de măhnire, se gândia, ce să comande 
să i se gătescă de oină.“ Elă urmăria 
aceste idei, pentru ca însuși pe sine să 
se pedepsesoă cu ironiă și să alunge 
sentimentulfi delicată de aseră, care 
astă4l i-se păr^a o nebuniă. Cufundată 
în gândiri, se apropiase de oglindă și 
cetise oărțile de visită, ce erau acolo. 
Atunci îi veni în mâni ună biletă, oare 
anunța logodirea lui Faldner. Elă ceti 
ouvintele următdre: „Baronulă F. de 
Faldner cu miresa sa Iosefa de Tan- 
nensee.“

„De Tannensee?“ Ca ună fulgeră 
îi lumină numele aoesta asămenarea în- 
tuneoată, ce o aflase între soția amicului 
său și între soumpulă său tablou. „Cum? 
să fiă 6re fiica aoelei Laure, pe oare o 
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au freouentată șoola numai 480, 4' patru 
sute optă-decl, și 1073 au rămasă fără 
nici o instrucțiune. Și apoi și cei ce au 
frecuentată șoâla, ce progresii vorii fi 
făcuta, — vai de ©la! Și âtă pentru 
ce: precum sunt informata, cu proxima 
visitațiune școlastică, făcută de cătră 
D 10 protopopă prin mijloculă lui Oo- 
tomvre a anului curenta, nioăirl afară de 
AbrudO, nu a aflata ordine. Așa în 
Buciumșesa, deși oursulă scolastică se 
începuse, dooentele era dusă de aoasă, 
șoâla era golă; în Roșia numai cu o 4i 
mai ’nainte sosise învățătorulă nou de
numită și chiar se făoeau înscrierile; 
erau inscrișl abiavre-o șdse-spre-cjece e- 
levl; în Câmpeni, când a sosită proto 
populă pe la 3 ore p. m. a aflată șcâla 
golă, âr învățătorulă era dusă în povești 
la o personă vecină; înscriși în matri- 
culă erau 5 prunci. In Bistra, ce e drept, 
a sosită pe însărate, der vre-ună numără 
însămnată de prunci nu era inscrisă nici 
aici. In Mușca cursulă școlastică nu era 
începută, și i-s’a spusă, că acolo cursulă 
ține cam 4 luni.

Să nu crăcjă cineva, că aoeste efecte 
durerâse ar proveni din negligența crasă 
a părințiloră; niol deoâtă, ci din prea pu- 
ținulu zelu ală factoriloru chiămafi în pri
mula loca a aduce în ordine aceste afaceri. 
Spre esemplu: înainte de anulă 1885 
chiar așa era starea învățământului în 
Câmpeni, precum este acjl- Atunci s’a 
întâmplată să fiă pensionată fostulă în
vățători și în loculă lui a fostă denu
mită ca învățătoră ună preotă tînără, 
absolventă ală faoultâții teologice din 
Pesta. Sortea l’a lovită pe acesta cudo- 
centura din Câmpeni, nu pentru-că ar fi 
avută cualificațiune defectuosă, deârece 
pe lângă cursulă teologică, ascultase la 
facultatea de filosofiă și era pregătită 
pentru oariera profesorală, ci pentru-că 
în contra consiliului mai mariloră săi, 
de a nu se căsători seu oelă puțină a-șl 
amâna căsătoria, s’a cununată ou o fată 
săracă de preotă. Spre espiarea păoate- 
loră (!!), a fostă trimisă dascălă în Câm
peni; der elă așa și-a împlinită ohiăma- 
rea aici, înoâtă nu numai pruncii Câm- 
pănariloră de ambe confesiunile îlă gră- 
mădiau, ci chiar și de prin Vidra și Oer- 
tegea, așa că nu mai încăpeau în școlă. 
La ună ană după acestea, amintitulă 
preotă-învățătoră a fostă promovată ca 
parochă în una din cele mai bune pa- 
rochii din părțile acestea, dovedindă prin 
aoâsta Veneratulă Ordinariată, că pre
cum scie să fiă justă, când pedepsesce, 
astfelă și grațiosă când remunerâză. In 
loculă lui a fostă denumită altă preotă- 
învățătoră, carele cu timpulă ârășl a fostă 
promovată și aoum se află ală treilea 
preotă-învățătoră,— der avântulă instruo- 
țiunei de atunci totă a scăriță și adl se 
află în trista stare susă descrisă. E de 

însemnată, oă se denumesce aici preotă 
ca învățătoră spre a fi de ajutoră paro- 
chului locală, carele și-a perdută facul
tatea audului.

Așa-dâră nu indiferentismulă popo
rului, ci defeotulă de zelă este causa de- 
căderei instrucțiunei poporali.

Trecerea bisericei grecesc! din 
Brașovd

sub jurisdioțiunea episcopiei sârbesol 
din Pesta și întrebarea oe a fă- 
cut’o cjiarulă nostru cu privire la aoâstă 
treoere într’unulă din N-rii lunei truoute, 
dă prilejă fâiei sârbesol din Zagrabia 
„Srbobran11 a scrie între altele : «Gre
cii ca să fiă siguri de comunitatea 
loră Bisericâscă, înainte ou vre-o oâteva 
săptămâni au abtjis de superioritatea juris- 
dioțiunei metropoliei române asupra co
munității loră biserioesol și au rugată 
pe episcopulă ortodoxă-sârbesoă Arsenie 
Stojkovio în St.-Andreiu, oa episoopia 
sârbesoă să-i primâscă sub jurisdioțiunea 
ei, la ceea-oe Arsenie s’a și învoită. Când 
au aflată acesta Românii, le-au părută 
luoru nedreptă și în 4’ara^ „Gazeta 
Transilvaniei întrâbă: Cu a oui învoire 
și ou oe dreptă trece comunitatea bise- 
ricâsoă grecâscă sub jurisdioțiunea sâr- 
bâsoă? La acesta Sârbii ar pute să în
trebe: Cu ce dreptă și cu a cui învoire 
treoură Românii din Mehala, din Sată- 
Chineză și din Fabrioulă-Timișârei sub 
jurisdioțiunea românâsoă și au părăsit’o 
pe cea serbâsoă.**

Confrații noștri dela „Srbobran** nu 
facă o asămănare potrivită și justă, oăol 
alta este Gestiunea despărțire! ierarchioe 
a Româniloră de cătră Sârbi în Banată, 
unde Românii sunttt compaoțl și unde 
suntă episcopii române, și ou totulă alta 
este cestiunea, deoă o forte mică oomu- 
nitate biserioesoă ortodoxă cu totulă țiso- 
lată și care după pretinsa ei naționali
tate (grecâscă) nu aparține nici unei bi
serici naționale, — se cuvine să fiă sod- 
să de sub jurisdioțiunea metropoliei or
todoxe, pe a oărei teritoră se află și sub 
care a stată de ună vâcă și mai bine. 
Ar mai merge cum ar mai merge, dâcă 
acâstă comunitate ar fi sârbesoă, der și 
atunci s’ar pute cu greu ouprinde, ca 
să fiă administrată dela Pesta, când se 
află Metropoliă ortodoxă în Sibiiu. Ce 
ar cjice „Srbobran**, dâcă de pildă 'noi 
amă pretinde, ca cele 1—2 comune ro- 
mânesol, ce se află în Slavonia, să fiă su
puse jurisdicțiunei metropoliei dela Si
biiu. Si totuși aoesta ar păre luoru multă 
mai îndreptățită, decâtă trecerea comu
nității biserioesol greoesol din Brașovă 
sub jurisdioțiunea episcopului sârbesoă 
din Pesta.

Reuniunea școlară germană din 
Berlină.

Reuniunea șoolară germană din Ber
lină (Schulverein), după cum spune re
vista ei „Mittheilungen**, de ună timpă 
încâoe regresâză. „Regresulă aoesta — 
scrie numita revistă — ’șl are isvorulă 
în diferite oause: In fârte multe locuri 
se orecjuse, că prin apropiarea guver
nului de Germani se va fi delăturată 
lipsa conaționaliloră germani din Austria, 
de pe teritorul de limbă oe formeză o insulă 
între alte elemente, oă mai ou sâmă în 
Boemi a prin paotulă înceroată devine 
de prisosă spriginirea oomuneloră ger
mane amenințate și oă aoolo, unde Ger- 
manil mai au încă lipsă de ună sprigină, 
numai reuniunea șoolară din Viena îi va 
pute ajuta. Pentru a aduce reuniunea 
școlară la înălțimea de mai înainte, 
trebue a câștiga oratori ambulanți 
și să-i trimită în tote orașele, unde 
a esistată vre-odată o grupă looală, său 
unde se voi*ă pută găsi pentru acesta 
numărulă necesară de membri.

In anulă 1890, a avută numai pre- 
sidiulă oentralu ună venită de 30,299 
mărci și afară de aoeea o avere oam de 
16,300 de mărol. Pentru ajutâra s’au 
încuviințată și s’au plătită 14,387 mărol; 
s’au trimisă ajutore în Ungaria, Transil
vania și Croația 3,734 mărol, în Cislei- 
tania 8,862 mărol, în alte țerl europene
I, 395 mărol și în țerile transmarine 
600 mărci.

Pentru stipendii s’au înouviințată 
3,860 mărol, pentru biblioteci 3,049 
mărci. Afară de aceea și singuratioele 
filiale și grupe locale au mai trimisă a- 
jutore în valore de 54,000 mărol. Numai 
în Boemia d. e. s’au trimisă 17,000 de 
mărci, la Galiția 3,700 mărci, în Ardeal
II, 700 mărci, în Tirolă 6,200 mărol, la 
Sofia în Bulgaria 1,900 mărol, la Samoa 
2 900 mărci etc. eto.

Dare de semă și mulțămită publică.
Alba-Iulia, 15 Noemvre 1891.

Cu ocasiunea petreoerei împreunate 
cu produoțiune de diletanți, ce s’a aran- 
giată la 27 Septemvre c. în favorulă bi- 
blioteoei șoolei gr. oat. din A.lba-lulia (Ma- 
ierii-Lipovenl), au incursă peste totă 71 
fi. 55 cr., din cari subtragându-se spe
sele de 64 fi 59 or. resultă ună venită 
curată de 6 fl. 96 cr.

Au suprasolvită d-nii: Alesandru 
Velicană adv. 1 fl., Doroteiu Cimbulea 
asesoră orf. îu pensiune 1 fl., Nioolau 
Munteanu amploiată 1 fl.. Albert Vincze 
măcelariu 50 or., toți din Alba-Iulia. 
Ofertă amă primită dela M. O.D. Geor- 
giu Totoianu, parochă și prot. on. în 
Chișfalău 1 fl.

Subsorișii, în numele comitetului, es- 
primămă aoestoră domni sincera nâstră 
mulțămită.
Ioană Botta, Basiliu Ilișiu,

casară. __________  învățătoră.

Cununia. D lă Simionu Mar cu și â. ra 
Emilia Roșea se voră cununa Duminecă 
în 22 Nov.n. c. în biserica gr. oat. din Alba- 
Iulia. — Să fiă în câsă cu norooă 1

DIVERSE.
Bandiții în Turcia, țliarulă „Salpings** 

(Trompeta) dinLariza anunță,oănisoeban- 
dițl au răpită deunădi pe fiica unui greo bo
gată și cerură pentru răscumpărarea ei 
5000 de lire otomane. Banda compusă 
din 24 de tâlhari, era comandată de căpita
nul Karanastasie. Tatăl viotimeinufăîn sta
re să plătâsoă deoât 1000 de lire, dâr ban
diții refusară să primâsoă aoâstă sumă 
și amenințară, dâcă nu voră primi suma 
cerută vora împușoa pe prisonieră. De 
atunol a trecută terminulă hotărîta, fără 
oa greculă să fi plătită suma dej răscum
părare. E târnă, oă bandiții și-au împli
nită amenințarea și oă au omorîtă pe 
nenorocita căzută în mânile loră.

Unu escrocii ca călugării. Ser- 
vioiulă de siguranță din Parisă caută 
în momentulă de față pe ună fârte 
îndemânatică cavaleră de industria, au- 
torulă unui însemnată numără de es- 
orocherii (înșelătorii.) Aoestă individă, 4i- 
cea că se numesce Cauby, se presenta îm- 
brăoatîn rasă călugărâsoă pe la oomeroianțl 
mai alesă pe la fabrioanții de artioule 
religiâse și făcea cumpărări importante,* 
când însă oei visitațl se duceau să-și 
primâsoă suma provăcjută în faotură de 
adresa dată de falsulă călugără, aflară 
oă fusese victimele unui escrooă. In tim
pulă de mai multe săptămâni, Oauby a 
locuită și a fosthrănită de ună hotelieră din 
strada Bao-Puis, și într’o bună diminâță 
o luâ la sănătâsa. La biserica din Saint- 
Thomas-d’Aquin, unde pretindea oă-șl 
face slujba în fiă-oare 4b Cauby este cu 
desăvârșire necunoscută.

Deosebire practică «Acum ai ună 
Negru ca servitor ?** — „Da**—„De oe-lă 
lași să pârte tot-dâuna cravată albă?** 
— „Pentru ca să soiu unde înoepe ca- 
pulă său**.

€ursulu pieței Orașovft
din 17 Noemvre st. n. 1891.

Ssncnote românescl Cump. 9.33 Vend. 9.37
Argintă romănescă - „ 9.23 n 9.36
Jlapoleon-d’ori • » „ 9.34 H 9.39
Lire turcescl - ■ „ 10.48 H 10.53
Imperiali .... n 9.48 n 9.53
ftalbinl .... n 5.45 n 5.50
Boris, feme. „Albina" 6°/0 n

» n n 5% „ M ~“ l-“
Suble rusescl - ■ • „ 109.— n 110.—
Mărci germane - • „ 57.50 n 58.—
Discontulă 6—8% pe ană.

Proprietară :
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

iubise odiniâră bunulă meu amioă Don 
Pedro? Decă ar fi așa, cum s’ar buoura, 
când îi voiu pute împărtăși soiri despre 
amanta lui perdută. Ore nu aflase elă 
în acelă tablou asămânarea amăgitore 
cu verișora sa ? Ore fiioa nu pote să 
semene mamei sale?**

Elă ascunse repede carta, oând au4i 
că se deschide ușa; se întârse într’aoolo 
— Iosefa întră înlăuntru. Ore îi ședea 
mai bine vestmâutulă ei de diminâța, 
ce învăluia gingașa ei figură, seu dâră 
lumina 4il®i îi ©ra mai favorabilă, oa lu
mina candelabreloră ? Astă4l i-se păru 
multă mai drăgălașă ca asâră. Buclele 
ei fălfăiau despletite pe frunte, aerulă 
prâspătă de diminâță suflase o coldre 
fină purpuriă pe obrajii ei, ea-i zîmbi 
drăgălașă, dându-i bună diminâța, dâr 
cu tâte acestea ochii ei triști îi dove
deau oă plânsese.

13

Ea’lQ ruga să se pună la mâsă. Ii 
povesti, oă Faldner a pleoată călare în
că în răvărsatulă zoriloră, și că a lă- 
sat’o pe ea, oa să-i câră souse; ea des
crise diversele afaoerl, oe avea să le în- 

deplinâsoă elă astă4l și care-lă reținâ 
pănă la amâ4ă. „Elă are o vieță plină de 
griji și năcazuri**, 4i30 ea> «der credă, 
că afacerile acestea suntă o necesitate1*.

— „Și asta se întâmplă numai în 
4ilele aoestea?1* întrebă Froben. „Toc
mai acum suntă multe de făcută la mo- 
șiă?“

„Acesta nu,“ răspunse ea, „tâte lu
crurile au mersulă loră obicinuită, așa 
e elă, de când îlă cunosoă. E ună omă 
neobosita în lucrările sale. In primăvâra și 
vâra acestui ană, n’a trecută niol o 4h 
în care să nu fi fostă ocupată.“

„Atunci trebue că te vei fi simțită 
fârte isolată,1* 4>30 tinărulă, „fiindă așa 
singură la țâră șg Faldner 4iua întrâgă 
absentă.1*

„Singură ?“ — răspunse ea cu voce 
tremurătâre și se pleca într’o parte a 
mesei, âr Froben vă4u în oglindă, cum 
’i se convulsionară buzele de durere. — 
„Singură! Nu! Dor amintirea ceroetâză 
pe oei isolațl și —u continuă ea oer- 
oând să zîmbâsoă, „cre4l, că femeia ca
sei n’are multă grijă și lucru într’o așa 
mare eoonomiă ? Aoâsta nu va să cjioă. 

a fi isolata, nici nu trebue să fiă.**
„Nu trebue să fiă? Sărmano ! — îșl 

gândi Froben, iuima îți inter4ioe âre vi
surile amintirei, cari te ceroetâză în sin
gurătate, sâu dâră asprulă meu amică 
îți inter4ioe să fii isolată ? In tonulă ou 
care rostise aoele cuvinte, se esprima 
ceva ce era în contrastă cu surisulă ei.

„Și totuși,“ oontinuâ elă, pentru a 
da sentimenteloră sale și vorbeloră ei o 
altă direcțiune, „și totuși se pare, că fe
meile suntă dela natură destinate pentru 
liniște și singurătate, celă puțină la a- 
cele popâre, oarl aveau în genere cei 
mai plăouțl bărbați, femeia era mai 
multă țărmurită în odaia ei, așa era la 
Romani și Greoi, ba chiar și în evulă 
mediu.**

„N’așI fi ore4ută, oă toomai D-ta 
să aduol aoeste esemple,** răspunse Iose- 
fina, pe când ochii ei îlă priveau în 
modă esaminătoră. „Crede-ml, Froben, 
fiă-care femeiă, chiar și cea mai dejosă 
cunâsce îndată pe bărbată mai înainte 
de a fi informată despre raporturile sale, 
dâoă elă a trăită multă t mpă în sooie- 
tate cu femei, ori nu. Și luorulă netă
găduită, că zaoe ceva îu asemenea so- 

oietățl, ceva oe dă aoelă taotă fină, aoel 
sentimente delicată, de a alege în con- 
versațiune aceea, ce mai multă corăs- 
punde oaraoterului nostru: ună gradă do 
oultură, oare de altmintrelea nu trebue 
să lipsâscă niol unui bărbată. Aoâsta nu 
ml-o poți contesta cu atâtă mai puțină1*, a- 
daugâ ea, „cu câtă d-ta ai să mulță- 
mescl o mare parte a oulturei D-talo 
sexului meu.**

„E ceva adevărată în aoâsta,*1 ob
serva tinărulă, „și adeoă aoâsta din urmă 
ți-o oonoedă, oă femeile au influințată 
mai puțină asupra modului meu do 
gândire, decâtă asupra modului, de a es
prima oele gândite. Relațiunile mele mă 
constrîngă, oa în timpulă din urmă să 
trăâsoă multă în lumea mare și adeoă 
în cercurile dameloră. Dâr chiar în cer
curile acestea numai aoum suntă în clară, 
câtă de puțină se potrivesoă femeile în, 
viâța aoâsta mărâță de lumea mare, sâa 
să mă esprimă altcum, ună numără mai 
raioă de femei."

(Va urma).
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Cursulti la bursa din Viena
din 17 Noemvre a. c. 1891

Ranta de aură 4°/0 ...... 101 90
Renta de hârtiă 5°/0 .... > ■ 100 45
Imprumutulă căiloră ferate ungare *

aură .......... 115.25
dto argintii ..... 97.60

Amortisarea datoriei căilorii ferate de 
ostii ungare [1-ma emisiune] - - 108.75

Amortisarea datoriei căilorii ferate de 
ostii ungare [2-a emisunei] - - —.—

Amorf isarea datoriei căilorii ferate de 
ostii ungare (3-a emisiune) - - —.—

Bonuri rurale ungare ..... 82 80
Bonuri croato-slavone ..... 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescfl. ...... - —.—
Imprumutulă cu premiulii ungurescii 137.— 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se*

ghedinului - - 128.25
Galbeni împărătesei- - - ... 5.61
Napoleon-d’orI 9.39
Mărci 1U0 împ. germane - ... E8.02’/2
Londra 10 Livres sterlinge'^ - - • 118.05

Brasso vârmegye foiSDânjâtol.
Sz. 566/1891.

Pălyăzati hîrdetmeny.
A kormânyzatom alatt âll6 Brassb- 

vârmegyeben nyugdijazâs kovetkezteben 
megurult utmesteri âllăsra, mely evi 400 
forint fizetes 100 fort lakber 281 frt 
47 kr. utazâsi ătalâny es 8 fort iroda 
âtalâny elvezetevel van egybekotve, az 
1890 ăvi I t. cz. 17 §-a alapjân ezennel 
pâlyâzatot nyitok.

Ezen âllâsra folyamodok felhivatnak, 
szabâlyszerăen felszerelt kerelmiiket hoz- 
zâm folyo evi deczember hd 15-eig be- 
nyujtani.

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

Maurer Mihăly s. k. 
foispân.

710,3—2.

i 
»

0 specialitate necomparabilă g
între tote apele minerale alcalin-acide din monarchiă și străinătate W 

este I
ixxizxezală, d_e *

„REPÂT“ :
care în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a . I 
conținutului estraordinară în acid-carbonio se buoură de o valore medi- *: 
cinală forte mare și de ună renume universală neîntrecută. *

Apa minerală de „Bepflt44 să întrebuințeză ca medicamentă CU ♦ 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra f 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organeloru respirătâre, în contra X■ 
maladieloru rinichiloru și a beșicei etc., are unu efectfi admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscuta ca remediu solvatoru neprețuibilu. (Jj 

Celu mai curatu și binefăcătorii producții naturalii.
§8^* Ca h or viz fi adecă beutfi cu vinfi.

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

W Șampagnulu apeloră minerale.
Conformă ordonanței înaltului ministeră de interne No. 5891 /VTTT 

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

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopulă sticlei tre- 
bue să fîă însemnată cu : „K.-Imper Repăti“. Deci să rbgă a se observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferibre.

r
i'

a

# Univ. Med.

Dr. Carol Flechtenmacher
se va muta cu locuința încependă dela 1 Decemvre st. n. 1891 încolo în V».A 

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

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

Ordineză, afară de Dumineci și sărbători, în tote dilele dela IIy2 pană 
la I21/, din di.

698,11-4.

Apa minerală de ??Bepât44 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
Administrațiunea isvorului 

Josef GySrgy, 
Brașovă, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50—47

tren-ctrilorijL
pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. n. valabilii din 1 Octomvre 1891

Budapesta—Predealfi Rredealu—Budapesta B.-Pesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradfi-B.-Pesta Copsa-micâ—Sibiiu
Trenă 

de 
persdn.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
aocele- 

rată
Trenă 

de 
persdn.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

persdn.
Trenă Trenă 
accele- de

Trenă 
de 

persdn. rată persdn.

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea-mare I
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel

Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uibra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușu j

Crăciunelă 
Blașiu 
Mioăsasa
Copșa mică j

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodă
Augustină 
Apața
Feldiora

Brașovu

Timișă 
Predeală 
BuourescI

I
1

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

J 8.—

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de 
persdne

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

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

BucurescI 
Pre deal u 
Timișă 
Brașovu j 

Feldibra 
Ap ața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică ■

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă

Teiușă

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida

Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratoa 

l Rev 
' Mezo-Telegd

• Oradea mare.

I
1

sus

P. Ladâny 
Szolnok 

g’gi Bndapesta
Viena9.30

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

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Viena
Budapesta 
Szolnok

7.23
8.03
8.37
9.041
9.46

11.03 i
11.291
12.06 I
12.371
12.53 <

1.181
I. 39:
2.13:
2.271
2.49
3.47 1
4.07
4.281
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 
Radna Lipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piskî) 
Orăștia 
Șibotă 
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

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

10.16
10.36
11.-
11.26
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’
6.ia
6.3C
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53

10 19
10.50
11.161
11.44 
12.06
12.38

Teiușft
Alba-Iulia
Vinț. de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piști) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamă 
Soborșină
Berzava
Conopă 
Radna Lipova 
Paulișă
Gyorok 
Glogovață

Aradu !

Szolnok 
Budapesta

Viena

Trenă 
de 

persdn. 
r~

Trenă 
accele-

rată perg6n.

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05'

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

Trenă 
de

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
1.40|

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

3.-
3.31
4.15
4.46
5.10

10.47
11.27
12.08
12.38
1.-

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sibiiu— Copșa-inică
Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8.02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 9.05 5.55 11.40
Copșamică 9.34 6.20 12.05
Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea
Ludoș 
Oșorheiu £ 

Regh.-săs.

2.50 
3 34
5.20
5.35
7.10

8.20
9.11

11.17

2.41
3.27
5.14
5.36
7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs.
Oșorheiu '

Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Siaueria (Piskî) Petroșeni || Petroșeni-Siineria (Piskî)
Simeria
Streiu
Hațegă 
Pui
Orivadia 
Banița
Petroșeni

6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50
6.3b 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 Orivadia 7.19 12.19
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24 Hațegă 8.36 1.54
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
9.45 4.— 8.36 Simeria 9.52 3.27

Aradu
Vinga
Timișora

ora—AradfiAradfi—Timișora
6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11
7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46
8.42 2.04 8.57 Ai’adu 8.03 3.50

Turda—GhirișuG hirișu—Turda

Mureșu-Bjudosu—Bistrița | Bistrița—IWIureșfi-dLudoșfi

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

4.—| Bistrița...............................
6.48|i Țagu-Budctelică . . . .
9.59 Murășă-Ludoșă . . . .

Țagu-Budctelică . .
1.16
4.15
7.21

Nota i Numerii încuadrațl cu linii gr6se însemneză drele de n6pte.

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Brasov—Zieruesci

Simeria (Piskî)—Hunedora

Simeria (Piști) 10.50 4.40 9.16
Cern a 11.13 5.03 9.34
Hunedora 11.48 5.38 9.58

Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3.- 7.50
Simeria 5.28 3.20 8.10

SAG1! Brașov
7.50 zernescl

Xcrnesci —Br;

5.45 2.58
7.26 4.39

Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda
Turda 18.08 10.55 4.— 10.44| Ghirișu

1 4.50| 9.30 2.30 8.50 Zernescl 8.-
| 5.10| 9.50 2.50 9.10

1 Brașov 9.24
5.20
6.44

Bre șov— S^-Georgiuoraora—Odorheiu II Odorheiu—

Careii-mari—Zelfiu || ®elfiu—Careii-inari

Sighișora. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15 3.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52 6.10

Brașovu
Uzonă
S .Georgiu

Careii-marI.
Zelău. .

5.5o| Zelău ? T
Careii-marI11.-

1.56
6.48

Tipografi.». A.. MUREȘIANLJ, Brașovă.

“8730
9.43

10.23

3.10
5.23
5.03

S.-Georgiu—Bras o v.
S.-Georgia
Uzonă
Brașovfi

6.32
7.00
8.08

5.17
5.45
6 53


