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Brașovd, 9 Augusta.
Trebue se se recunbscă, că gu

vernele ungurescl au lucratu și 
lucră mereu din răsputeri pentru 
redicarea și înflorirea capitalei un
gare.

Idealultt bărbațiloru de statu 
unguri a fostu și este ca Buda
pesta se devină pentru regatultt 
Ungariei, ceea ce este Parisultt 
pentru Francia, adecă orașulu în 
care se se concentreze viața și 
puterea materială și intelectuală a 
întregei „națiuni".

Nisuințele de a centralisa totulh 
în Budapesta și de a guverna și 
conduce țera întregă din acestu 
orașă, apoi nisuințele de conto
pire și assimilare a tuturoru ras- 
seloru în rassa maghiară, suntu 
numai resultatulu dorinței de a 
face ca inima și pulsulu întregei 
poporațiuni se bată în Budapesta.

De aceea pentru ca se pbtă 
deveni Pesta pentru Ungaria ce 
este afli Parisulu pentru Francia, 
guvernanții unguri stându față 
aici cu nisce raporturi de totfi 
deosebite naționale, sociale, și et
nografice, avendft de a face nu 
cu-o singură rassă și națiune, ci 
cu diferite popbre ale unui statfi 
poliglotă, au fostu siliți se-șl ia 
refugiulu la ficțiunea unei „singure 
națiuni politice11, identifîcându as
pirațiile și interesele specifice ale 
poporului maghiară cu ale tutu
roru celorlalte popore și procla
mând ii idea de „stătu maghiarii 
naționalii centralist cu “.

Și lucru ciudatul Inițiatorii și 
propagatorii acestei politice cen
traliste de contopire și de asser- 
vire a popdreloru nemaghiare, nu 
se sfiescu a-șl alege ca patronii 
alu lucrării lorii de distrugere și 
de desbinare chiar pe Sf. Stefanu, 
primulu rege alii Ungariei.

Piua de Sf. Stefanu, ce s’a ser
bați! eri cu pompa obicinuită în 
Budapesta, a fostu alesă de cătră 
propagatorii maghiarismului vio- 
lentu ca fli de serbătore, prin care 
se se esprime aspirațiunile de uni

tate și de contopire națională și 
care să facă se dispară tote deo
sebirile prin cultivarea ideei unei 
„singure națiuni".

Amu flisfi că acesta este lucru 
ciudatu, pentru că nu este credemii 
afli nici o maximă atâtu de cu
noscută în sînulii poporațiunei din*  
Transilvania și Țera ungurescă, ca 
tocmai maxima de statu a primu
lui rege alu Ungariei Sf. Stefanu, 
care a flisu, că regatulă Ungariei 
numai ca regatu poliglotă, numai 
prin egala îndreptățire a limbiloru 
poporeloru sale p6te se devină tare 
și înfloritorii.

*) Alusiune la vorbirea monarchului Aus- 
tro-Ungariei cătră delegațiunl. Red.

Der centraliștii unguri de afli 
au întorșii maxima s-lui Stefanu 
cu fundulii în susii și ei susținu, 
că statulu ungarii numai prin 
domnirea esclusivă a limbei ma
ghiare și a rassei maghiare pote 
deveni tare și înfloritorii.

Și fliua lui Stefanu de care 
suntu legate vechi tradițiuni și 
care se serbeză în fîăcare anii la 
20 Augustu, să fiă fliua, care se 
dea espresiune acestei falsificări a 
maximei de guvernare, ce a avut’o 
ânteiulu rege alu Ungariei!

Der mai multă! Se pretinde 
afli dela popărele nemaghiare, ca 
se alerge și ele la Budapesta și 
să serbeze împreună cu suprema- 
tiștii și esclusiviștii de acolo săr
bătorea s-lui Stefanu, în spiritulu 
modernii cu totulu opusu vechilorii 
tradițiuni.

„Serbarea s-lui Stefanu"—scrie 
foia lui Apponyi—„se fiă unu îm
boldii pentru diferitele naționali
tăți de a visita Budapeșta. Ei aici 
să câștige stimă și iubire pentru 
statulu Ungariei, a căruia lumină 
îi încălflesce și care cu legătura 
legiloru sale îmbrățișeză pe toți 
cetățenii săi cu egală iubire și cu 
egală dreptate".

Câtă fățăriă, câtu fariseismu 
nu vorbesce din aceste șire ! „E- 
gală iubire și egală dreptate" ! 
Când voru fi în stare se înțelegă 
acesta cei ce prin aranjarea de 
festivități poporale în Peșta și i 

prin ieftinirea speseloru de călă
toria la Peșta credu, că lumea se 
va pute întorce cu fundulu în susu 
și că naționalitățile diferite „voru 
fi fericite a se adăposti la ra- 
raflele de „lumină" și de „dreptate" 
ale capitalei ungare? Ce copilărescă 
sînamăgire!

Aniversarea suirei pe tronii a principelui 
Bulgariei.

La 10 AugustG s’a serbată în Sofia 
cu mare pompă aniversarea suirei. pe 
tronulă bulgarii a principelui Ferdinand 
de Coburgă. DemonstațiunI politice nu 
s’au întâmplată.

La prânflulă festivă arangiată în 
paiață, la care au luată parte 120 de 
persone, rosti prințulă Ferdinandă ur- 
mătorulă toastă, care a fostă primită cu 
aplause:

Domniloră! Se începe anulă ală 
treilea, de când prin grația lui Dumne
zeu și voința națională am fostă alesă 
ca principe ală Bulgariei. De când m’am 
suită pe tronă, m’am dedicată mărirei 
multă iubitului meu poporă, desvoltării 
sale spirituale și materiale. Bunulă meu 
poporă a luată din parte-i tote jertfele 
grele asuprășl, spre a-șl păstra viața sa 
de sine stătătore și libertatea sa; a fă
cută tote încordările spre a conserva 
ordinea și pacea. Aceste jertfe și în
cordări ale poporului meu, atitudinea 
sa legală și înțeleptă au câștigată gu
vernului său nu numai simpatiile lumei 
culte, ci și laudele unuia din cei mai 
înălțațl și puternici domnitori ai Euro
pei*),  precum și a celoră mai distinși 
bărbați de stată. Când m’am suită pe 
tronulă Bulgariei, dușmanii libertății 
nostre strigau, că acestă stare de lucruri 
nu va dura nici trei flile, că tote se voră 
surpa de sine cu guvernă cu totă. Der 
provedința divină n’a concesă, ca drep
turile sfințite ale poporului bulgară să 
fiă călcate în picidre. Din contră ea i-a 
dată puterea să potă resista tuturoră 
vijeliiloră și să se ferescă de cursele, ce 
i-s’au întinsă din afară nu multă dibăciă.

Cu aceeași credință și cu aceeași spe
ranță în Dumnefleu, răflimându-ne pe 
poporulă meu și pe armata mea vitâză, 
începă anulă ală treilea ală domniei 
mele și spereză, că voiu avâ norocirea, 
a vede patria mea gloriosă mare și în 
bună stare, și pe toți supușii mei rnul- 
țămițl și fericiți. Beau în sănătatea po
porului meu „gloriosă și a armatei mele 
viteze" !

Ministrulă președinte Stambulov răs
punse mulțămindă principelui pentru 
sacrificiile ce le aduce și pentru abne- 
gațiunea sa ; luptele poporului bulgară 
în anii din urmă au mai mare însemnă
tate decâtă o victoriă pe câmpulă de 
luptă; deși opera întregă încă nu e termi
nată, națiunea însă are încredere în dom- 
nulă ei, că o va desăvârși. Afară din 
orașă au fostă petreceri poporale.

Banchetulu primariloru în Parisîi.
Vre-o 13,000 de primari ai comune- 

loru din Francia au sosită flilele aceste 
în Parisă, spre a lua parte la banchetulă 
ce li s’a oferită de orașulă Parisă. Dela 
casa orașului ei merseră în corpore prin 
strada Rivoli la palatulă industriei. O 
imensă mulțime salută în modă entu- 
siastică lungulă conductă ală primari- 
loră.

La banchetulă celoră 13,000 primari 
ai Franciei flise președintele republicei 
Carnot, răspunflândă la toastulă preșe
dintele consiliului municipală, că festivi
tatea de afli este o manifestațiă a soli
darității naționale. Francia are să câștige 
totă dela visita ce le-o facă popdrele 
lumei. Ospeții ei au putută constata, 
că republica a făcută cu putință poporului 
francesu, de a-și reocupa erâși rangulu seu 
in lume, de a-șl asigura idependența și de 
a pregăti progresulă, ce trebue să-lă 
aibă în vedere o demonstrația labo- 
riosă.

Vorbindă de esposițiune, flise preșe
dintele Garnot, că străinii, cari vină să-o 
visiteze, au contribuită prin simpatiile 
loră la strălucirea operei, pe care a numit’o 
celă mai mare monumentă de pace ală 
Europei. Președintele dise în fine, că 
republica a devenită Francia însăși și că 
ea va sci să vindece tote nenorocitele 
desbinărl în sînulă poporului francesă.

FOILETONULU „GAZ. TRANS."
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Serbarea logodnei în Vend6e.
Nuvelă de lulius lanin.

(Urmare și fine.)

Baudelot încă împărtășia pe deplină 
acestă plăcere. Da! elă era singurulă în 
acestă mulțime, care își petrecea după 
voiă, singurulă, ală cărui zîmbetă nu 
era silită, uniculă ală cărui jocă era 
ușoră și grațiosă.

Ceilalți își petreceau și danțau mai 
multă de silă, așa flicândă la vederea 
tânărului danțatoră. Baudelot era re
gele serbărei! mai multă chiar decâtă 
mirele, elă era logodniculă eșafodului! 
Balulă însuflețită prin atâtea pasiuni, prin 
atâtea spaime, prin atâtea interese sân- 
gerose, atrase pe toți în vârtejulă său. 
Pe Baudelot îlă vedei în totă loculă. Pe 
damele mai bătrâne le saluta după obi
ceiurile vechiu, pe cele tinere cu grațiă 
și libertate, cu bărbații vorbia de ale ti
nereții, chiar și musicanțiloră le. spunea 
bucățile cele mai nouă și cânta chiar sin

gură de vr’o câte-va-orl cu gustă și is
cusință. Sigură, că mâna, care juca cu 
atâta singuranță pe cordele unei violine, 
nu putea tremura.

Baudelot, cu câtă se da mai multă 
acestoră veselii libere și naturale, cu 
atâtă mai multă uita de noptea, care tre
cea cu o iuțelă înspăimântătăre. Oră de 
oră se strecura și damele mereu tremu
rau și îlă compătimiau în adânculă ini- 
mei loră, sciindă că elă are să moră.

Se scia, că elă prin cuvântulă său 
este mai tare legată decâtă cu lanțuri.

Baudelot, îmbătată de fericire, n’a 
fostă nicl-odată cuprinsă de atâta iubire 
și pasiune.

Când danțâ pentru a treia oră . cu 
miresa cea blondă, simți că mâna ei cea 
mică tremura într’a lui și elă încă în
cepu să tremure, pentru că, uitându-se 
la ea, o văflu palidă și întocmai ca și 
când ar fi fostă mortă.

„Ce’țl este, Eleonoro?" o întreba 
elă. „Pentru iubirea danțatorului D-tale, 
te rogă nu mai tremura și nu mai | în- 
gălbini așa!"

Ea însă se întorse spre perdelele 
dela ferestri, care prin mișcarea produsă 
de jocă se mișcau și ele, și îi arătă flo
rile flilei, cari străbăteu prin ele.

„Uite, vefll fliua?" flise ea lui Bau
delot.

“Da!" răspunse elă, „pote veni și 
fliua! M’am bucurată de cea mai plă
cută ndpte a vieții mele, te-am văflută, 
te-am iubită și îndrăsnescă să’țl spună: 
te iubescă! pentru că tu scii bine, că 
morții nu mintă. Și acum, rămasă bună, 
Eleonoro! Fii fericită și primesce bine- 
cuvîntarea Chuanului!"

Când se sfârși contradanțulă, Bau
delot depuse ună sărută pe fruntea Eleo- 
norei. Ea era indispusă, corpulă îi era 
ca și înghețată și fruntea ei primi buzele 
lui Baudelot fără nici o resistență.

Numai o secundă însă dură acesta, 
apoi se reculese și Baudelot o reconduse 
la loculă ei. Ea îi flise să se pună lângă 
dânsa, adăugândă:

„Tu trebue să te duci, aufll? .deja 
prinde caii la trăsură, care are să te ducă 
în Nantes. Pește, două ore vei fi mortă. 

Fugi! decă voescl, te însoțescă ! Atunci 
nimeni nu va putea flice, că frica, ci iu
birea te-a îndemnată să fugi. Ascultă-mă: 
decă tu nu vei fugi singură seu cu mine, 
să scii, că mă aruncă sub rătele carului 
și tu vei trebui să treci peste trupulă 
meu sdrobită! “

La acestea Baudelot răspunse:
„Scii bine, Eleonoro, că acesta e cu 

neputință. Da ! decă așă fi liberă, atunci 
nimeni afară de mine n’ar cuteza să te 
numescă bărbatulă tău. Eu acum însă 
nu mai suntă ală nimănui niol ală meu, 
nici ală tău. Rămâi dâră sănătosă scum- 
pulă meu ângeră, și decă mă iubescl, îna
poiază ’ml florea, ce țl-am . trimis’o din 
carcera mea. Dă-ml-o, Eleonoro ! Aceea 
floricică a împodobită pieptulă tău, ea 
îmi va fi de ajutoră când voiu muri!"

Ună sgomotămare de călăreți și de 
cai se aufli în acestă momentă afară. La 
acestă sgomotă, ce venia din partea de 
cătră Nantes,. tote damele pășiră ca la 
ună semnă dată în jurulă lui Baudelot, 
ascunflându-lă astfelă în mijloculă loră.

Sgomotulă însă a fostă caușată de
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întrevederea dela Berlinu și pressa 

rusescă.
Foile ruse continuă a se ocupa cu 

întrevederea monarchiloră austro-ungară 
și germană ,în Berlină. „ Grașdaninu dice 
despre alianță, că tote avantagiele suntă 
pe partea Gemaniei, totă risiculă și totă 
sarcina suntă pe partea Austriei. „No- 
voie Vremiau dice, că alianța triptă nu e 
o alianță a poporeloră; în Austro-Uuga- 
ria e jumătate din supușii împăratului 
Franciscă Iosifă — Slavii — în contra 
alianței; totă așa jumătate dintre Ita
lieni. Din contră guvernele, care stau 
în afară de alianță, au lucrată în deplin 
acordă cu nisuințele și simțămintele supu- 
șiloră loră); aci suntă de observată acele 
simpatii internaționale, care și fără trac
tate de alianță se voră simți în aceea di, 
în care liga păcii îșl va fi ajunsă ade- 
văratulă ei scopă, răsboiulă europenă. 
„Moskovskija Vjedomosti44 nu-i atribue 
întrevederei o deosebită însemnătate. 
Vorbindă de mergerea Țarului la Ber
lină, 4!°® c& pe când cei din capitala 
Germaniei se bucură de acestă visită, 
cei din Viena și Pesta suntă nemulță- 
mițl. Austro-Ungaria are interesă să 
mențină actuala stare amenințătore a Eu
ropei. Cugetulă că s’ar pute restabili 
raporturi normele între Germania și Ru
sia, bagă pe Austro-Ungaria în spaimă, 
de aceeea acesta caută să sâmăne neîn
credere și discordiă intre Rusia și Ger
mania. Foia rusescă dice, c& o rupere 
a păcii europene numai cu consimțămen- 
tulă Rusiei se pâte întâmpla și acâsta 
nu va lăsa să se rupă pacea, decă acestă 
rupere nu corăspunde intereseloră ru- 
sescl. De altmintrelea Rusia n’are nevoiă 
de niscai relațiunl intime nici cu Germa
nia, nici cu Austro-Ungaria.

Incăerărî în Bosnia.
Se desmințise prin telegrame soirea, 

că în Bosnia s’ar fi întâmplată încăerărl. 
Piarele vieneze „Fremdenblatt44 și „N. 
W. Tagblatt44 aducă însă soiri esacte des
pre încăerărl întâmplate în Bosnia.

Astfelă numitele diare spună, că la 
hotarulă dintre Herțegovina și Munte- 
negru, lângă comuna Trebinje, hoții au 
atacată o câtă de soldați austriacl, cari 
erau ocupați cu ridicarea planului tere- 
nuriloră de pe acolo. Hoții au omorită 
pe toți soldații, afară de ună locotenentă 
și doi soldați din regimentulă 38, cari 
s’au alesă numai cu câteva răni.

Celă dintâiu care a cădită dintre sol
dați a fostă ună sergentă dela geniu, 
căruia un glonță îi pătrunse tocmai în 
pieptă și s’a chinuită 6 6re pănă ce a 
murită. Puțină după dânsulă fu împuș
cată ună sergentă majoră.

La începută soldații austriațl aveu 
posiția destulă de bună, fiindă acoperiți 
de nisce stânci, astfelă că au putută 
trage mai multe focuri asupra hoțiloră.

soldații lui Baudelot, cari veniau să li
bereze pe comandantul^ lorii. Ei pătrun
seră în casă, năvăliră în grădină stri- 
gândii:

„Baudelot! — Baudelot!44
Mirarea Chuaniloră nu era tocmai 

mică, aflândă pe comandantul^ lorii, pe 
oare îlă credeau încărcată de lanțuri, în 
locă de acestea, încunjurată de dame, 
îmbrăcată și gătită, cum nu’lă mai văzură 
încă nicl-odată.

Prima întrebare a lui Baudelot fu: 
„VenițI dela porumbară, D-loră ?“ 
„Dă !“, răspunse unulă dintre cava

leri, „de acolo începurămă, căpitane. Ni
meni însă nu va mai vedea nici porum- 
bară, nici pe d-ta, nici vr’ună porumbă 
ce-a locuită în elă. Porumbarulă e dă- 
rîmată de manile nostre!“

„Decă este așa44, 4’se Baudelot tră- 
gându’șl sabia, „atuncisunt deslegată de 
cuvântulă meu și liberă. Vă mulțămescă 
dragii mei!44 Apoi luându’șl pălăria: 
„Eleonoro!“, dise elă cu o voce lină, 
„primesce sincera mulțămirea a prisonie- 
r ului.44

ne-

Când a ajunsă însă ca să lupte la 
pieptă, hoții erau mai tari. Ună capo- 
rală a fostă măcelărită într’ună modă 
îngrozitoră. Elă ridicase tocmai pușca 
să tragă asupra unui bandită, când ună 
altulă năvăli asupra lui. Soldatulă 
avândă baioneta la pușcă, dete cu pa- 
tulă puscei, acesta însă se rupse, și ca- 
poralulă lovi cu sabia) sa lată și tăia 
o urechiă a hoțului. Acesta însă îlă 
despică apoi pe soldată cu iataganulă.

Dintre soldați au rămasă morțl 7, 
dintre hoți 8.

. halmă pe alegătorii săi, ca să raporteze 
despre lucrările dietei în cei doi ani tre- 
cuțl. A făcută o espunere secă și a ri
dicată pe stăpânu-său Tisza în ceră.M. Kas
per însă a dată ună strașnică perdafă depu
tatului și la întrebată, că ce posițiune 
ia elă față cu vederile deputatului Mel- 
tzel ? Gutenau răspunse, că încă n’a so
sită timpulă pentru realisarea intențiu- 
niloră lui Meltzel, dâr că va veni și atunol 
va fi cu Meltze. — Er pănă atunci cu 
Tisza! „Practică44 duputată!

* * *

*) Precum Nepos, Ilva mică etc.

In favorea cultivatorilor!!. Precum 
spune „Pester Lloyd44, s’a constituită în 
Mișcolță ună comitetă compusă din mari 
oomercianțl de grâu pentru a face mari 
cumpărări de grâu de tomnă. Comitetulă 
va da ună manifestă, pentru ca să se facă 
subscrieri. Scopulă ar fi să facă să se 
urce prețurile grâului în favorea culti- 
vătoriloră, cari se află într’o tristă situ
ația. — Numai de n’ar fi vorba de vr’ună 
gheșeftă în favorea mariloră oomercianțl!

** *
Telefon!!. Se anunță, că deșchiderea 

liniei telefonice între Viena-Praga și între 
Viena-Budapcșta se va face deja în luna 
lui Octomvre a. c., deorece lucrările îna- 
inteză forte repede.

* * *
Defr au datoră. ErI s’a presentată la 

poliția din locă scriitorulă advocațială 
Istvan Farcas și a făcută arătare, că a 
defraudată șefului său, advocatului Dr. 
Istvan Vecsey din Peșta, suma de 100 
fi., ce avea să’i predea în 10 Augustă la 
poștă. „Cinstitulă44 scriitoră fu predată 
judecătorii penale.

* * *
Boia de vite in ținutul!! Brașovului. 

Veterinarulă orașului Brașovă a consta
tată, că între boi s’a ivită durerea de 
gură și de unghii în modă" epidemică. 
Din acestă causă se facă cunoscute ur- 
mătorele disposițiunl: Tote animalele să 
fiă împedecate de a veni în atingere 
unele cu altele și de a fi scâse din ho- 
tară. Totă așa gunoiulă să nu fiă scosă 
din hotară. Tote vitele, afară de cai, să 
fiă ținute îd grajduri. Poliția se va in
forma în fiă-care săptămână prin omeni 
speciali despre starea bolei. Nu-i ertată 
a se vinde lapte dela vitele bolnave. Ast
felă de vite numai cu încuviințarea po
liției se potă tăia și peile loră au să fiă 
desinfectate. Pentru a grăbi trecerea 
bolei se pâte ordona vaccinarea. Pașa- 
porte de vite nu se dau și târguri de vite 
nu

er

SCIRILE BILEI.
•

DistincțiunI. „Foia ordinațiuniloră 
militare44 publică distincțiunile ce le-a 
făcută Maj. Sa monarchulă nostru cu 
ocasiunea rvisitei sale la Berlină și anu
me; Printulă Henrică de Prusia s’a nu- »
mită șefă ală regim, de inf. 20; prințulă. 
Albert de Prusia, regentulă Braunswei- 
gului, șefă ală regim, de dragonl Nr. 6; 
și contele Moltke șefă ală reg. de inf. 
Nr. 71.

** *
Regele României a primită din par- 
împăratului Brasiliei și a ducelui

Regală,
I

să’și de- 
Augustă

tea
Anhalt scrisori de felicitare, dreptă răs
punsă la notificarea ce li-s’a făcută, că 
Principele Ferdinandă a fostă desemnată 
ca moștenitoră presumptivă ală Coronei, 
și a primită titlulă de Alteță 
Principele ală României.

* * *
Gradu depus!!. S’a concesă 

pună gradulă cu diua d0 15 
capelanii militari cl. II în reservă: Va- 
siliu Călugăru, Dr. de teol. Vasilie Hosszu, 
Ilie Juga, Aurelă Ladoșiană, Ionă Oltenă 
și Grigoriu Popă.

* * ♦
piarele din România. „Românulă44 de 

Marți 8 (20) Augustă scrie: „Din Bra
șovă aflămă, că Românii, cari se află în 
acelă orașă seu la băile din Transilva
nia primescă forte neregulată unele diare, 
ce li-se trimită din BucurescI, er pe al
tele nu le primescă de locă. Se c|ice, că 
ele se confiscă de autoritățile maghiare. 
Adevărată o fi?44

Ca lămurire îi spunemă confratelui 
din BucurescI, că de multă nu mai trecă 
granița dincoce: „Telegrafulă română44, 
„Națiunea44, „Adevărulă44, „Răsboiulă44, 
„Voința Națională44, „Independance Rou- 
maine44, er forte neregulată vine „Liberte 
Roumaine44 ș. a.

* * *
Universitatea săsescă e convocată pe 

4iua de 9 Septemvre, pentru ca acei mem
brii, cari suntă 
lua parte apoi 
Pesta.

deputății dietall, să potă 
la lucrările dietei din

** *
sasti guvernamentalulăDeputatul!!

G-utenau a chemată la o adunare în Co

va
se
n.
în 

din

se permită.
* * *

Invitare la petrecerea de^veră ce 
arangia Marți în 27 Augustă st.

la băile dela Chireu (lângă Gherla) 
favorulă bisericei și șcâlei gr. cat. 
Gherla. Prețulă întrărei: de personă 80 
cr. v. a. Inceputulă la 5 bre sera. Pe
trecerea se va ține și la casă de timpă 
nefavoritoră în sala băiloră. Suprasolvi-

Elă porunci să aducă o trăsură.
„E deja gata o trăsură, căpitane44, 

dise unulă dintr’ai lui, ea a fostă destinată 
să vă ducă la Nantes, după informa- 
țiunea ce o primirămă dela stăpânulă 
casei. “

Deodată privirea lui Baudelot cădu 
asupra căpitanului Hamelin, care era le
gată chiar cu legăturile, cu cari a fost 
elă legată.

„Căpitane Hamelin44 ! Jdise Baudelot, 
„serviciu pentru serviciu! Eu în locă 
să-ți deslegă legăturile, le taiu, ca astfelă 
să nu mai potă servi la nimeni d’aci 
înainte

După ce-șl veni Eleonora în fire, 
Baudelot continuă:

„Căpitane Hamelin! Este ună ce 
durerosă a se logodi cineva în a cestă 
epocă tristă, în acestă timpă, în care 
răsboiulă civilă e înflăcărată și în care 
vărsarea de sânge este predomnitâre. 
Nimeni nu scie, decă dimineță va avea 
în fața lui vr’ună prisonieră seu decă 
sera trebue să primescă pe inimici. 
Amânați der, decă voițl, nunta pănă 

într’o di, când pacea și liniștea va domni. 
Uitați-vă, chiar și miresa vă rogă pentru 
acesta. Nobilă domnișoră, ne permiteți 
ore nouă sărmaniloră ChouanI să vă 
conducemă acasă la castelulă Mailly ? 
Ne permiteți44?44

Și astfelă toți tinerii ChouanI aler
gară în galopă, veseli, că au liberată 
pe comandantulă loră și mândri la ra
dele sorelui apunătoră. Sărmanii tineri! 
ei nu sciau că numai puțină timpă mai 
aveau să se bucure de radele acestui 
sore. Cu toții fură omorîțl în dilele și 
luptele următore.

Suntă omeni peste cari veghiază o 
stea norocosă. Baudelot de Dairval nu 
fu omorîtă, deși nu părăsi nici măcară 
o di Vendee.

După ce se puse capătă măcelului 
în patria sa, elă se căsători cu domni- 
șora de Mailly. Căpitanulă Hamelin îi 
ceda de bună voiă tote drepturile sale 
de logodnică, pentru a încorona fericirea 
celoră cari se iubiau.

Traducere de D. Axente.

rile se voră primi cu mulțămită și se 
voră chita prin diar0- Bilete se potă 
cumpăra la Tipografia „Aurora", er însera 
petrecerei la casă.

Pentru comitetă: Greg. Stețiu preșe
dinte. Dr. Emiliu F. Negruță, secretară. 
Ionii Georgia, cassară.

* * *
2ăpadâ. Din Carintia se comunică, 

că în 4^1®!® trecute a ninsă din greu în 
multe localități și mai alesă pe vârfu
rile Alpiloră. In multe locuri însă 
zăpada e grosă și pe livedile situate 
în regiuni mai înalte. De mulțl ani nu 
s’a mai întâmplată între luna lui Iuliu 
și Augustă să ningă.

* * *
Invitare. Junimea studiosă din Dipova 

și giurii învită la Balulii ce’lă va arangia 
Marți la 15/27 Augustă 1889 la „Archi- 
ducele Iosifă44 în favorea bisericii gr. or. 
ce se repară în locă. Prețulă de intrare: 
pentru personă 1 fi. pentru familiă 2 fl. 
ContribuirI benevole suntă a se adresa 
la oficiulă protopopescă din Lipova. Iu- 
ceputulă la 8 ore sera.

Comitetulă arangiatoră: Isid. Geor- 
gevici când, not., președinte. Ath. Bră- 
deanu stud, med., secretară. Const. Putict 
stud, teol., cassară. Silviu Bichicean stud, 
abs., Cons. Cismașiu cancel 
mașiu învăț., Dem. Popovici stud, theol., 
Oct. Putidl stud jur.

., I6nu Cis-

De
„Corespondența Gaz. Trans“.

sub Culmea Incului, Augustă 1889.
Domnule Redactoră! Ar crede 

omulă, că în aceste locuri muntose și 
depărtate ărecum de valurile lumescl 
trăimă o vieță paclnică cu dil® dalbe și 
neconturbate de nici ună rău. Bine ar 
fi să fiă așa, deră rară se Șntemplă așa 
ceva. După ce în ună modă sistema
tică amă fostă scurtați în ună dreptă 
după altulă, agenții guvernului s’au pusă 
pe lucru ca să ne învețe „carte44; căci, 
ve4l Domne, noi pe la munte n’amă prâ 
avută ocasiune de a ne „civilisa44 și mo- 
dernisa după spiritulă ungurescă; der 
firea Românului așa-i făcută dela natură, 
mai bine și mai prostă, decâtă adăpată 
cu învățăturile străine, date de omeni 
străini, de altă neamă și de altă lege. 
Da, agenții aceștia și-au pusă în gândă 
să ne facă școle, și încă școle de acelea, 
în care biserica și preoții noștri să nu 
pdtă dispune, nici să aibă vr’o ameste
care, cu tote că prin comunele acestui 
ținută suntă școle confesionale corăs- 
pun4ătore legiloră și în conformitate cu 
spiritulă timpului de astă4l, provădute 
cu tote cele de lipsă, la care biserica 
a aplecată după trebuință 1—2 seu și 
mai mulțl învățători, așa că personalulă 
didactică n’a lipsită nici la o școlă. 
Școlele conf. au funcționată mereu, der 
cu tote acestea, s’au înființată și școle 
„comunale11, cari suntă scose de sub ju- 
risdicțiunea bisericescă și stau sub con
ducerea organeloră politice administra
tive. Decă aceste școle ar ave de îm
plinită numai misiunea de a propaga lu
mină și cultură în poporă, ar mai trece. 
Der aceste foculare de „cultură14 mai au 
și altă misiune specială, adecă misiunea 
de a propaga maghiarismulă între fii 
Româniloră, ca așa cu timpulă aceia pe 
nesciute să-și renege neamulă și limba 
loră strămoșescă și să nu mai scie ce 
suntă ei, căci șcâlele comunale suntă 
premergătore ale școleloră de stată ma
ghiare.

In multe comune*)  nici nu suntă 
copii în numără de ajunsă pentru șcâla 
confesională, cu tote acestea, în butulă 
confesiunei, inspectorulă susține spre gre
utatea comunei și pe învățătoră și șcăla 
comunală, plătind salarul docentelui comu
nală, deși acela zace în neactivitate totă 
anulă, căci n’are pe cine să învețe. Ba 
încă ce e mai multă, se prelimineză 
bani din cassa comunală pentru mobili
ară și rechisite de învățământă, pe când 
faptice în scolă nu este nici ună copilă.
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Der lucrulă nu se mărginesce numai la 
atâta, ci merge și mai departe. Inspec- 
torulii reg. de școle d-lă Dr. I. Havasy 
a dispușii, ca fiecare scolă comunală să 
fiă provSdută cu stâgulă „tricolora ma
ghiara", se înțelege de sine,7că și acelea 
procurate tota din casele comunale, es- 
cepțiune făcenda unii, cari au deșchisa 
liste pentru procurarea lora ca Rebrean 
Laszlo**)

**) Rebreană Vasile, carele da semne de 
bună „Românii? prin Lăpușulă ung., a părăsită 
acelă foculară de cultură românâscă și a aler
gată și s’a înrolată sub stegulă inspectorului 
reg. Dr. Havasy Gyula, „patriotă" de cei noui, 
la scola comunală în Maieră, cărui inspectoră 
i-a făcută ovațiunl de primire la esamenulă de 
veră cu inscripțiunl pe păreți: „Eljen Dr. Ha
vasy Gyula" și „Isten hozzta"!! Oare nu l’a 
ajutată în munca sa și d-lă notară Sanjoan 
Daniel cu Kajtân bâcsi??!

Au nu sunta tote acestea apese za
darnice și bani aruncați în apă, der storșî 
prin esecuțiune din sudorea Românului?! 
E mirare, că representanții congregațiu- 
nei comitatense și cei din comisiunea 
administrativă mai pota suferi astfela de 
nedreptăți și nu-șl ridică glasulă, spre 
a chiarifica și limpedi lucrurile! S’au 
n’au cunoscință esactă despre astfela de 
lucruri, ce se întâmplă prin comune?! 
Dela diregâtorii comunali, precum și de 
la cei cercuall nu se mai pdte aștepta 
nici una ajutora, pentrucă ei merga după 
comanda celora de susa și traga carula 
acolo unde li-se impune, căci de nu 
sunta spulberați.

Așa deră șcâlele confesionale sunta 
avisate numai la ajutorula propriu. Că 
în acesta ținuta s’au ridicata școle co
munale, în mare parte portă vina chiar 
poporula arătându-se nepăsătora față cu 
sfaturile date de unii bărbați prevă^âtorl, 
credenda, că cu timpula o să frecă peste 
ei atari porunci; der sunta de vină chiar 
preoții și diregâtorii comunali, cari n’au 
lucrata la timpa și în armoniă, spre a 
preveni și înconjura mulțimea de spese 
ce le suportă poporula nevinovata. Să 
nu ne mirăma multa, că prin comunele 
singuratice se ridică școle comunale, ci 
să ne mirăma mai multa de aceea, că 
școla normală din Năsăuda, precum și 
cele triviale sunta deja maghiarisate; 
când mergi la esamenele lora, se pare 
că ești în Debreczen seu în alta orașa 
din centrula Țărei ungurescl. 6re acele 
șcdle cu ai cui bani se susțină? Au nu 
ne maghiarisămă noi pe banii noștri! Și 
cei cari sunta datori a ne apăra la tote 
acestea taca tăcerea pescelui!

Nu e de glumita, timpula în care 
trăima e seriosa și se pretinde dela noi, 
ca și noi să fimă serioși. Să ne apucăm 
cu inimă de ridicarea și îngrijirea câta 
mai corăspundătore a școleloră năstre 
confesionale puse sub scutula preoțimei 
nostre. Să provedema pe acelea cu pu
teri didactice și cu tote rechisitele ne
cesare pentru învățămentula elementara 
Atunci norii ce ne amenință cu distru
gerea acestora foculare de cultură con
fesionale se vora risipi. Să ne punema 
deră seriosa pe lucru.

Someșianulu.

Literatură.
Revista catolică din Baia-mare, ce 

apare sub direcțiunea D-rului Vasiliu Lu- 
caciu, Nr. VII—VIII pe Iulie-Augusta 
are următorula sumara: 1) Sclavagiula 
africana (continuare). 2) Ecstasele, me
dicina și biserica (fine). 3) Esistința și re- 
presentațiunea cerului și a infernului îna
inte de creștinisma, precum și la poporele 
necreștine (continuare). 4) Desbinarea 
grecescă (continuare). 5) Congresula ca
tolica din Madrida. 6) ReflexiunI. 7) Una 
răspunsa „Telegrafului româna11. 8) Prin- 
cesa Elisabata de Francia. 9) Corespon
dențe. 10) Revista contimporană. 11) Bi
bliografia.

Macedonia, Revista Românilora din 
peninsula Balcanică, apare în Bucurescl. 
Nr. 7 din Iulie are următorula sumara: 
„Articolula de fonda“, Comitetula. „Școla 

românescă din Macedonia și d. Mărgă
rită11, St. Michăilenă. „Vieța poetului M. 
Nicolescu", Picuruz-lu. „Istoria Români
lor^ (urmare), St. Michăil&nu. „Poesii“, 
Del Mace. „Nunta11, T. Burada. „Cântecă 
populară14, Coretti. „Ionii Lenevosulă" 
(basmulîi), Vangh. Petrescu. „Dudia“, C. 
T. B. „Exposiția din Parish14, A. P. Bâia. 
„ScirI11, Reporterii. „Membri fundatori14, 
Redacția. Prețuia abonamentului 3 lei 
pe șese luni, 6 lei pe unii anii. Redacția și 
administrația în Bucurescl, Strada Colței 
Nr. 9.

La studiulu limbei române.
Brașovu, 16 Iunie 1889.

In numărulii 132 din 16/28 Iunie 
1888 am publicată unii apelii cătră toți 
filologii români și cătră toți bărbații ro
mâni și străini, cari se ocupă cu studiul 
limbei române. In acestă apelii am adre
sată următorele întrebări:

1) Pentru ce au prefăcută Românii 
în cuventulă: șerbii, Șerbanu, șerbescii, la- 
tinesce servus, Servianus, servio, pe s lati- 
nescă în șuerătorea ș?

2) Pentru ce n’au făcută pe e de 
după s, în £ seu ă, ca în seninii seu so
rină, latinesce serenus?

3) Pentru ce au păstrată pe s și 
pentru ce au prefăcută pe e în d seu în 
ă, în strbezii, serbare, sSrbătore ?

4) Ce însemneză atâtă șerbii, câtă și 
s&rbezu, din punctă de vedere etimolo
gică, seu care este semasiologia loră eti
mologică.

5) Stă cuventulă nostru știrbeau în 
legătură etimologică cu cuventulă lati- 
nescă servo —are—atum, și decă nu stă, 
atunci care este etimologia cuvântului 
nostru s&rbezu‘?

Terminulă, pănă când să mi-se tri
mită răspunsurile, era pănă la finea lu
nci lui Iulie a. tr.

In urma acestui apelă ml-a trimesă 
cu data 10 Augustă a. tr. d-lă. adv. din 
Făgetfi în Bănată Bionisiu Pascuțiu ur- 
mătorulă răspunsă, care din causa ocu- 
pațiuniloră mele celoră multe nu l’am 
putută pănă acuma da publicității, deși 
partea cea mai mare a reflecsiuniloră 
mele era gata încă în luna lui Decem- 
vre anulă trecută.

Pre stimate Domnule! In „Gazeta 
Transilvaniei14 Nr. 132 am cetită ună 
apelă publicată de d-ta, în firulă căruia 
ai provocată pe toți literații români și 
străini să deslege 5 enigme, cari d-tale 
ți-se vădă de totă importante spre lă
murirea limbei nostre naționale, și plane 
a originei. — De locă ce am cetită ape- 
lulă acela, țl-așă fi putută răspunde, se 
înțelege după modulă cugetărei mele, 
der deprinderile mele multifarie totdeuna 
m’au împedecată, pănă mă tredii că tim- 
pulă defiptă prin d-ta a trecută, pentru 
ce am voită să recurgă la calea publi
cității , der m’am reținută totuși, nu 
cumva să mă învinuescl de indiscrețiune, 
și am decisă a’țl scrie d-tale numai deși 
târdiu, după principiulă „melius tarde 
quam nunquamu.

Pentru ca însă să ne pricepemă, 
premită: că eu suntă etimologico-fone- 
tistă; nu acceptă în ortografia nostră 
nici o codiță, nu primescă elăsarea lite
rei „u“ în fine, pentru că suntă de firma 
credință, că n’avemă cuvinte, cari se fi- 
nescă cu consonante; cine se contri- 
vesce principiului acestuia, nu cunosce 
geniulă limbei române.

Susțină, că națiunea română din în
cepută a avută în limba sa, formată de 
complecsulă națiunei întregi, 7 vocale, 
cari le are și adl. Aceste două vocale: 

și â s’au eliminată din limba nostră 
atunci, când dintr’ânsa la impulsulă 
luijLatină regelui Lațiului s’au încercată 
cărturarii de atunci a forma limba latină 
clasică, poleindă limba poporului, ce li-au 
și succesă în modă strălucită, precum 
vedemă. Dovadă despre acâsta e limba 
Bhaeto-romană, Vallesiană și Ladină în 
cantonele Elvețiano: Tessin, G-rigioni 
(Graubundten), Vaud (Vaadt),Castelnuovo 
(Neuchatel), Friburg, Galesia. Toți aceș
tia în timpuri diferite s’au ruptă din 
trupulă națiunei nostre; n’amă fostă în 
contactă cu dânșii de 2400 de ani; și 
deosebi Rhaetoromanii formându-șl lite
ratura au susținută și susțină acll vo
calele acelea, spre a cărora scriere au 
recursă la diftongi p. e. Paerinte, Paene 
etc., precum mai pe largă am arătată în 

„Apologia14 .mea scrisă în limba ungu
rescă în contra lui Dr. Rethy Lâszlo et 
comp. în 1881, tipărită în Aradă.

Dreptă că în timpulă de față vo
calele acestea mare pedecă ne pună în 
desvoltarea literaturei și deosebi întru 
unificarea ortografiei nostre, der e dreptă 
și aceea, că multoră cuvinte române ori
ginale le dau o volubilitate plăcută și ar- 
monidsă; cu dânseleîn multe se încunjură 
ecvivocațiunea (echivocitatea); prin ur
mare dau o caracteristică originală limbei, 
diferită de tote celelalte limbi române, 
cărora limba acesta li-a dată vieță fiin- 
du-le mumă dulce, sorăvechiă. In limba 
acesta au vorbită Tribunii plebei în Se- 
naturl, în limba acesta și-au însuflețită 
oștea luliu Cesare etc., <ji°& dușmanii 
gintei nostre ori-ce voră elice, acâsta 
este faptă istorică nedubitată; nu cade 
lucrulă acesta pe timpurile mitologice, 
nici preistorice ; lucrulă stă curată în 
vederile tuturora, cărora le place adevă- 
rulă ; e lucru naturală, că glotei popo
rului nui-se pote vorbi altcum decâtă în 
limba lui maternă, care nici patricii nu-o 
au uitată de dragulă clasicității etc. 
Multă ar fi de scrisă și de vorbită asu
pra temeloră acestora în mână cu istoria, 
ochiulă adevărului , și cu gramaticele 
tuturoră limbiloră latine, der acele nu 
încapă în cadrulă unei epistole, nici se 
potă scrie în timpă scurtă; dreptaceea 
mărginindu-me la cele dise, însemnă: 
cumcă după puțintică mea părere, din 
labirintulă acesta ală ortografieloră nu 
vomă pute eși altcum, de nu vomă ține 
morțișă de principiul „etimologico-foneticii^, 
acesta ar fi firulă Ariadnei ; principiulă 
acesta l’a fostă adoptată la începută și 
Academia română din Bucurescl; a în
cepută a umbla pe căi bune, și credenmă 
atunci, că în scurtă vomă ajunge sco
pul dorit de toți. Și a fostă și nu este așa, 
pentrucă nu sciu din ce motive s’a aruncat 
în brațele „fonetiștiloră“ și în locă de a 
propăși pe terenulă acesta, a repășită, 
pentru aceea șl-a perdută autoritatea; 
acum n’avemă autoritate impunătore ; de 
aici au isvorîtă vagabundarea și orbeca- 
rea în ortografia română de o parte, 
âră de alta, că generațiunei mai nouâ 
nu-i place a învăța regulele gramaticale 
etimologice, de unde resultă absurdita
tea : că unulă și acelașă cuvântă, în care 
obvină vocalele i seu â, îlă scriu în multe 
tipuri; ecsemple nu aducă, că legionă e 
numărulă loră, pentru aceea te-ai scan- 
dalisată și Domnia-ta cu totă dreptulă. 
In timpuiă de față făr’ de compasulă 
cuvenită nu se pote luntri pe mare cu 
succesă dorită. Incâtă pentru mine, în 
privința vocaleloră: e și â am fostă și 
sunt de părerea, cumcă sonulă acelora 
îlă potă reproduce tăte 6 vocalele, pre
cum acelea suntă în cutare cuvântă ori
ginală; celă ce ține de principiulă a- 
cesta în scriere, nu va veni în contra
zicere nici când, p. e. cămașe, căpridră, 
câmpii, pântece, aduncii, semnu, semență, 
cărombil, rdndunea, cânepă, venatii, veneții, 
vârtescii, vida, viduă, pirii, sunt, singurii, 
ș. c. 1., de sine înțelegându-se, cum-că 
vocalele obvenitore în cutare cuvântă 
numai pentru ochi voră reține forma, 
pentru urechi sonulă loră îlă va măr
gini semnulă loră: cobila /\ (în locă 
de ^), podcapulă : (în locă de /\) ;
așa le numescă eu pentru mine nevrândă 
a deservi de cinosură; după mine foloses- 
că-se alții cu altele, acuma au timpă, 
pentru-că, precum vedemă, la noi dom- 
nesce anarchiăîn privința acesta. Fiindă 
acum vorba de semne, mă mai folosescă 
cu următorele și anume cu semnulă scur- 
tărei: «, acentulă acută: ' ală infinitive- 
loră ; eliptică ’, seu forma demonstrativă; 
dertoteîmi place ale folosi numai pentru 
încungiurarea ecvivocațiunei. Aducă tim
pulă cele mai bune!

Acum credă, că vei fi convinsă în 
câtva despre modulă cugetărei mele, deci 
procedă la resvolvirea cestiuniloră indi
cate prin D-ta. Nu le voiu repeți, pen
tru-că presupună, că le ținl în evidență; 
nu sciu nimerescă dorința Domniei-tale ? 
der începă precum urmeză.

(Va urma.)

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS44.
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Strassburg, 21 Augusta. Impe- 
ratulft și împerătesa Germaniei au 
so situ erî după amec|I aici și au 
mersă în trăsură între strigările 
entusiaste ale unoră masse imense 
de poporft la palatulfi împerătescu. 
Orașulu este splendidă împodobită.

Parisu, 21 Augustă. Freycinet 
a împărtășită în consiliulă de mi
niștri, că a destituită din postulă 
loră 22 de oficeri compromiși, pen

tru că au luată parte la uneltirile 
boulangiste, că a degradată și trans
ferată 21 suboficerl și a demisio
nată 8 gendarmî și ună funcțio
nară civilă din ministeriulă de res- 
boiu.

Belgradu, 21 Augustă. Regina 
Natalia a renunțată la intențiunea 
de a veni aici.

DIVERSE.
Șahulu și femeile române. Șahulă 

Persiei de câteva luni călătoresce prin 
Europa. Astfelii de curând a visitată 
și exposiția universală din Parish. In 
secțiunea română, scrie coresponden
tului „Românului11, s’a uitath și la fetele 
române îmbrăcate în costumă țărănesoă. 
Apropiindu-se de una, Șahulă a întrebat’o 
franțuzesce: „Ce felh de costume suntă 
acestea ce purtațl?14 — „Costume româ- 
nesci, Sire14 Șahulă cu ună âreoare su- 
rîsă : „Tote rumâncele suntă așa frumose? 
Credeamh că sunteți franceze. Va să dică, 
România are totă femei frumâse.14

Unii monstru marinii. Ună pescarh 
ce se afla pe stânoile Bancals, situate 
la vestulă insulei Saint-Honorat lângă 
Cannes, d’odată vădu sărindă, la 50 
metri departe de dânsulă, ună pește 
enormă, de o formă estra-ordinară, mă- 
surândă 5 m. 50 cm. lungime; circumfe
rința sa atinge o desvoltare de 5 metri. 
Elă are ună ciocă asemenea cu ală pa- 
pagaliloră; pe frunte suntă așe(jate două 
apărătâre ; ochii se găsescă la ună me
tru dela extremitatea ciocului. Marina
rii, cari s’au ocupată cu pescuitulă balenei 
afirmă, că n’au mai vă<jută nici- odată ună 
asemenea pește.

ULTIME SCIRI.
„Naționalul^44 scrie : Din sor

ginte autorisată aflămu, că inde
pendența și înălțarea la regatu a 
Bulgariei se va proclama la 6 
Septemvre, data aniversării unirei 
Bulgariei. Acestu proiectă, după 
informațiunl positive ce avemu, e 
susținută de Austria, Germania și 
Italia.

Cursul îi pieței Brașovu
din 21 Augustă st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.43 Vend,. 9.45
Argintă românescă - H 9.39 n 9.42
Napoleon-d’orI - - - n 9.44 M 9.47
Lire turcescl - - - jj 10.70 țț 10.75
Imperiali - - - - n 9.70 n 9.75
GalbinI n 5.58 n 5.64
Scris, fonc. „Albina" 6“/0 n 102.— n —.—

n n „ B’/o n 98.59 99.—
Ruble rusescl - - - n 123.50 » 124.—
Discontulă - - - - 6‘A-■87o Pe anii.

Cursulă la bursa de Viena
din 20 Augustă st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 99.75 
Renta de hârtiă5°/9 ------ 94.75 
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 terate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 112.05 
Bonuri rurale ungare ----- 104.70 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.70
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.70
Bonuri croato-slavone ----- 101.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ------- 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 138.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - i‘29.50
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.65
Renta de argintă austriacă - - - - 84.70
Renta de aură austriacă...........................109.80
LosurI din 1860 ------- 139.—
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 907,— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 316.85 
Acțiunile băncei de credită austr. - 305.75 
Galbeni împărătesei- ------ 5.65
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9,46
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.27’/j
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.15

Editoră și Redactoră responsabilă:
□r. Aurel Mureșianu.
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Instituții de creiitU și de economii
FILIALA BRAȘOVU

Amanet&ă hârtii de vaiereSI DE CELEA ROMANESGI
pană la 85°/0 din valorea loru după cursulu de 
anume cu interese de kJ
6°/0 decă suma împrumutului trece peste v. a. fi. 

decă suma împrumutului este sub v. a. fi.
Informațiuni mai de aprope se potu 
dilnicu în biroulu institutului, piață 
90, dela 8—2 ore d. p.

PT Cea mai plăcută apă minerală. "W
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Avisu d-lord abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Totodată facemu cunoscută tuturoru D-loră abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei“, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.
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X

Apa minerală X

prin cela mai bogată conținută de acidă 
celu mai curată acidă alcalică — făcendu 
de eminenta ei valdre medicală în contra lipsei de 
apetită, în contra indigestiunei, greutății la stomacă, bo- 
leloră de rinichi și ale canaleloră urinului, nervosității, 
anemiei Și slăbiciune! — se distinge escelentU ca bău
tură obicinuită de tbte celelalte ape de asemenea na
tură, avendu proprietatea, ca gustulă ei plăcutu și ră
coritorii să se menție mai multă timpii.

După opiniunea autoritățiloru competente Apa mi
nerală de —în urma norocosei ei compo-
sițiuni chemice și altt conținutului ei estraordinaru de 
bogată în a-Cid/Cl carlooxiicCL—principialminte 
n.atri-0-m. d.e acidu carbonicu. con
centrată.—întrece nu numai tăte apele minerale 
de felul*  acesta din Austro-Ungaria, ci și multe din 
cele mai renumite ape minerale din străinătate.

Este de căpătata la fote băcăniile mai mari, far
macii și restaurante, precum și în cantități mai mari la 

Depositulii principală
G. GIESEL, Brașovu,

Stada TeatrcLlmi ZbTo. 312

Mersulă trenuriloru

carbonică și
abstracțiune
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pe liniele orientale ale căii ferate de stattt r. u. valabilii din 1 Iunie 1889.
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Budapesta—Bredeaiu Bredealu—Budapesta V 1‘B.-Besta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-B
Tren de 
per- 
s6ne

Trenu 
accele

rații

1 
Viena ÎL— 8.-

Budapesta 8.31 2.—
Szolnok 1L20 4.05
P. Ladâny 2.22 5.46

Orad ea-mare . 4.18 7.01
7.11

Vârad-Velencze
Fugyi-V âsârlieli
Mezd-Telegd 7.41
Rev 8.16
Bratca
Bucia
Ciucia 9.05
Huiedin 9.35
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
NădSșel

1 10.35
Cluș’u j

11.02
Apahida 11.23
Ghiriș 12.44
Cucerdea 1.27
Uiora 1.34
Vințulh de sush 1.42
Aiud 2.07
Teiușii 2.26
Crăciunelh 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediaști 4.39
Elisabetopole 5.11
Sighișoră 5.45
Hașfaleu 6.12
Homorodii 7.32
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

Brașovu 9.45
1.55 5.32

Ti miști 2.53 6.15
Predeulu 3.28 6.47

BucurescI 9.35 11.50

Trenu 
omni
bus

Trenu
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
accele
rata

Tren de 
per- 
sdne

Tronu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers-

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

T renii 
do 

pers.

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

I-r
BucurescI

^ Predealii

9.281
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
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

Timisut

4.40
9.12
9.41

10.17

7.30
1.14
1.45
2.32

*)
To?
6.22
7.23

Viena
Budapesta
Szolnok

Feldiora
Ap ața

4.54
5.37

7.07
7.44
8.096.15

Agostonfalva 6.43 8.29
Homorodfl. 7.31 9.07
HașfalSu 9.09 10.34
Sighișdra 9.33 10.46
Elisabetopole 10.02 11.09
Mediașh 11.04 11.35
o ■ - J 11.24 12.19Copșa mica <

1 11.39 11.59
Micăsasa 11.57 12.15
Blașiu 12.30 12.43
Crăciunelii 12.45 12.55
Teiușii 1.13 1.07
Aiudti 2.18 1 2.11
Vințulâ. de susti 2.48 2.33
Uidra 2.56 2.40
Cucerdea 3.14 2.46
Ghirisd 4.01 3.27
Apahida 5.28 4.47

«i-X:.. 5.56 5.08
6.45 5.32

Nădășelh 7.06
Gîhrbău 7.22
Aghireșh 7.37 6.11
Stana 8.03
B. Huiedin 8.24 6143
Ciucia 9.04 7.12
Bucia 9.20
Bratca 9.37
Rev 9.55 7.51
Mezd-Telegd 10.20 8.17
Fugyi-Vâsârheli 10.47
Vârad-Velencze 10.57
Oradea-mare < 11.04 8.42

1 11.19 8.47 10.50
P. Ladăny 1.19 10.08 1,33
Szolnok 3.31 11.51 3.29
Budapesta 6.30 1.55 7.45

Viena 1.40 7.15 6.05
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Aradtf l 
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Glogovațh
Gyorok
Pauliștl
Radna-Lipova
Conop
Berzava
SoborșinU
Zamti
Gurasad..
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski) 
Or Ăștia
Șibotfi
Vințulă de joșii
Alba-Iulia
Teiușii_________

i

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

3.40
9.30

12.38
5.36
6.06
6.18
6.43
6.55
7.14
7.46
7.57
8.42
9.11
9.39
9.55

10.13
10.37
10.53
11.39
12.01
12.29
12.45

1.24

Teiușii
Alba-Iulia
Vințultl de josh
Șiboth
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva
Braniclca
Ilia
Gurasada
Zamu
Soborșinfi.
Berzava
Conoph
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

• i

Aradâ I
1

j

Szolnok
Budapesta

Viena

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
12.05
5.10

1.
2.

Trenu 
mixt

i

Copșa-mică.—Sibiiu

Copșa-mică
Șeica mare 
Lomneșh
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-Copșa-mica

Sibiiu
Ocna 
Lomneșh
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 - Oșorfoeiu
5.35 Beghinulu săsescu

6.-
1.40

8.15
6".05

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30

11.51
9.55

Aradu—Timișora

Siiucrla(Piski)-Petroșeni' Betroșeni-SimeriațPiski)

Simeria 6.47 11.54 Petroșeni 9.36 4.26
Streiu 7.40 12.37 Banița 10.17 5.12
Hațegă 8.51 1.28 Crivadia 10.58 5:55
Pui 10.02 2.23 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 3.11 Hațegă 12.23 7.26
Banița 11.50 3.53 Streiu 1.12 8.14
Petroșeni 0 12.30 4.25 Simeria 1.51 8.50

Reghinul-săs.
i

Oșorheiu ■
Timiscva—Aradîî9

Aradă
Aradulh nou 
Nemethi-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva

' Merczifalva
ITiinișdra A.

6.12
6.36
7.01
7.30
7.55
8.13
9.04

4.12
4.38
5.01
5.29
5.47
6.04
6.50

Timisdra»
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Ndmeth-Sâgh 
Aradulu nou
Aradu

6.25
7.19
7.46 

' 8.15
8.36
9.11
9.27

Mur6șu-EauloșA-Bistrița Bistrița-Mureșu-Tudoșu

Murdșii-Ludoșii 
Țagă-Budatelech 
Bistrița

------- II4.30| Bistrița
7.271 Ț&gii-Budațelecu

__I MurSșii-Ludoșii

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

6.0L
6.44 
7.25Î 
7.44!

i

Cucerdea 3.05 10.20
| Cheța 3.35 10.50
Ludoșh 3.51 11.11
M.-Bogata 4.06 11.20
lernuth 4.43 11.57
Sânpaulh 4.58 12.12
Mir'asteu 5.21 12.36

I 5.40 12.55
Oșorheiu ;

1 6.- 4.58
Reghinul-săs. 7.35 7.-

3.25
3.58
4.15
4.41
5.28
5.44
6.08
6.27

Beșțhinailu săsescu 
4>ș® rlieiu -<>u cordea

1.15
2.04
2.26
2.56
3.13
3151
4.05

Mirașteu 
Sânpaulti 
lernuth
M. Bogata 
Ludoșh
Cheța 
Cucerdea

8.25
10.-

6.45 12.15
7.05 12.35
7.28 12.58
7.50 1.19
8.23 1.49
8.31 2.02
9.12 2.18
9.44 2.46

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simeria (Piski)-I'uied.

Turda—GliirișiiG liirișu—Turda

Bdorlieiu—SijșțliiȘora

Ghirișd 9.33 4.19 Turda 8.29 3.19
Turda 9.54 4.40 Ghirișd 8.50 3.40

Sighișoră—flhlorheiu

Simeria (Piski) 
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

3.-
6.49
9.35' iSighișora 

Odorheiu
6.05
9.12

Odorheiu
Sighișoră

6.-
8.56

KJnied.-Simeria (Piskj

Uniedora
_erna
Simeria

9.30
9.56

10.15
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