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Brașovu, 7 Augusto.
Discusiunea asupra importan

ței toasturiloru împărătesei, rostite 
în Berlinu la prâncjulu de gală dată. 
în ondrea monarchului nostru, se 
continuă cu multă vioiciune atâtu 
în cțiarele din întru, câtă și în cele 
din străinătate.

Nemulțămirea Grermaniloru cu 
sistemulă actuală de guvernare din 
Austria a adusă cu sine că foile 
naționale germane de dincolo de 
Laita au tălmăcită cuvintele îm
părătesei, despre legătura nedespăr
țită între armatele ambeloru state, 
în favdrea aspirațiuniloră de su- 
premațiă germană și în defavorea 
sistemului domnitoră.

Foile germane centraliste din 
Austria încântate de manifestațiile 
din Berlinu au dată cursă liberă 
speranțeloră, că „strînsa și nedisso- 
lubila11 alianță germano-austriacă 
va pune capătă și esperimenteloră 
de egală îndreptățire ale contelui 
Taaffe. Astfeliu alianța apare în 
lumina comentariiloră loru ca ună 
mijlocii de presiune în favorea in- 
tereseloră germanismului.

In contra înțelesului acestuia, 
ce s’au dată de cătră foile națio
nale germane manifestăriloră din 
Berlină, s’a ridicată cu deosebire 
pressa. conservativă și cehică din 
Austria. Partidele, cari formeză 
ac|i maioritatea parlamentară în 
Austria, suntă cuprinse de o firescă 
neliniște văcțendu în ce modă se 
tălmăcescă cuvintele împărătesei 
și cum se admite chiar posibili
tatea unui amestecă ală Germa
niei în raporturile interiore ale 
Austriei.

„Hlas Naroda“ vede în mani
festările publice ale partidei na
ționale germane, „cea mai cute- 
zătbre provocare a conșciinței de 
stată austriaco“, vede „o propa
gandă vătămătore pentru tote po- 
porele negermane“, căreia trebue 
să i se pună capătă fără întârefiere. 

Căci, 4i°e numita f6iă, nu se păte 
tolera ca sentimentele popbreloră 
din cari se compune armata aus- 
tro-ungară să fîă astfelă iritate și 
ofensate, încâtă să aparsă, că ali
anța celoră doi împărați s’a întă
rită spre stricăciunea loră.

Foia cehică pretinde del a fac
torii competenți, ca să respingă 
insinuările germane, să nu mai fiă 
nici cea mai mică îndoielă, că cu 
acesta alianță, pe care popdreleo 
respecteză și pentru care în casă 
de lipsă voră jertfi avere și sânge, 
nu se plănuesce nimică dușmană 
și stricăciosă în contra acestoră 
popore, cum se buciumă acum în 
lume de cătră agitația națională- 
germană.

„Hlas Naroda“ merge ună pasă 
și mai departe și pretinde în nu
mele bunei cuviințe și ală lealității 
ca să i se dea cuvenita lecțiune 
acestei agitațiuni și din partea ali- 
ațiloră Austriei.

Rămâne să așteptămă ce voră 
răspunde foile din Germania la 
acestă provocare. Deocamdată a- 
ceste foi se pronunță fdrte nefa
vorabilă asupra atitudinei pressei 
cehice, „care a produsă ună tonă 
de desarmoniă în serbările din 
Berlină “.

„Național Ztg.“ din Berlină 
le impută Cehiloră, că ară urmări 
o politică anti-austriacă, că ar privi 
mai multă la Țarulă decâtă la 
Impăratulă și le ia în nume de 
rău și manifestația loră pentru 
Frances!, er pe conservativii dela 
„Vaterland" îi declară de mai pe
riculoși, căci au influința la curte, 
der de o partidă pentru care Aus
tria nu este decâtă o carte în jo- 
culă Iesuițiloră și cărora nu, le 
pasă cum cade cartea, numai jo- 
culă să fiă câștigată.

Acestă limbagiu nu este nici 
decum încuragiatoră pentru direc
țiunea politică ce-o urmăresce a$! 
maioritatea în Austria și nu ser- 

vesce nicidecum spre liniștirea 
nedumeririloră ivite în sînulă po- 
pbreloră negermane față cu ten
dințele aliațiloră germani.

Unii răspunsă ală reginei Natalia.

Din Belgrade se comunică cătră 
„Daily News11, că a sosită răspunsulă re- 
gineijNataliala nota guvernului sârbescă, 
prin care i-se împărtășia, că o întreve
dere cu fiulă său regele Alesandru nu
mai afară din țeră pote fi. Regina răs
punde, că nu pote primi acestă condițiune; 
ea are dreptulă să petrecă lângă fiulă 
său. Acestă dreptă, dice regina, care 
îi e dată de Dumnezeu și stă mai pe 
susă de ori ce, nu va suferi să i-se scur
teze. Ea încunosciințeză pe guvernă 
depre- hotărîrea’i nestrămutată d’a pă
răsi la 17(29) Augustă Jalta, casă mergă 
la Belgradă.

Răspunsă la nota turcescă.

Din Constantinopolă se împărtășesce, 
că Austro-Ungaria și Italia au răspunsă 
și la nota turcescă privitore la Creta. 
Amândouă aceste puteri țină semă de 
comunicările Porții și’șl esprimă spe
ranța, că Porta va fi în stare să resta- 
bilescă ordinea în țeră. Intr’aceea, no- 
ulă guvernatoră generală ală insulei, Șa- 
kir-pașa, s’a pusă pe lucru. Porta crede, 
că înainte de a se stabili o înțelegere 
cu Cretenii, pe care nota G-reciei a în- 
trerupt’o, trebue să restabilescă ordi
nea, fiindă că ar fi rău să arate slăbi
ciune ; ea speră să înspăimânte, prin- 
tr’o procedare hotărîtă, elementele sub
versive și în alte părți ale peninsu
lei balcanice, pe când orl-ce cedare, ori 
chiar o sacrificare a Cretei ar face să se 
ridice pretențiunl și în alte părți.

Porta a și trimisă două cuirasate la 
Creta, precum spune „Standard11, și în 
casă de nevoiă va mai trimite și altele. 
Se cjice că și trupe ară fi mai plecată, 
fiindcă Porta prin atitudinea G-reciei a 
devenită neîncrecjătore.

O scrisăre a principelui Muntenegrului.

Abia acum s’a făcută cunoscută răs- 

punsulă ce l’a dată principele Nichita ală 
Muntenegrului la o scrisdre de felicitare 
ce societatea slavă de binefacere din 
Petersburgă i-a trimis’o cu ocasiunea 
serbării dela Kossovo. Răspunsulă e 
publicată în „Slavjanskija Jsvestija“, or- 
ganulă oficială ală societății. In pasa- 
giulă din urmă ală răspunsulu dice prin
cipele :

„Pătrunsă de sinceră recunoscință 
pentru înaltulă scută, ce ni-lă acordă 
marele vostru împărată, și mulțămindu-vă 
vouă și poporului rusă pentru bogata și 
frățescă iubire, eu și Muntenegrenii mei 
ne vomă sili, în norocire ca și în neno
rocire, a rămâne neclintiți pe calea, pe 
care amă mersă pănă acum și pe care și 
în viitoră ne va duce firma încredere, că 
viitorulă și binele poporului nostru nu
mai pe acestă cale se pote asigura14.

Alianța franco-rusă.

„Wiener Allg. Ztg.44 adusese soirea, 
că în a doua jumătate a lunei Iulie 
s'a preliminată între Francia și Rusia o 
convențiune cu scopă defensivă, luându-se 
de modelă alianța austro-germană, ga- 
rantându’șl amândouă puterile integrita
tea teritorului. După ce „Pester Lloyd14 
a adeverită soirea despre încheiarea ace
lei alianțe ruso-francese, vine acum „Kol- 
nische Zeitung11, oare e inspirată de can
celaria' germană, și printr’ună articulă 
datată din Berlină afirmă, că în adevără 
s’a încheiată o convenția ruso-francesă, 
care cuprinde și acelă punctă, că nici 
Rusia nici Francia nu potă singure, ci 
numai în unire, să încheie pace cu pute
rile cu care ară ave răsboiu.

„Petersburger Zeitung11 desminte la 
rându-i erășl acestă scire, esprimându-șl 
dorința, ca foile vesteuropene să înce
teze de a mai vorbi despre o alianță în
tre Rusia și Francia ca încheiată. După 
părerea acestui rjiară,o astfelă de alianță 
ar fi cu neputință.

Toasturile împerătescT și foile cehice.
„Narodni Listy“ scrie cu privire la 

toasturile celoră doi împărați, rostite în 
Berlină, între altele :

FOILETONULU „GAZ. TRANS.11

Serbarea logodnei în Vendde.
Nuvelă de lulius lanin.

Intre bărbații, cari în decursulă re- 
voluțiunei francese apărară seu celă 
puțină răsbunară în Vendee drepturile 
tronului cu celă mai esemplară și mai 
mare sacrificiu, a fostă și Baudelot de 
Dairval.

Intr’una din dile elă fu atacată la 
o moșiă de cătră ună despărțământă de 
„Vineți11. îndată îșl adună omenii și le 
(jice:

„Amicii mei ! casa e încunjurată. 
Fugiți cu toții! LuațI cu voi pe aceste 
femei și pe copii, duceți-vă cu ei la 
conducătorulă nostru Cathelineau. Eu 
rămână, orl-ce mi-se va întâmpla, și apăr 
ușile ; dece minute totuși voiu fi în stare 
să mă susțină. Colo josă stau trei sute, 
gata să ne sugrume pe toți. Fiți feri
ciți, bravii mei! Aduceți-vă aminte de 
mine, astădl mî-a venită mie rândulă.... 
pote că pe voi vă voră omorî mâne.11

In acele timpuri totă așa de peri- 
culose, câtă și de estraordinare n’ave’. se 
te miri de nimică. Nici nu se luau în 
băgare de semă eroicele despărțăminte, 

care se iveu cu grămada. Intr’ună astfel 
de răsboiu devastatoră, cum era acela, 
nu te mai puteai gândi la mărinimiă, cu- 
ragiulă nobilă degenerase în barbariă. 
Astfelă și soldații lui Baudelot, audindă 
pe conducătorulă loră vorbindă astfelă, 
nu credeu altceva, decâtă că elă vor- 
besce forte înțelepțesce și i-se supuseră, 
întocmai ca și când le-ar fi poruncită. 
Ei fugiră prin coperișă, ducândă și fe
meile și copii cu ei.

In timpulă acesta Baudelot rămase 
la ușă, striga, făcea larmă, îșl bătea 
pușca de pământă, în scurtă, făcea ună 
sgomotă câtă patru-decl de inși. Iți ve
nea să credl, că după ușă se află ună 
regimentă întregă, care e gata să dea 
focă, de aceea „Vineții14 erau cu mare 
băgare de semă. Baudelot comanda 
mereu câtă timpă -îlă ajutase vocea. 
Când însă vocea îi refusâ acestă servi
ciu și era convinsă, că trupa lui a ajuns 
la loculă de siguranță, i-se urâ nevino
vatului tânără de acesă comandă părută că
tră soldați fictivi și, fără a mai vorbi ceva, 
se gândi să baricadeze ușa. Pănă acum 
vorbise elă câtă dece, der acum și lu
cra câtă clece. Astfelă se mai susținu 
încă câteva minute. In fine ușa se 

crepâ și „Vineții14 împușcară înăuntru prin 
crepăturl. Baudelot însă nu fu rănită și, 
deorece mai nainte fusese întreruptă 
dela prândă, se puse ierășl la masă, 
mânca liniștită o bucată de pâne și frip
tură, mai deșerta și ună pahară de vină, 
gândindă și convingându-se, că acum a 
mâncată pentru ultima oră.

Tn cele din urmă ușa, ne mai pu- 
tândă resista acelei puteri covâri tore, 
fu trântită la pământă și „Vineții44 pă
trunseră înăuntru. Le trebuiră mai multe 
minute pănă ce înlăturară tote obstacu- 
lele și pănă ce se putură cunosce unii 
pe alții în fumulă causată de însăși pus- 
cile loră.

Soldații republicei căutau setoșl cu 
privirea și cu sabia acea armată mare, 
care le-a resistată atâtă de multă. Cine 
însă pote descrie mirarea loră, când în 
loculă mulțimei de bărbați, ale căroră 
voci credeau, că le-au aud ă atâtă de 
lămurită, vădură înaintea loră numai un 
bărbată tânără și frumosă, care îșl mânca 
pânea și îșl bea vinulă cu o liniște vă
dită. Muți de mirare rămaseră „învingă
torii11, rădimațl pe puscile loră, așa că 
lăsară lui Baudelot timpă de a’șl deșerta 
ultimulă pahară și a’șl înnghiți ultimile 

bucăturl.
„In sănătatea D-vostră, domniloră !“ 

cjise elă, ducândă paharulă la gură. „G-ar- 
nisdna vă mulțămesce pentru terminulă 
ce i-l’ațl acordată11. Totă deodată se 
scula și mergândă dreptă la căpitanulă 
inimică, continuă: „Domnule, afară de 
mine nu se mai află nimeni în acestă 
casă și eu suntă gata să vă urmeză în
dată11.

Mai multă nu dise nimică și-șl aș
tepta mărtea.

Spre marea lui mirare, elă nu fu 
împușcată îndată. Pote că căduse în 
mânile unoră recruți, cari erau numai 
atâtă de puțină esercitațl, încâtă cu îm
pușcarea unui omă voiau să . aștepte 24 
de ore; pote că învingătorii săi au fostă 
reținuți prin căutătura lui liniștită și 
sângele lui rece, seu prin acea rușine, 
ce trebue să o simță 300 de bărbați, 
voindă să dmăre pe unulă singură.

Să nu uitămă însă, că și în aceste 
timpuri de groză simțulă umană nu se 
stinsese cu totulă în cele două partide 
contrare.

Se mulțămiră deci să lege prisone- 
rului numai mânile și astfelă încătușată 
și sub bună pază să’lă ducă la o locu-
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„Pe noi ne înteresâză aceste două 
toasturi în deosebi, pentru noi caracterulii 
și spiritulă acestei strînse amiciții și a 
alianței internaționale are o importanță 
mai mare cu privire la urmările lorii de 
drepții publică. De ani de dile vedemă, 
cum se străduesce Bismarck a străforma 
alianța internațională între Germania și 
Austria într’o legătură pragmatică și de 
drepții publică a ambelorti state în mo
dulă, cum era odinidră confederațiunea 
germană. Cu mai mulțl ani înainte a 
fostă trimisă v. d. Pfordten la Viena cu 
acâstă misiune, der propunerile lui le-a 
refusată contele Beust. Mai târdiu au 
urmată negociările între Bismarck și 
Andrassy , cari au avută ca resultată 
încheierea alianței germano-austriace la 
1879. încă atunci Bismarck nu voia să 
se mulțămâscă cu degetulă și cerea mâna 
întrâgă, pretindendă ca tractatulă de a- 
lianță să fiă înartioulată în legile funda
mentale de stată și ca alianța să nu fiă 
numai pentr’ună scopă și timpă a urnită 
încheiată. Stăruințele sale rămasără însă 
zadarnice. Andrassy avea cea mai bună 
voință, der n’a putută să câștige con- 
simțământulă ambeloră parlamente. Cei 
din Berlină au trebuită să se mulțămescă 
cu mai puțină, der n’au lăsată să cadă 
planulă acesta".

„Nu o moștenire a bunicului său, ci 
o moștenire a istoriei germane numesce 
împăratulă Wilhelm alianța și deorece 
încercările sale de-a se împăca cu Rusia 
au rămasă zadarnice, merse la Viena, 
spre a stărui aici din nou pentru refor
marea alianței. Der încă totă înzadară. 
Piedeca principală, se plânge ambasa- 
dorulă germană, este contele Taaffe, care 
are la curte o puternică partidă. Der 
tote acestea nu-i opresce în locă, și așa 
vedemă acți politica p-usiană urmărindu 
ținta ei cu firmitate. „Moștenirea istoriei" 
se mai înăspresce acuma cu hiperbola 
despre amiciția de o miiă de ani între 
Germania și poporele Austriei. Nici ună 
istorică prusiană însă n’ar pută să aducă 
dovedile pentru acestă amicițiă de o sută 
de ani".

Foia cehică adauge, că este numai 
o licență poetică, de care s’a folosită îm
păratulă Germaniei, care însă dovedes- 
ce, „că noulă împărată germană se stră
duesce de a lega împărăția habsburgică 
de împărăția sa c’ună lanță pragmatică 
și printr’o legătură de dreptă publică." 
„Narodni Listy" continuă apoi așa:

„Și ce atitudine ia față cu acesta 
împăratulă Austriei? Nu s’a putută trece 
cu vederea, că față cu acestă frasă im
portantă a fratelui său „împărătesei!" n’a 
reagată, că n’a consimțită la acestă se
culară amicițiă a poporeleră ambeloră 
state, ci a vorbită numai de armata sa, 
în numele căreia, ce-i dreptă, a promisă 
armatei germane amicițiă și cameraderiă 
nedespărțită, din care cuvântă foile ger
maniste din Viena facă capitală și es- 
plică lucrulă așa, ca și când împăratulă 
Austriei ar fi declarată alianța Germa
niei ca nedisolubilă și eternă. Ca tote 
operele umane, așa și convențiunile și 
tractatele suntă fragile și trecătore. Tăte 
îșl au timpulă loră. Decă se schimbă 
împrejurările, dâcă dispară căușele, pen
tru cari s’au încheiată acele convențiunl, 

ele încetă. In urma unei necesități inte
riore se desface ună societară de altulă 
și încheiă o nouă alianță. Acesta e mer- 
sulă istoriei și de logica ei nu va scăpa 
nici alianța germano-austriacă."

„Hlas Naroda" respinge cu indignare 
acea comentare a cuvinte!oră rostite în 
Berlină, care susține, că alianța germa- 
no-austriacă nu s’ar mai pute schim
ba nicl-odată. Comentatorii, adauge 
foia cehă, au alte cugete ascunse. „Ce 
ar și însemna o asemenea contopire ? 
La o astfelă de perfidiă trebue să răs- 
pundemă arătândă, că împăratulă' și re
gele, precum a încheiată acestă tratată 
spre binele și folosulă imperiului și ală 
păcii europene, așaîlă pote și anula spre 
același bine și folosă în puterea dreptu
lui său de suveranitate".

ZF’rotest'ULl'CL 
lui Boulanger, Rochefort și Dillon.

Se vorbia, că o parte din bou- 
langiștl au sfătuită pe generalulu 
Boulanger se se supună de bună 
voiă pedepsei, ce i s’a dictatu de 
cătră tribunalulu de statu, căci la 
din contră partida lui se va di- 
solva. Der se vede, că generalulu 
cu soții sei numai la acesta nu se 
gândescu.

Foile boulangiste publică din 
contră următorulu protestă ală ge
neralului Boulanger, ală lui Roche
fort și Dillon în contra sentinței 
tribunalului de stată, care i-s’a pu
blicată generalului în hotelulă seu 
de pe piața Portland din Londra:

Cătră omenii de omeniă!
Esecuțiunea sumară, pe care contra

rii partidei naționale republicane o nu- 
mescă sentință a tribunalului de stată, 
este, precum vede ori și cine, resultatulă 
unei convențiunl, ce s’a încheiată între 
maioritatea camerei desonorate și între 
maioritatea unui senată osândită de țâră 
pentru tote timpurile. Cea dintâiu a clisă 
cătră cea din urmă; „Scăpați-ne de băr
bații, cari amenință a împiedeca reale
gerea nostră, și dreptă răsplată voimă 
să vă lăsămă să trăițl." Și acei turbați 
revisioniștl, cari puseseră în fruntea pro- 
grameloră loră electorale desființarea se
natului, declară acjl că acesta a salvată 
republica. Poporulă însă nu va lăsa să 
fiă amăgită asupra motiveloră acestei ne
rușinate procederl. Faptulă, că acum 
votulă universală e trântită la pământă 
de cătră votulă răstrînsă, unde zace 
umilită, și că siguranța cetățeniloră și 
onârea națiunei au ajunsă în mânile 
compliciloră lui Ferry — acestă faptă 
este urmarea acelei grozave nedreptăți, 
ce s’a comisă față cu noi. Adevărați capi 
ai Republicei Senatului suntă adl mar- 
torulă mincinosă Alibert și înșelătorulă 

Buret, der acestă orgiă a volniciei, a ca- 
lumniei și a fărădelegei se apropiă de 
sfârșitulă ei, cu tote nouăle lovituri de 
stată ce se pregătescă în întunereoă. 
S’avemă încredere în tăria alegătoriloră, 
să ne întorcemă dela minciună la ade- 
vără și dela dictatura murdăriei la re
publica cinstită. Trăesoă Francia ! Trăescă 
Republica !

Londra, 16 Augustă 1889.
Generală Boulanger.
Arthur Dillon. Henri Rochefort.

SOIRILE OILEI.
Diva nascerei monarchului nostru s’a 

serbată erl în Brașovă prin serviciu di
vină în tote bisericile, âr pe loculă di
naintea promenadei de josă s’a oficiată 
serviciu divină într’ună cortă anume 
întinsă, făcândă onorurile militare regi- 
mentulă de infanteriă din locă și bata- 
lionulă de honvedl. Serbarea s’a finită 
prin defilarea trupeloră.

* * *
Darii Împărătesei!. Monarchulă nostru 

Franciscă Iosifă a dăruită împăratului 
germană șese cai negri, cari au și fostă 
puși în serviciu; er că șefă ală regi
mentului grenadiriloră de gardă „Fran
cisca Iosifă" i-a dăruită acestuia o tobă 
mare.

* * *
Resultatulu financiarii alu tarifului pe 

zone. După cum spune „Nemzet", pe 
tote căile ferate ungare ale statului au 
călătorită din 1—10 Augustă 'n. 307,729 
persăne, adecă cu 189,000 mai multe 
ca în primele c|.ile ale lunei lui Augustă 
din anulă trecută, și s’a încassată cu 
aprope 190,000 mai multă ca în acelașă 
timpă din anulă trecută. Resultatulă fi
nanciară în primele 10 dile ale sistemu
lui cu zone este deci favorabilă și se 
speră, că tarifulă pe zone se va justifica 
în urmă prin resultatulă financiară finală.

* * *
Societatea pentru fondu de teatru ro

mânii îșl va ține adunarea sa generală în 
anulă acesta la Caransebeșă în cjiî®!© de 
9/21 și 10/22 Semtemvre, spune „Familia11. 
Comitetulă arangiâtoră, instituită pentru 
primirea ospețiloră și pentru partea so
cială și artistică a adunării, a compusă 
o programă forte interesantă, din care 
relavămă următorele : In ajunulă adunării 
va fi primirea presidiului și a ospețiloră. 
In (jiua primă, dimineța la 9, se va ține 
serviciu divină în catedrală, cu care oca- 
siune cântările liturgice le va esecuta 
Societatea română de cântări din Caran
sebeșă. In ședința primă adunarea va 
fi salutată în numele Caransebeșeniloră, 
de presidentulă comitetului arangiatoră, 
Rds. d-nă protopresbiteră Andreiu Ghidiu, 
er la finele adunării d-lă profesoră Dr. 

Vasile Goldișă va ține o disertația. După 
miedădi la 2 banchetă la „Pomulă verde". 
Sera Ia 8 concertă dată de Societatea 
română de cântări și musică din Caran
sebeșă. După concertă teatru: „Ruga 
dela Chiseteu", comediă poporală cu cân
tece și jocă de Iosifă Vulcană, jucată 
de membrii corului vocală de plugari din 
Chiseteu. Apoi cină comună, cu cântări 
de coruri. După ședința a doua, după 
miedădi la 3, emularea coruriloră. Sera 
bală la „Pomulă verde".

* * *
La alegerea de protopopii ală Aradului 

au întrunită, precum spune „Luminăto- 
torulă", 30 voturi M. Bocșianu, 13 Be- 
leșiu, 12 O. Gurbană.

* * *
Tergii de țeră. Din 6—10 Augustă 

s’a ținută în comitatulă. Rodna-vechiă 
târgă de țâră. Vite au fostă forte multe, 
der neguțători puțini. Boii cei mai grei 
și grași, fruntea, s’au vândută abia cu 
300 fi. Prețurile mijlocii pentrupărechia 
de boi a fostă 100—140 fi. Vacile cele 
mai bune s’au vândută cu prețuri pănă 
la 35 fi. Junei, junince și vițeii nu s’au 
vândută de locă. Caii de asemenea au 
fostă puțină căutațl. Prețurile peste totă 
au fostă forte slabe față cu anii trecuțl, 
de aceea vite s’au vândută puține și sub 
preță.

** *
0 esposițiă agricolă în Sibiiu întoc- 

mesce în tomna ce vine reuniunea agri
colă a cercului Sibiiu. Voră fi trei grupe : 
pome și struguri, cai și porci. Esposițiă 
ține dela 6—13 Octomvre n. Anunțările 
se facă pănă la 10 Septemvre n.

* * *
Primulii concertă românescu in Griula. 

Tinerimea studiosă română din opidulă 
Giula și giură, comitatulă Bichișă, la 23 
Iulie (4 Augustă) a. c. a arangiată în 
favorulă școleloră române de acolo, în 
otelulă „Corona" ună concertă împreu
nată cu danță, cu următorea programă: 
1. Cuvântă de deșchidere, rostită de 
Alesandru PopovicI clerică. 2. „Trecui 
valea", coră miestă de I. Murășană, ese- 
cutată de corulă vocală, sub conducerea 
lui Alesandru PopovicI clerică. 3. „Se
renada" de Marschner, coră bărb. 4. 
„Jalusia ca contrarulă fericirei în viâța 
conjugală11, disertațiune de D. Voniga. 
5. „O rugăciune", duetă de Constantină 
Chiricescu, esecutată de Al. PopovicI și 
I. Pantoșă clerici. 6. „Hora Sinaia", coră 
miestă esecutată de corulă vocală. 7. 
„Călăulă", poesiă de Iosifă Vulcană, de
clamată de Al. PopovicI. 8. „Din ședă- 
tore" (potpuri) de I. Vidu, esecutată de 
corulă vocală. Arangiatorii acestei pe
treceri au dorită să dea Româniloră oca- 
siune de convenire; der cu tote că fu 
concesă prin autoritatea politică opidană,

ință aprope de Nantes, care înainte era 
o zidire frumosă și pacînică, âr în de- 
cursulă răsboiului fu schimbată într’ună 
felă de castelă. Actualulă ; osesoră ală 
acestei locuințe nu era nimeni altulă, 
decâtă conducătorulă aceloră „Vineți", 
cari prinseră și legară pe Baudelot. Elă 
era ună „Vinetu, dâr ună omă cu con- 
sciință și de onore.

Baudelot de Dairval fu închisă în 
„turnă",adecă într’ună porumbară aflătoră 
în curtea învingătorului. Porumbii spe- 
riațl de sgomotulă răsboiului făcuseră 
locă Ohouanilor prisonerl. Prinsărea îșl 
conservase o înfățișare bună și liniștită, 
era acoperită cu table strălucitore și cu 
stegurl fâlfăitore. Nu mai găsia de lipsă 
a mai închide gratiele de feră, prin care 
au eșită porumbii, pentru pa sera se să 
întorcă iară înapoi. Jos înăuntru se a- 
duse câte-va paie și aci fu închisă Bau- 
delotă. Deocamdată i-se păru cam ori
ginală să fie închisă în porumbarulă unei 
curți nobile de țâră. îi veni în minte, 
ca să facă din acâstă întâmplare o ro
manță. pe care să o cânte cu mânile li
bere pe chitară. Iu vreme ce mintea îi 
era ocupată cu romanța și cu ghitara, 
audi sunetulă unei musicl de țâră, care 

întona un marșă veselă. Baudelot se 
sprijini pe c<5te și apăsândă cu umerulă 
paiele la părete, ajunse cu capulă la una 
din deșchidăturile porumbarului. Ună șiră 
lungă de tineri și femei costumate în 
albă era condusă de diblașulă satului. 
Convoiulă era întocmită cu gustă. Totulă 
arăta bucuriă. Convoiulă trecu pe lângă 
piciorele turnului. O femeiă tânără și 
frumăsă trecândă se uita cu atențiune 
în susă la turnă. Ea era îmbrăcată în 
albă și de-o statură delicată. Baudelot 
înțelese că se scia că e prisoneră, și după 
ce convoiulă se depărta, elă întonâ cân- 
teculă lui Richard reîntorsă: „Prinsă în 
turnulă întunecosă" etc., pentru-că elă 
era ună tînără espertă în totă felulă de 
lupte și romanțe și totă așa de îndemâ
natică cu sabia ca și cu ghitara, dibaciu 
la călărită, la jocă, ună adevărată gen- 
tilomă cu arma și cu spiritulă.

Nuntașii trecură. Dacă nu era nuntă, 
trebuia să fie celă puțină logodnă. Bau
delot îșl isprăvi cântecul! ; elă aucji ună 
sgomotă la ușa carcerei, venia cineva. 
Era chiară stăpânulă casei acela, care în
tră. Elă se numia Hamelin, era dintre 
Vineți, însă de altmintrelea ună omă 
onorabilă, care în serviciile republici 

setose de sânge nu deveni nici înjositoră, 
nici îngrozitoră.

In diminâța acestei dile, care mai 
trecuse, căpitanulă Hamelin — pentru 
că elă era căpitană în serviciulă repu
blicei — primi scirea, că Chonanii i-au 
ocupată moșia. La acestă veste se puse 
în fruntea despărțământului său, amănân- 
du-șl logodna cu câte-va ore mai târdiu. 
îndată ce Chouanulă Baudelot fu prinsă, 
căpitanulă Hamelin se întorse să se lo- 
godâscă, de aceea elă nu fu împușcată 
pe locă. Hamelin nu era dintr’acei Vi
neți, cari să-și uite de vechiulă obiceiu 
ospitală. ală Bretaniloră, de aceea elă se 
credea obligată să facă ospelui său o 
visită, în vreme ce ospeții logodnei se 
punâu la mesă.

„Cu ce vă potă servi, domnulămeu?" 
întreba elă pe Batidelot.

„Domnule", răspunse Baudelot ple- 
cându-se, „vă rogă să binevoiți a’ml per
mite libera întrebuințare celă puțină nu
mai a unei mâni."

„Amândouă vi se voră elibera", dise 
Hamelin, „decă îmi veți promite, că nu 
veți face nici o încercare de fugă. înainte 
însă de a’ml promite acâsta, gândiți-vă 
că mâne dimineță la șâse dre veți fi con

dusă neapărată la Nahtes."
„Și totă așa de sigură împușcată 

pănă la 8 ore", îlă întrerupse Baudelot.
Căpitanulă Hamelin tăcu.
„Ei bine domnule, așadâră liberați-mi 

mânile," dise Baudelot, „și pentru acesta 
eu mă jbligă pe cuvâhtulă meu de onore, 
ca gentilomă și creștină, că voiu rămânâ 
aci ca ună porumbă, căruia i-s’au tăiată 
aripele; afară numai dâcă nu voiu fi li
berată într’altă modă."

Căpitanulă nu se putu opri de a nu 
rîde la ultimele vorbe și liberă amândouă 
mânile prisonierului din legături.

„Acum, domnule", dise Baudelot, 
întindându-șl mânile, ca unulă ce se deș
teptă dintr’ună somnă adâncă, „acum 
vă mulțămescă și vă rămână într’adevără 
obligată pănă mâne și decă recunoscința 
mea nu dureză mai multă, acâsta nu a- 
târnă dela mine".

Căpitanulă Hamelin îlă întrerupse :
„Decă mai aveți niscai disposițiunl 

de pusă la cale, d. e. să vă faceți ună 
testamentă, atunci vă potă trimite rechi- 
sitele de scrisă".

picândă aceste vorbe, căpitanulă se 
părea mișcată și într’adevără așa și era.

(Va urma). 
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totuși s’au aflată unii inteligențl din lo
calitate, cari mai slabi de ângerl — au 
foștii contra acestui concertă pură româ- 
nescă, spune „Familia", însS cu tote 
acestea, concertulă se pote dice că a 
reușită. Petrecerea, cu cea mai mare 
animațiă, a durată pănă la râsăritulă 
sorelui. — Oe felă de „inteligențl români" 
suntă aceia, care se opună unei petreceri 
curată românescl? Dâcă suntă atâtă de 
fermecațl de cârdașurl, printr’o petițiă 
cu timbru de 50 cr. cătră ministrulă 
ungurescă voră fi puși în posițiă d’a se 
învârti totă viâța loră numai cârdașă.

* * *
Disenteria bântue în Cuieșdă. S’au 

bolnăvită 32 persone, dintre care 3 au 
murită, 6 s’au însănătoșată și 14 suntă 
încă în tratare medicală. Disenteria bân
tue și în Racoșulă de josă și în Dotca.

** #
Din causa lipsei de apă. Bâla ce s’a 

ivită între bivolii din Roșia (ori din 
Nou?), comit. Sibiiului, din care causă 
pănă la 10 Augustă au murită 10 bivoli, 
e pricinuită de lipsa de apă ce s’a pro
dusă în urma căldurei celei mari.

** *
Esercițiile honve^ilorii. Semibrigada 

24 de infanteriă de honvedl, constătătore 
din batalionele din Brașovă, Făgărașă, 
Chezdi-Oșorheiu și Ciucă-Seredâ, apoi o 
divisiune din regimentulă 9 de husari 
honvezi se va concentra in Sibiiu pentru 
eserciții. Cu totulă voră fi 7 batalione 
de inf. honvedl în numără de 3300 omeni 
cu totulă și 250 husari.

* * *
Binefăcătorii. Decedatulă episcopă 

rom. cat. Al. Bonnaz din Timișdra a 
testată totă averea sa de 600,000 fi. 
numai pentru scopuri filantropice.

** *
Congresulă studenților^ din Remania. 

Din partea Asociațiunei generale a stu- 
dențiloră universitari, secția BucurescI, 
se voră ține la Congresulă din Ploescl 
două conferințe: despre „Filocseră" va 
vorbi d. N. Demetrescu și despre „Li
bertate și liberalismă" va vorbi d. N. 
Săveanu, spune „Românulă."

Procesulfl de presă aid „Luminătorului4*
Vorbirea de apirare a acusatului I. V. Bărcianu. 

(Continuare din Nr. 175,)

N’am ținută dâră cu putință, însă 
d-lă procuroră de stată totuși a incrimi
nată din articolii „Luminătoriului" totă 
ce s’a reprodusă chiar și din vorbă în 
vorbă din scrierile amintițiloră doi on. 
concetățeni ai mei. Astfelă din „Lumi- 
nătoriulă" suntă incriminate d. e. dice- 
rile d-lui Horvâth Gyula din „Nemzet" 
. . . (Vorbitorulă d’abia începu a cita și 
președintele îlă opri, deși fără dreptă, 
căci cele citânde erau alăturate protoco
lului ascultării prealabile. Report.)

La aceste însă trebue să mai adaugă 
observarea, că alte sentințe cu multă mai 
aspre și mai înverșunate, judecate din 
punctă de vedere ală d-lui procuroră de 
stată, cari se găsescă în acei doi arti- 
coli nerumânescl, nici nu s’au întrebuin
țată în „Luminătorulă“ românescă.

Decă dâră acele pasage au fostă pu- 
nibile, de ce n’a avută atunci ochi și 
urechi nici ună procuroră de stată ? Seu 
doră ele au devenită punibile numai după 
ce după dece (jil® au apărută traduse 
românesce în Luminătorulă! Seu e depe- 
depsită, decă apare românesce, ceea ce 
scrie ună bărbată ca contele Apponyi și 
Horvat G-yula ? Ori doră foile maghiare și 
cetățenii de naționalitate maghiară ai țării 
suntă mai buni, mai favorițl înaintea legi- 
loră țării decâtăfoileromâneșidecâtă cetă
țenii de naționalitate română ai aceleiași 
țări! Acesta să fiă ore temeiulă, devisa și 
chiemarea statului nostru poliglotă ? Con
sultă și salutară ar fi ore prin astfelă de pro
ceduri a sili pe Română să vină la con
vingerea îngrozitâre, că elă în țâra sa 
propriă, pentru că este Română și vrea 
să fiă Română ar fi lipsită de scutulă 
legii, ar fi eschisă din cadrulă constitu- 
țiunii țării sale și ală egalității de dreptă?

Și chiar mare minune totuși n’ar fi, 
dâcă acâstă convingere prâ durerosă s’ar 
înrădăcina la mulțl, mai alesă la dintre 
aceia, cari urmărescă cu atențiune o 
anumită classă a (jiaristicei din țâra nostră.

Nicldecâtă nu vrâu să vg ostenescă 
atențiunea, nici să vă rețină dela serio- 
sele și mulțumitărele ocupațiunl tocmai 

în acâstă vreme scumpă, dâră și în pri
vința acâsta vă suntă datoră încă cu o 
constatare lămuritore. Sciu, că D vâstră, 
on. d-nl jurați norocoși, cari sunteți puși 
a vă da dela o vreme înedee totă mai 
desă verdictulă asupra păreriloră politice 
ale concetățeniloră D-vostră de diferite 
naționalități de pe ună forte estinsă te
ritoriu ală țării, sunteți în curentulă tre- 
buinciosă cu părerile și fiarele acestoră 
naționalități, și mai alesă cu cele scrise 
în limba maghiară și germană. Despre 
ună procuroră de stată anticipă acâsta 
cu tătă positivitatea.

Nu mă îndoiescă dâră, că asemenea 
vâ veți aduce aminte de ținuta destulă 
de contrară legii penale a mai multoră 
foi totă din acâstă țâră, pentru care ți
nută însă nu s’a găsită nicicând nici ună 
procuroră, fost-ar fi fostă câtă de crimi- 
minală limbagiulă, câtă de revoltătâre 
ținuta și câtă de infernală tendința ace- 
loră foi publice de di sâu periodice.

țliarulă așa numită liberală d. e. 
„Kolozsvâr" din Clușiu numai în decur- 
sulă anului 1888, apropo în fiecare nu
mără, cu articolii săi „A popăk„ etc. a 
cârtită și a hulită, a insultată și a in
criminată după draga voia sa pe preoții 
români, așa încâtă a trebuită să provdce 
cea mai mare desprețuire și scârbă între 
cetitorii săi asupra „statului preoțeștii ro~ 
mânu“. Celelalte foi din Clușiu și unele din 
Bpesta cu deplina vredniciă îi ținâu iso- 
nulă.

Din incidentulă conferinței naționale 
din Sibiiu și din ală scrintitului procesă 
irredentistică d. e. totă foile din Clușiu, 
apoi din Budapesta „Budapesti Hirlap", 
„Pești Hirlap", și altele batjocuriau portă, 
limbă, credință, totă ce este românescă; 
insultau și batocuriau cu gura plină în- 
tregă poporulă românescă într’ună modă 
turbată și necredibilă. Destule găsimă 
încă în foile fruntașe ca „Egyetârtâs", 
„Pești Naplo", „Poster Lloyd", „Neues 
P. Journal", „Fuggetlensâg" și alte din 
provincia, dela 1868 pănă în dilele nos- 
tre. Am adunate multe, forte multe. 
Aici încă am la mine o porțiune d’ajuns. 
Dâcă poftiți, vă potă delecta.

Alte foi âră rivalisâză în antisemi- 
tismulă oelă mai grețosă. „Westungari- 
scher G-renzbote" din Poșionă d. e. sis
tematică agită și haranguâză di de di 
contra Israelițiloră. Despre partida aces
toră insultărorl „Pester Lloyd" din 6 
Iuniu 1887 d. e. scrise din cuvântă în 
cuvântă: „Die Antisemiten-Partei steht 
manchmal auf der strafrechtlichen Basis".

Tote aceste sunt declarate, pronuii- 
ciate agitări la ură, la desprețuire contra 
unui poporă, contra unei tagme și con
fesiuni. Și totuși nici ună procuroră nu 
s’a găsită, care să acuse pe autorii as- 
torfelă de scrieri, care să întindă scutul 
legiloră țării asupra tagmei preoțescl 
române, asupra poporului românescă...

In privința meritului însuși, adecă a 
ațîțării Româniloră la ură contra Ma- 
ghiariloră, acusațiunea este, precum di- 
seiu, absolută fără temeiu. Legea de 
presă dela noi, chiar și în starea ei da 
adl, întregită anume de codicele penală, 
circumscrie esigențele pentru ună lucru 
punibilă, deci indică apriată ce este d’a 
se timbra și încrimina ca agitațiune. 
D-lă procuroră e silită să-și ia refugiu 
la generalități, la deducțiunl, la închipu
iri, ba chiar și la gândirile nepronun- 
ciate ale scriitorului, pentru ca să-șî potă 
formula acusațiunea, ceea ce însă de locă 
nu este în spiritulă, în tendința legii de 
pressă.

Legea de presă cere enunciamente 
clare, fapte concrete, nu sofistării.

In articolii încriminați însă nimeni, 
nici chiar d-lă procuroră, nu pote arăta 
nici o dicere, nici o enunciațiune, nici 
chiar o alusiune despre ațîțare de ură în 
Români contra poporului maghiară. Dâcă 
d-lă procuroră va fi în stare a vă pro
duce acele pasage sâu sentințe, eu re
nunță la orl-ce cuvântă ulterioră.

Provocare sâu ațițare la ură contra 
vr’unui poporă din lumea acâsta nu s’a 
întâmplată nici când în colonele „Lumi
nătorului". Ci din contră, am fostă cu 
deplină inimă și sinceritate tocmai și pen
tru poporulă maghiară și pentru intere
sele sale, ca concetățeni ai noștri de 
sute de ani în acâstă țâră, ceea ce am 
dovedită și prin mai multe esemplare 
ale „Luminătorului" de pănă acuma, ală
turate protocolului la ascultarea mea 
prealabilă.

Atâta scimă și noi, că nu poporulă 
maghiară abusâză de potestatea și auto
ritatea de stată, nu elă ne apasă și per
secută, ci forte mulțl alțl cari, în cele 
din urmă, n’au sufletă nici pentru po
porulă maghiară. Și mai scimă noi de 
multă și prâ bine, că ce sorte aștâptă 
aici în râsăritulă Europei pe poporulă 
maghiară și pe poporulă română. Este 
numai o. iusinuațiune, o denunciațiune 

sâu o orbiă piramidală, dâcă ni-se im
pută, că noi agitămă pe Români la ură 
contra Maghiariloră.

Eră eu din parte-mi protesteză con
tra unei astfelă de învinuiri inhumane 
și barbare. Insinuarea că amă agitată 
sâu așă ațîța la ură contra unui poporă, 
fiă chiar și maghiară, este o rănire a 
demnității mele ca omă, care am absolvată 
studiile universitare în Bpesta și Clușiu, 
care am servită țârii mele și în statulă 
civilă și în celă militară, care și adl am 
dreptulă sâ portă brâulă Majestății Sale 
a domnitorului nostru și sunt pusă de 
19 ani în râudulă acelora, cari în orl-ce 
clipită am sâ-ml vărsă sângele pentru 
țâra acâsta.

Este o injuriă asupra capului bătrâ
nului meu tată, care în cinste și omeniă 
a încărunțită servindă și at)I interesele 
țării prin cultivarea moșiei sale, prin 
prompta plătire a dăriloră și prin cre
dința și onestitatea sa dovedită de mai 
40 de ani, de când este în servi ciulă ora
șului său. Și este o blasfemia și asupra 
fratelui meu și a unchieșiloră mei, cari 
toți suntă numai spre folosulă țării și 
parte au fostă, parte suntă și adl încă 
obligați în totă momentulă la serviciulă 
miltară.

Nu sunt venetică, nu suntă pără
sită, nu sunt cerșitoră, ci din- sânge ro
mânescă, din vița acelui poporă, care de 
sute de ani a lucrată și a suferită pen
tru acâstă țâră, pe pământulă său și in 
averea sa, fără să vateme pe altulă. Res
pingă deci insinuarea d’a fi agitată la 
ură contra poporulu maghiară și d’a fi 
lucrată contra constituțiunii țării mele.

Totă de aceste însușiri humane și de 
civilisațiune a fostă și este pătrunsă po
porulă românescă în totalitatea sa. Ca 
să nu atingă momente prâ bine cunos
cute din istoria țării năstre, amintescă 
numai două cașuri mai recente, prâ bine 
cunoscute și D-Vostre. Cașurile dinFo- 
lea și Chevereșulu-mare. Ore acolo Ro
mânii au fostă ) Tovocatorii dușmăniei și 
ațîțătorii la ură contra unui poporă ?

Insă nu negă, că despre nedreptă
țile apăsările și călcările de legi ce se 
comită contra Româniloră ca singuratici 
și ca poporă întregă, m’am amărîtă 
desă, le-am datu lumii și amă încercată 
a face să încete, fiă ele provenite dela 
guvernulă țării, ori dela organele sale, 
sâu dela orl-cine.Și acâsta o voiu face-o 
negrișită decâte ori voiu avâ ocasiune și 
decâte-orl va fi trebuință ceea ce, du
rere, se arată peste măsură prâ desă.

Tote acestea D-vâstre, d-loră jurați 
încă le scițl mai bine decâtă mine. Nu 
trebue să vă ostenescă atențiunea enu- 
mărându-vi-le tote. Voiu aminti numai 
unele generale.

(Va urma.)

„Corespondența Gaz. Trans“.
Rodna-vechiă, 3 (15) Augustă a. c.

Postii vacantă de notară. In 10 Au
gustă a. c. d-lă Zacharia Popă, fostulă 
notară comunală în comunitatea opidană 
Rodna-vechiă a trecută în pensiune. 
Pentru ocuparea acestui postă notarială 
se va publica concurscă în timpulă celă 
mai scurtă prin oficiulă procesuală din 
locă. Rodna-vechiă este o comunitate cu 
renume istorică, ba este cea mai mare 
și cea mai vecbiă comună în totă comi
tatul ă Bistrița-Năsăudă. Posede 6 târ
guri anuale de țâră; se află pe terito- 
riulă său două fântâni cu scalde mine
rale, cari în decursulă verei suntă forte 
cercetate de streini. Afară de aceea, 
târgurile sale de săptămână și cele anu
ale fiindă forte cercetate de o mulțime 
de neguțători străini de prin Bucovina, 
G-aliția și din Ardâlă și Ungaria, este 
de dorită ca postulă de notară în acâstă 
comunitate însemnată să-lă ocupe pe vi- 
itoră ârășl ună bărbată harnică, cunos
cători de legi și versată și cu cunos- 
cință perfectă de tdte limbile usuate în 
patriă, adecă maghiară, română și ger
mană.

Dâr mai multă ne nutresce speranța, 
că vomă putâ fi fericiți de a alege în 
postulă acesta ună bărbată, a căruia 
inimă și pulsă să bată în deplină con
simțire cu interesele, lipsele și căușele 
nostre românescl. Ne nutresce speranța, 
că bărbații noștri români voră îndemna 
și recomanda tuturoră aceloră fii devo
tați ai națiunei nostre, cari suntă cuali- 
ficațl pentru cariera notarială, ca să ia 
parte la concursulă pentru dobândirea 
acestui pestă notarială.

I
Er noi ca alegători, uniți în cugete, 

uniți în simțiri, să așteptămă cu deplină 
statorniciă cjiua alegerei. Așa să fiă!

___________ SomeșianulU.

Dare de semă și mulțămită ^publică.
Balulăarangiată în 28 Iulie a. c. in 

Borgo-Prundă, comitatulă Bistrița-Năsă
udă, în favorea reînoirei bisericei gr. cat. 
din Borgo-Bistrița, a avută ună venită 
curată de 71 fl. 55 cr. v. a. bani incurșl 
în sâra balului.

Peste prețulă de intrare au solvită 
domnii G-. Cualesă protojude cerc. 14 fl. 
Iosifă Aue ingineră silvică 2 fl. ; Ale- 
sandru de Frank 1 fl. 40 cr. ; luliu Su- 
ceva preotă 60 cr.; Ioană Mureșiană în- 
vățătoră în B. Tiha 40 cr. I. Flagner 
magistru de șosea 40 cr.; Carolă Csalner 
din Bistrița 80 cr. ; Pungutz Emanuelă 
măcelară 60 cr. ; Daibukat G-. 40 cr.: 
Carol Haltrich, fabricantă de hârtiă 1 fl.; 
Maria Freitag 40 cr.; G-. Wokale magis
tru poștală 3 fl. 40 cr.

Totă în sâra balului au mai incursă 
dela domnii : G-eorge Csat, jude de trib, 
în Deva 5 fl.; Pantilimonă Lucuța, că- 
pitană în pens. 2 fl. ; Andreiu Hangănă 
căpitană 1 fl. ; Albertă ’Wachmann, apo- 
tecară 5 fl. Pavelă Luneonă 1 fl. 80 cr.; Va- 
silie Zacharie faură 1 fl.; Daibukat Ferencz
1 fl. ; Iacobă Checinsky 1 fl. : Carolina 
Kafka 1 fl.; Harmath 2 fl.; Adam Kris- 
tof magistru de capelă 5 fl.

In cjiLele următore după bală au mai 
incursă dela d-nii: Pavelă Beșia, preotă 
și învăț. 1 fl. ; Ioană Boariu, |învățătoră
2 fl.; Nicolau Oionca, supravigilă silv. 1 
fl.: Hâjja Domokos, gend. 1 fl. Burdea 
Burdea Vasilie 1 fl.

Primâscă prin aceste șire espresiu- 
nea celei mai sincere mulțămite toți acei 
Onor. Domni, cari atâtă moralminte câtă 
și materialminte nl-au sprijinită întru rea- 
lisarea scopului nostru.

Acei Onor. Domni, cari au primită 
liste de colecte în scopulă reînoirei bi
sericei gr. cat. din B.-Bistrița, suntă rugați 
cu totă stima să binevoiască a retrimite 
acele liste dimpreună cu resultatulă câș
tigată spre a ne putâ da sâmă și despre 
acelea pe calea publicității.

Listele de colecte suntă a se retri
mite cu sumele colectcte la adresa cas- 
sarului Anchedin Candale, preotă Borgo- 
Bistrița, p. u. Borgo-Prundă.

Pentru comitetă : președinte Moise 
Popă, parochă-protop. în B. Tiha. Secre
tară : Dr. Nicolae Hangonuțu, medică cerc. 
Cassară Anchedinu Candale preotă în B.- 
Bistrița.

Caarsulu pieței Slrașovu 
din 19 Augustă st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.42 Vend . 9.46
Argintă românescă - n 9.40 n 9.42
Napoleon-d’orI - - - n 9.46 M 9.49
Lire turcescl - - - n 10.70 n 10.75
Imperiali - • - - - n 9.70 n 9.75
GalbinI n 5.58 ji 5.64
Scris, fonc. „Albina" 6u/0 n 102.— n

„ r, M 98.59 D 99.—
Ruble rusescl - - - n 121.50 n 123.50
Discontulă - - - - 6V2--8% pe anii.

Cnrsulii Ia bursa de Viena
din 18 Augustă st. n. 1889.

Renta de aură 4%.................................99.70
Renta de hârtia 5°/o ------ 94.70
Imprumutulă căiloră ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 100.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emis’une) - - 112.60 
Bonuri rurale ungare ----- 104.80 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.80
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.80
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.80
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.80
Bonuri croato-slavone ----- 105._
Renta de hârtiă austriacă - - - - 82.70
Renta de argintă austriacă - - - - 84.75
Renta de aură austriacă ----- 109.80 
Losurl din 18G0 ------- 139.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 908.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 317.—
Acțiunile băncei de credită austr. - 305.50 
Galbeni împărătesei- ------ 5.97
Napoleon-d’orI -------- 9.48‘/2
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.27'/2
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 119.55

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Escriere ie concnrst.
Pentru 6 stipendie din fundațiunea 

fericitului Dr. Simeonu Ramontiai se 
escrie concursă cu terminulă de 8 Sep
temvre a. c. st. n. inclusive, și anume :

Pentru două stipendie de câte 315 
fi. v. a. usuate de Iosifă Turcu rigo- 
rosante în medicină și Br. Aureliu 
Popp rigorosante în drepturi;

Pentru trei stipendie de câte 84 fi. 
v. a., unulă usuată de Ștefană C. Popă, 
care a depusă doctoratulă din drep
turi, ală doilea de Iosifă Pintye, care 
a absolvată academia comercială, și 
ală treilea de Victoră P. Harșianu, 
care ca ascultătoră de silvicultură în 
cursulă ală III-lea nu a produsă ates
tată despre progresulă său în studie 
în decursulă anului școl. 1888/9;

Pentru ună stipendiu de 63 fl. v. 
a., usuată de Nicolau Popă, care ab- 
solvândă gimnasiulă a abdisă de acelă 
stipendiu.

La aceste stipendie potă concurge : 
a) numai tineri studențl miserl, cari 

suntă născuțl în Transilvania și 
suntă Români de nascere;

5) carl pre lângă purtare morală bună 
au din studie calculi de eminență;

c) ascultătorii de cursulă filosofică, 
cari se prepară de profesori pen
tru gimnasie și suntă teologi ab- 
soluțl: mai încolo ascultătorii de 
medicină, de drepturi, de sciințele 
reale, precum suntă technica, mon- 
tanistica, silvanistica și la vr’o 
academiă comercială, și în fine 
studenții în gimnasie ori în școle 
reale;

1 d) dintre concurențl voră ave pre
ferință, în înțelesulă testamentului, 
caeteris paribus, cei de origine 
nobili și consângenii piului fun
datorii;

e) dela concurențl se recere să ală
ture la cererile concursuale testi-

monie scolastice în copie autentice, 
și nu în originală, apoi carte de 
boteză, atestatQ de paupertate, 
care să fiă subscrisa de antistia 
comunală politică și de parochulă 
concernente și întărită cu sigilulă 
parochială și celă comunală, pre
cum și cu subscrierea oficiului 
pretorială, er în cetăți și opide 
cu subscrierea antistiei cetățene 
seu opidane,—în urmă :

f) concurenții sd numescă espresă in- 
stitutulă, la care și unde voră să con
tinue sciințele academice ori gimnasiale 

Cererile concursuale adjustate în 
modulă arătată să le subșternă pănă 
la terminulă prefiptă consistoriului me
tropolitană subsemnată.

Concursele, cari nu voră fi ast- 
feliu instruite și nu se voră subșterne 
în terminulă prefiptă nu se voră lua 
în considerațiune.

B1 a ș i u, din ședința consistorială 
ținută în 10 Augustă 1889.

Consistoriulu metropolitanii gr. 
cat. de Alba-Iulia.

Escriere de concursu.
Cu terminulă de 8 Septemvre a. 

c. st. n. inclusive se escrie concursă 
pentru ună stipendiu de 60 fi. v. a. din 
fundațiunea fericitului Gavrilă Vaida, 
usuată de Demetriu Vaida, carele a 
fostă primită în numărulă clerului te- 
neră din diecesa Gherlei.

Cei cari dorescă a obținea acestă 
stipendiu au de a’șl instrui cererile 
sale conformă condițiuniloră espuse în 
escrierea de concursă pentru stipen- 
diele romantiane, și a-le subșterne sub
semnatului consistoriu pănă la termi
nulă prefiptă.

B1 a ș i u, din ședința consistorială 
ținută în 10 Augustă 1889.

Consistoriulu metropolitanii gr. 
cat. de Alba-Iulia.
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Budapesta—Predealii
Trends 
per- 
s6ne

Trenu 
acoele- 

ratu

Viena 11.- 8.-
Budapesta 8.31 2.-
Szolnok 11.20 4.05
P. Ladăny 2.22 5.46

Oradea-mare ; 4.18 7.01
| 7.11

Vârad-Velencze
Fugyi-Vâsârheli
Mezo-Telegd 7.41
Rev 8.16
Bratca
Bucia
Ciucia 9.05
Huiedin 9.35
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel

1 10.35
Clușiu <

1 11.02
Apahida 11.23
Gliiriș 12.44
Cucerilea 1.27
Uidra 1.34
Vințulii de susă 1.42
Aiud 2.07
Teinșu 2.26
Crăciunelii 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediașh 4.39
Elisabetopole 5.11
Sigliișdra 5.45
Hașfalău “O
Homorodu 7.32
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldidra 9.06

1 9.45
Brașovu < 1.55 T32

Timișă 2.53 6.15
Predealu 3.28 6.47

Bucur escl 9.35 11.50

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

LBINA“,
instituții de creditil și de economii

ZF’iliaJ.ei BrasoW

acordă la comerciant! și industriași 
contra acoperire hipotecară seu contra hârtii de valore 

Credite de Conto-Corrent

* 1

cu interese de 6°|0
er contra accepte cu subscrieri bune cu interese de 6l/2°/0

Informațiunî mai detailate se potu lua dîlnîcu în 
biroulu institutului —piață No. 90, dela 8—2 d. a.

83,12

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

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primitil (Jiarulti nostru până acuma.

Totodată facemu cunoscutu tuturorfi D-lorîi abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloriî 
„Gazetei“, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potil 
adresa la subsemnata Administratiune în casu de trebuință.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și să arate și posta ultimă.

Administraț. „Gaz. Trans“.

pe liniele orientale ale căii ferate de statu regesci unguresc! valabilă din I Iunie 1889.

Predealiâ—Budapesta B.-Pesta-Aradii-TeiușTeiuș-Aradii-B.-Besta Copsa-mică—Sibiiu

3.10
7.22
5.52
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

BucurescI 
Pretlealw 

, Timișă

Brașovu

Feldidra 
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sigiiișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copșa mică j 

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunolh
Teiușii 
Aiudn 
Vințulă de susă 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida

Clușiu

Nădășelă 
Gîhrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia
Bratca 

5.54|Rev 
n nn Mezo-Telegd 
y'iglFugyi-Vâsârheli 

Vârad-Velencze 
8.32 Oradea-mare j

6.10
9.28

11.38
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12
6.24
6.38
6.56
7.15
7.48
9.13

10.04
10.12
10.19
10.45
11.34
12.11
12.29

1.10
1.30
2.14
2.54
3.35
4.07

Mureșu-Saidoșu-Bistrița

Murășă-Ludoșu
Țagă-Budatelecu
Bistrița

Trenu 
omni-

Trenu Tron de 
accele
rată

per- 
s6ne

Trenă 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

P. Ladâuy
Szolnok
Budapesta

Viena

4.40 7.30
1.14
1.45

*)
9.12
9.41

5.03
6.22

—.— 10.17 2.32 7.23
4.54 7.07
5.37 7.44
6.15 8.09
6.43 8.29
7.31 9.07
9.09 10.34 Q
9.33 10.46 §

10.02 11.09 §
11.04 11.35 o p<
11.24 12.19 1
11.39 11.59 p>
11.57 12.15
12.30 12.43 P
12.45 12.55 QQ

1.13 1.07 P
5

2.18 2.11 <1*2.48 2.33 B'
2.56 2.40
3.14 2.46
4.01 3.27
5.28 4.47
5.56 5.08
6.45 5.32 8.-
7.06 8.36
7.22 9.02
7.37 6.11 9.32
8.03 10.11
8.24 6.43 10.51
9.04 7.12 12.16
9.20 12.50
9.37 1.19
9.55 7.51 2.-

10.20 8.17 3.04
10.47 3.36
10.57 3.52
11.04 8.42 4.03
11.19 8.47 10.50 4.47

1.19 10.08 1.33 7.30
3.31 11.51 3.29 11.51
6.30 1.55 7.45 9.55
1.40 7.15 6.05

Viena
Budapesta
Szolnok

11.-

AradQ lI
Glogovață 
Gyorok 
Pauliști 
Radna-Lip 
Conop 
Bârzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasad^ 
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă
Vințulă de josh
Alba-Iulia 
Teiușiî

>ova

Bistrița-ÎBuresu-Audoșik

4.30' Bistrița
Țagfi-Budateleeu7.27:1

H _  MurSșă-Ludoșă

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

Simeria
Streiu

Pui

a

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

7.40
10.42
3.53
4.29
4.41
5.05
5.17
5.38
6.05
6.23
7.20
7.55
8.26
8.47
9.11
9.42
9.59

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

Teiușfi
Alba-Iulia
Vințulă de
Șiboth
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamh
Soborșină
Berzava
Conopti
Radna-Lip ova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

Aradu <

josfi

I

3.—
3.34
4.10
4.43
5.13
5.47
6.27
6.54
7.20
7.32
8.03
8.38
9.27
9.46

10.20
10.34
10.50
11.16
11.30

Szolnok
Budapesta

Viena

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.03
2.52 ‘
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20 12.05
2.22 5.10
6.-
1.40

8.15
~6.05

ria (Piski)-ff*etroșeiiM

11.54
12.37

1.28
2.23
3.11

I
6.47
7.40
8.51

10.02
11.02
11.50
12.30

Trenu
mixt

1.42
2.32

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmneșă 
Ocna
Sibiiu

8.—
8.35

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-Gopșa-micâ

Sibiiu
Ocna
Ldmneșă 
Șeica mare
Copșa-mică

2.30
3.04

9.10
9.37

10.05
10.40
11.09

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

Cucerdea - Oșorheiu -
5.35 Begiiinulu siisescu
6.019:
6.44'
7.25
7.44

B®etroșesH-Sinseria(Piski)

PotroșenI 
Banița 
Crivadia
Pui

| Hațegă 
3.53 Streiu 
4.25|simeria

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23
1.12
1.51

4.26
5.12
5.55
6.41
7.26
8.14
8.50

Aradu—Tisnișora TTimișdra—Aradu

Aradu
Aradulă nou 
Nemeth-Sâgh 
Viuga 
Orczifalva

Tiinișdra

6.12 4.12 Timișdra 6.25
6.36 4.38 Merczifalva 7.19
7.01 5.01 Orczifalva 7.46
7.30 5.29 Vinga 8.15
7.55 5.47 Nemeth-Sâgh 8.36
8.13 6.04 Aradulă. nou 9.11
9.04 6.50 Aradă 9.27

Ghirisii— Turda Turda—Giiirișu

Ghirișd 
Turda

3.—
6.49/
^•^^ÎSighișora

Odorheiu

II
9.33 4.19.1 Turda
9.54 4.40| Ghirișâ

§Ighiș6ra—Odorheiu

1.15
2.04
2.26
2.56
3.13
3.51
4.05

Odorheiu—Sighișora

6.05 Odorheiu
9.12 Sighișoră
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Oșorheiu

Reghinul-săs.

Cucerdea
Cheța 

/Ludoșă 
M.-Bogata 
temută
Sânpaulă 
Mirașteu

3.05 10.20
3.35 10.50
3.51 11.11
4.06 11.20
4.43 11.57
4.58 12.12
5.21 12.36
5.40 12.55
6.- 4.58
7.35 7.—

3.25
3.58
4.15
4.41
5.28
5.44
6.08
6.27

Beghinulii siisescu-
Oșorheiu-Cucerdea

Simeria (Piski)-Unied.

Reghinul-săs. 8.25 8.-
Oșorheiu j

6.45
10.- 9.49
12.15 10.20

Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaulă 7.28 12.58 11.02
lernută. 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludoșh 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

Klnied.-Simeria (Piski

----- î.'niedora
6.— [_ erna 
&56|| S imeria

9.3O
9.66

10.16


