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Brașovu, 8 Maiu st. v.
Deunădile, vorbindfi oficiosului 

„Poster Lloyd“ despre emigrări, 
di cea: „Ranele, de care sufere Un
garia, suntu atâtu de adânci, în- 
câtu numai acela își p6te da semă 
de ele, care a trăitu în ținuturile 
bântuite?4

Recunoscând!! ofioiosulti din 
Pesta trista stare a poporațiunei 
în genere, a făcut’o acesta numai 
fiindcă nu se mai potti acoperi 
ranele, ca să nu se vadă. Sciindu 
bine, unde e adeveratulâ isvoră 
alu reului, s’a ferită de a intra cu 
deamăruntulă în cestiune, pentru-că 
însăși foia amintită a iostu totde- 
una o aprigă aperătore a celoru 
cari n’au nici ună simțu pentru 
năcazurile și durerile poporațiunei.

Cum se nu pricinuescă rane 
adenci faptulă, că însuși erariultt 
îi ia țăranului celu din urmă mij
locii de traiu, cum a făcută de 
pildă cu Albăcenii, cari stau acum 
să ia lumea’n capu?

Cum să nu pricinuescă rane 
durerose împrejurarea, că țăranulu 
pentru o datoria de 60 cr., căreia 
încă nu’i sosise terminulu de plată, 
e condamnată de judecătoria din 
Teaca să plătescă 14 fi. și când 
bietulii omu, ca să scape momen
tanii de esecuțiune, e nevoită să 
împrumute dela ună jidovu cei 
14 fi. cu dobândă de 10 cr. la 1 
fi. pe tiinpă de 14 4’le, așaderă 
cu o dobândă de peste 36 fi. pe 
ană la 14 fi.?

Cum să nu pricinuescă rane 
cumplite faptulă, că bietulă ță
rână, ca să’și potă vinde de pildă 
o 6iă, e nevoită să aștepte pe la 
târguri câte două $ile pănă ce’șl 
pâte procura biletulă de vite, fiindă 
hărțuită într’una pănă ce plătesce, 
ca de pildă în Ormenișulă de Câm- 
piă, și câte-o extra-taxa unui mijlo- 
citoră, înțelesă cu cel ce dă biletele?

Cum să nu despereze țăranulă, 
când, după ce pentru dările cele 
grele i-se vinde cu toba cea din 

urmă vită, mai e hărțuită și chi
nuită, elă ca și cărturarulă, în 
stată, în comitată, în comună, i-se 
face traiulă cu neputință la vatra 
strămoșescă, unde ac|I, decă nu e 
Ungură, nici limba mamei sale și 
numele familiei sale nu mai suntă 
suferite și unde nici copilulă nu 
și-lă va mai pute cresce, după 
cum ceră interesele familiei, bise- 
ricei și poporului din sînulă căruia 
a eșită?

Acestea suntă rane adânci și 
durerose, care bântue poporațiu- 
nea dela ună capătă la altulu ală 
țării Ardealului, Bănatului și Ță- 
rei ungurescl, mai ales pe popora- 
țiunea nemaghiară, căci asupra 
capului ei s’au năpustită cu tbtă 
furia guvernă și administrațiă, ga
zetari și agitatori unguri, a că- 
roră intoleranță și despotismă, 
lipsă de simță umană și dreptate 
nu-și află părechiă decâtu în tim
purile de urgia- ale vecuriloră în- 
tunerecului.

3/15 Maiu.
Galați (România), 4 Maiu 1890.

Grele vremuri: de unii loviți, 
de alții umiliți. S’ar pare, că sun- 
temă destinați de sorte să fimu 
șterși ca națiune de pe fața pă
mântului. Și dâcă n’amă sci, că 
vremuri și mai grele, că suferințe 
și umiliri și mai mari încercat’a 
nemulă românescă, ar trebui să 
desperămă de viitoru. Der tocmai 
acele umiliri și nevoi, tocmai per- 
secuțiunile de totă felulă au oță- 
littt puterea de vieță a Românu
lui, și când a văzută elă, că duș- 
manulă a mersă pre departe, l’a 
oprită pe locă,arătându-i ce pâte 
și făcându-lă să tremure înain
tea sa.

■ Câtă de animați erau bătrânii 
pentru causa națională și cu câtă 
abnegațiune lucrau ei pentru rea- 
lisarea marei idei, noi cești de 
acum abia decă putemă înțelege; 

de aceea mulțî chiar vorbescă cu 
tâtă ușurința de pornirea și sacri- 
ficiulu loră.

Astfelă se esplică, cum o cp 
așa de însemnată în istoria nemu- 
lui nostru, cum e cea de 3/15 Maiu, 
trece aprâpe nebăgată în semă, 
deși.aprope totă ceea ce sun- 
t.emu și ceea ce avemă, datorimă 
sacrificieloră făcute de bătrâni. Să 
nu le împutămă, că nu ni-au dat 
totulă. Atâta au putută, atâta 
ni-au lăsată ; trebuia însă și nouă 
să ne rămână o parte de luată; 
și noi trebue să dămă concursulă 
nostru pentru realisarea operei în
cepute de dânșii. Multe trebuescu 
făcute, der atâtă de puțină se face, 
încâtă trebue să te miri și să con
sideri și acelă puțină ca o mi
nune.

Așa amă considerată faptulă, 
că o mână de tineri întruniți cu 
ocasiunea cjilei de 3/15 Maiu și-au 
dată mâna frățesce și au înființat 
și în orașulă nostru societatea 
„Carpații", menită pentru ajuto
rarea tineriloră ardeleni.

Cunoscândă scopulă românescă, 
ce urmăresce acestă societate, do- 
rimă membriloră ei stăruință la 
muncă! P.

zz-TȚsr -a.zf’uăl.jebJL.
Apropierea Rusiei de Germania.

Soirea apropierii Rusiei de Germania, 
despre care amă făcută deja amintire, că 
se desminte, e privită în Berlină cu oea 
mai mare îndoială și nu i-se dă nici o 
însemnătate seriosă. „Național Ztg" o 
spune forte lămurită, că nu suntă de 
locă semne, din cari s’ar deduce o schim
bare de natura acesta. Rusia, c|io© nu
mita foiă, ar trebui ce e dreptă să’șl 
schimbe atitudinea sa de acum față cu 
fiă-care putere din tripla alianță, fiind
că acesta o pretinde esența triplei ali
anțe. In legătură cu cele ce scrie foia 
berlinesă, s’ar pute aduce și cele ce le-a 
cjisă principele Bismarck unui corespon
dentă ală diarului rusescă „Novoje 

Vremja0. „Rusia0, dise Bismarck, „are 
buni diplomațl, ca Șuvalov și Muravjev, 
deși ambasadorulă din Berlină a fostă 
oredinciosă vechiloră tradițiunl militare. 
De altfelă în Berlină fiă-care diplomată 
este la loculă său, numai să nu facă 
gălăgiă, fîind-că tote interesele Rusiei nu 
suntu concentrate în Berlină, ci în Viena. 
Adev&ratulă monopolu este în Viena, și 
deci întV acolo trebue sâ privință}1

Privitoră la scirea lui „Times0 o 
parte din (fiarele parisiene spună, că nu 
e adevărată, altele însă (fi0*}, că ceva 
adevără totă este în ea. După aceste 
foi, Austro-Ungaria, din incidentulă pro
cesului Panița, să fi cerută spnjlnulă pu- 
teriloră semnatare ale tractatului din Ber
lină, fiind-că Rusia erășl începe a lucra 
pe ascunsă în contra ei. Reclamarea 
acesta a Austro-Ungariei se (jice, că ar 
fi fost întâmpinată cu bunăvoința de cătră 
Anglia și Italia, der nu și de Germania, 
lucru care a produsă mare bucuriă ce- 
loră din Petersburgă, așa încâtă acesta 
s’ar pute considera ca o causă inteme- 
iată a apropierii dintre Rusia și Ger
mania.

Privitoră la aserțiunea acesta, o 
personă francesă de mare înfluință a 
disă următorele unui corespondentă pa- 
risiană: Mă miră, că astfelă de scirl 
suntă esploatate așa de multă. Ele suntă 
cu multă mai neînsemnate decâtă să 
merite o atențiune, fiă chiar și fugitivă. 
Nu de multă se lățiseră vești despre bru
talitățile Rusiei. Acjl încă totă schim
barea politicei rusescl este pe tapetă. 
Intr’adevără, că omulă ar fi aplecată a 
crede, că aici esistă o adevărată conju
rația țăsută de cătră aceia, în ai căroră 
ochi înțelegerea dintre cabinetulă fran
cesă și rusescă este ca și ună spină, 
der cari suntă cu multă mai nedibaol 
decâtă în genere să aibă ore-care in- 
fluință asupra mersului lucruriloră. Der 
6re pe cine să și impresioneze astfelă de 
scirl lipsite de ori ce basă ? In rapor
turile cjilnice ale cabineteloră din Parisă 
și Petersburgă nu s’a întâmplată nimică 
din ce s’ar pute deduce la o schimbare 
a politicei loră.

Și ad,I e totă aceea, ce a fostă erl,
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Cugetări.
De Leopardi, trad, de I. Bocaniciu. ■

(Urmare și fine.)
XIX.

Nici o profesiune nu e așa sterilă 
ca aceea a sciiuțeloră. Der în lumea de 
astăcjl înșelăciunea (impostura) jdcă ună 
așa rolă încâtă cu ajutorulă ei și sciin- 
țele devină fructifere. înșelăciunea—așa 
cjicândă — e sufletulă vieței sociale și 
arta, fără de care nici o artă, nici o 
facultate nu e perfectă, considerândă 
efectulă ce’lă produce asupra inimei 
omului.

XX.
Esaminâză numai noroculă a două 

persone, dintre cari una e de o valdre 
adevărată în ore care lucru, er alta de 
o valore falsă, și vei vede, că acesta din 
urmă e cea norocâsă seu de mai multe 
ori norocăsă, pe când cea dintâiu e mai 
de multe-orl fără norocă. înșelăciunea 
valoreză și îșl are efectulă și fără ade- 
vără, deradevărulă fără ea nu pote ni
mică. Eu însă eredă, că nici acesta nu e 
causa relei înclinări a omenimei, er fi
indă adevărulă mai săracă și mai defec- 
tuosă în anumite lucruri, omulă are lipsă 
de înșelăciune, care scie să’lă desfăteze 
și misce cu ilusiunl și prestigii și care 

îi promite binele celă mai mare, ce 
nu se dă nicl-odată. Natura însăși e în
șelăciunea omului, care nu face vieța 
omului plăcută și suportabilă decâtă 
prin mijloculă imaginațiunei și a amă- 
girei.

XXI.
In ori ce țeră vițiile și relele uni

versale ale omeniloră și ale societățiloră 
omenescl suntă numite ca particularități 
ale locului. Der eu pe unde am umblată 
una și aceeași am audiță : că femeile suntă 
deșerte și neconstante, cetescă puțină și 
numai ce e stricăciosă și suntă rău ins
truite ; că publiculă e curiosă de faptele 
altuia, răutăciosă și defăimătoră ; că 
banii, favdrea și mișelia domnescă lumea, 
că invidia e adorată și amiciția e falsă 
— peste totă aceeași materiă, deosebin- 
du-se numai în țăsătură. Der eu 
că omenii suntă miserl din necesitate, 
deși loră le place a crede, că din întâm
plare.

XXII.
Ajungândă la cunoscința practică a 

vieței, omulă trebue să se uimescă de 
stricteța cu carejunii de astădî, cari pu
rurea cercă perfecțiunea, așteptândă să 
o afle, și tote lucrurile le măsură după 
idea ce înșiși și-au formulat’o, suntă așa 
de neînduplecaverl a ierta scăderile și 
a-le scusa, a concede stimei loculă său 
și a stima adevărata virtute. In fine vă- 

dendă cum totulă e neperfectă și con- 
vingendu-se, că nimică nu e mai bună 
în lume ca puținulă bună, ce ei îlă 
desprețuescă , și că în adevără ni - 
mică nu merită stimă, cu încetulă 
schimbându-șl planulă și considerândă 
lucrurile după adevărătatea loră, cadă 
numai decâtă în altă estremă, fiindă pre 
liberali în iertarea și scusarea scăderi- 
loră, stimândă ori ce virtute mediocră, 
ori ce umbră de valore și ori ee facul
tate neputinciosă, încâtă în urmă li se 
pară de lăudată multe lucruri și multe 
persdne, pe cari mai ’nainte abia le pu
teau suferi. Lucrulă se esplică singură, 
căci deca dela începută nu au avută 
aptitudinea aprețuirei, în progresulă tâm
pului, când suntă mai avuțl de inteli- 
gință, de sigură nu sciu desprețui. Cei 
ce în tinerețe suntă desprețuitorl și ne- 
îndestulițl, aceia nu dau semne bune: 
despre unii ca aceștia trebue sS presupui, 
că seu din hâbăuciă, seu pentru puțina 
esperiență n’au ajunsă încă la cunos
cința lumei; seu suntă nisce năuci, cari 
desprețuescă pentru stima cea mare ce 
șl-o dau loră înșiși. Viâța socială sin
gură ne înveță a cunosce, ce trebue să 
prețuimă și ce nu, sciindă acesta și 
urmându-i nu vomă deveni nici - odată 
ridicull.

XXIII-
Amăgitorii, mediocrii și în genere 

femeile, suntă de credință, că amăgirile 
loră totdeuna îșl au efectulă și față cu 
toți; cei mai astuțl însă se îndoescă, cu
noscândă mai bine dificultatea și puterea 
artei acesteia și sciu, că acela, pe care 
voescă a’lă amăgi, trebue să fiă ușoră 
de amăgită de ori cine, la din contră tare 
ușoră pote fi amăgitorulă amăgită. Dreptă 
ce aceștia nu prețuescă atâta pe cei 
dintâi, cum și-i închipuescă cei ce pricepă 
puțină.

XXIV.
Tinerii credă, că suntă amabili când 

se prefacă melancolici. Și pote că le și 
sucoede, mai alesă față cu femeile, der 
numa’ pe scurtă vreme. Căci adevărata 
melancolia e alungată cu totulă din 
lume, er cea prefăcută în curândă dis
place, decă nu ia față veselă : pentru-că 
lumei cu totă dreptulă îi place mai bine 
să rîdă, decâtă să plângă.

XXV.
In multe locuri atâtă între omenii 

civilisațl, câtă și între barbari, se pote 
observa ună lucru, care în ore-care res
pectă se adeveresce în tote locurile, 
adecă: omulă căruia i-a eșită vestea, că 
șl’a băgată punga în bolă uscată, nu e 
prețuită ca omă, er celă cu punga să- 
netbsă, totă-deuna e în pericul de a-șl 
perde vieța. De aceea eu credă, că în 
atari locuri e consultă a ține în secretă 
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și cercurile conducătâre francese nu 
suntă nici decâtă neliniștite pentru in
tențiile Rusiei, în cari nu se observă 
nici cea mai neînsemnată schimbare. Po
litica Rusiei, ca și a celorlalte state, este 
îndreptată spre pace. Spre scopulă acesta 
nu e de lipsă o schimbare.

In urma toastului, ce împăratule 
germană l’a ținută la Konigsberg, e greu 
a se mai vorbi de o apropiere între Ger
mania și Rusia, țîiarele rusescl îșl es- 
primă mirarea, că împăratule germană 
a putută ținea une asemenea toaste în 
ajunulă mergerei sale în Rusia, căci 
toastulă nu p6te decâtă să supere pe 
Tarulă și pe poporule rusă.

Crispi despre Franța și tripla alianță.

Ministrulă președinte italiană Crispi 
a primită în audiență comitetulă asocia- 
țiunei venătoriloră francesl și’șl esprimă 
cătră elă bucuria, că vânătorii francesl 
au venită în numără atâtă de mare la 
invitarea asociațiunei venătoriloră ita
lieni. Crispi asigură, că țera consideră 
presența loră în Roma nu ca simplă 
politeță, ci ca dovadă pentru simțămin
tele amicale ale poporului francesă. Sim
patiile Italiei pentru Francia nicl-odată 
n'au fostă renegate și decă Francia a cre- 
4ută acesta, atunci s’a aflată într'o grea 
rătăcire. Tote deduoțiunile, ce se facă 
din alianța triplă, suntă false. Falsa, e 
înainte de tdte, că alianța, care e făcută 
numai și numai pentru susținerea păcii, 
ar fi impusă Italiei îndatorirea, de a face 
ceva spre paguba Franței. Decă așa ar fi, 
atunci elu nicl-odată n’ar fi luată asupră’șl 
guvernulu. Raporturile sale cătră prințulă 
Bismarck au fostă numai personale, do
vadă, că și acum ele rămână cele mai 
bune.

Bismarck despre unu răsboiu cu Rusia.

Prințulă Bismarck, într’o întrevor- 
bire ou corespondentulă 4*arului n^o- 
voie Vremja“, 4*se: După congresulă 
din Berlină, Germania a recunoscută, că 
are trebuință de ajutorulă Austriei, pre
cum Rusia are trebuință acum de aju
torulă Franciei. Departe de elă gândulă 
de a păgubi economicesce pe Rusia, 
țfiarele contra voinței sale au stricată 
multă. Ună răsboiu ofensivă contra Ru
siei îlă consideră elă încă și a4l ca o 
nenorocire îngrozitore. Nimenea nu pOte 
câștiga ceva în acestă răsboiu. Luarea 
în posesiune a provinciiloră baltice fără 
Polonia nu se pote cugeta. Cea din urmă 
însă ar fi pentru Germania o năpaste. 
Chiar când Rusia ar ocupa Constantino- 
polulă, Germania ar refusa aceste te
ritorii, când i-s’ară oferi. Pentru răsboiu 
nu e nici ună motivă rațională. Și nici 
nu se gândesce nimenea la răsboiu, ci 
oelă multă câțl-va generali tineri se 
temă, că ajungă prea târ4iu feldma- 
reșall.

adevărata-țl stare materială (starea sani
tară a pungei), ca publiculă să nu scie, 
că ești omulă disprețului seu ală pigu- 
litului (!?), de unde resultă că tu ești 
aceea, ce suntă ămenii de ordinară, ună 
obiectă acum desprețuită, acum prețuită; 
acum condamnată la frângere acum lă
sată în pace.

XXVI.
Mulțl voescă să te conducă la mi- 

șelii, de-o parte, ca fiindă soțulă loră să 
nu le poți pune piedecă, de altă parte, 
ca astupându-țl astfelă ochii să nu ve4l 
mișelia loră.

XXVII.
Nici o oalitate nu e mai nesuferibilă 

în vieța ordinară, er în fapte suferită 
puțină, ca nerăbdarea.

XXVIII.
Lucrulă celă mai urîtă e a vorbi mult 

despre sine. Dăr tinerii, cari suntă de o 
natură mai înfocată și de ună spirită 
superioră mediocrității nu se gândescă la 
acestă vițiu; ei vorbescă despre ei cu 
o fragedime estremă, de sigură cre4endă, 
că celă ce îi aude ascultă ceva mai pu
țină decâtă ascultă ei. Der suntă de 
acusată nu într’atâtă din considerarea 
neesperienței, ci mai multă pentru-că e 
manifestată lipsa, ce o au de ajutoră, 
consiliu și de ună stufă de vorbe, pentru 
pasiunile cari facă versta loră furtunâsă.

Politica orientală a Rusiei.
Din Viena se scrie, că în lumea di

plomatică de acolo e discutată cu multă 
interesă călătoria principelui Nichita din 
Muntenegru la Petersburg și oă se crede 
peste totă, că aedsta ar fi ună felu de 
începută ală unei energice acțiuni a Rusiei 
în Orientă. După cum se susține, Țarulă 
i-ar da principelui Muntenegrului ună 
rolă însemnată în acțiunea acesta, 6r 
scopulă călătoriei lui la Petersburg nu 
este altulă, decâtă stabilirea unei înțele
geri între principele și diplomația rusdscă. 
De altfelă principele Nichita cu moște- 
nitorulă de tronă și cu întregă statulă 
său majoră va fi de față la manevrele 
rusescl, unde elă va fi primită și dis
tinsă așa, încâtă autoritatea lui să se 
înalțe și mai multă în Balcani, distinc- 
țiune, care oompete numai unui dom- 
nitoră ală unui stată puternică.

Pușca cu repetiții în armata rusă.
„Echo de Parisu anunță, că amba- 

sadorulă rusă, d. Mohrenheim, a înce
pută tratări cu fabrica francesă de arme 
dela St. Etienne pentru furnisarea unui 
milionă de pusei pentru armata rusă. In 
fiă-care 4* să fiă gata 2000 pusei. Fur
nisarea să ’ncepă la 1 Octomvre, așa că 
în fiă-care lună să fiă provă4ute două 
corpuri de armată cu pusei nouă și cu 
muniția necesară de prafă fără fumă.

SCIRILE Dim. f
Culorile săsesc!. Lui „Kolozsvar“ i-se 

scriu din Sibiiu următorele: „Petrecerea 
de Maiu a șcăleloră evangelice a fostă 
o adevărată sărbătore săsescă, la care 
au luată parte ca la 1300 băețl școlari 
și aprope întrega săsime a orașului. La 
totă casulă, a’țl petrece e frumosă; der 
aflămă cu cale a întreba pe profesorii 
și învățătorii instituteloră, precum și pe 
vredniculă consistoriu: că 6re ce scopă 
are faptulă, că ei folosescă pe astfelă de 
fetițe și băețl pentru demonstrații poli
tice, și încă la demonstrații publice oprite? 
Sâu doră este de a-se atribui unei even
tualități faptulă, că tinerimea școlară se 
duce în pădure a ține ună maială îm
podobită cu pantlice, cocarde și cu stindarde 
săsescă, tocmai atunoi, când circumspec- 
tulă corpă profesorală opresce purtarea 
coloriloră patriei? Decă o negă acesta, 
atunci îi întrebămă: de unde a suptă 
tinerimea școlară acea ură înflăcărată în 
contra coloriloră simbolice nedespărțite 
ale națiunei maghiare ? Ceremă cu atâtă 
mai vertosă deplinulă adevără, privitor 
la acâstă întrebare, dela cinstiții domni, 
căci esistă dela 1884 o ordinațiune mi
nisterială, care opresce strictă și hotărîtă 
folosirea coloriloră streine... Decă ar fi fostă 
sincere (vorbindă de primirea ce i-au 
făcut’o Sașii ministrului Bethlen) acele 

j serbări, atunci ei s’ar fi îndurată a alege

Apoi e cunoscută, că tinerii sciu sS 
ocupe lumea în cugetulă loră.

XXIX.
Rară se întâmplă, ca cineva să se 

simtă ofensată pentru vorbele ce i-se 
4ică în dosă, cu scopă de a nu sosi la 
urechile lui, pentru-că decă va vre să’șl 
reamintescă și esamineze cu diligință 
datina lui propriă, va esperia, că elă nu 
are amică așa iubitoră și vre-ună per
sonagiu așa venerată, pe care sS nu-lă 
fi disgustată ascultândă multele vorbe și 
discursuri, ce au alunecată de pe buzele 
lui în contra loră și când nu erau de 
față. Acesta resultă din amorulă propriu, 
care e așa de desvoltată în fiă-care, 
încâtă orl-ce vorbă, cȘisă, despre noi în 
absența ndstră e imposibilă ca s6 nu ne 
pară neddmnă de noi și astfelă să nu 
ne altereze ; afară de aceea nu se pote 
spune câtă e de contrară datina ndstră 
preceptului: ce ție nu-țl place, altuia nu 
face; și câtă de nevinovată să socotesce 
libertatea de a vorbi pe contulă altuia.

XXX.
Omenii nu se rușindză de nedreptă

țile, oe le facă, ci de cele ce li-se facă. 
Deci decă voescl, ca cei ce facă nedrep
tate să se rușineze, fă-le și tu aceea ce 
țl-au făcută ei.

în „comitetulă“ din Brașovă seu di>n 
Sibiiu barem! ună Maghiară. Ei, ddr 
domnii aceștia se înfidră de noi.“

Le place compatrioțiloră noștri sași 
acâstă dăscălire din partea acelora, pe 
cari îi îmbulzescă eu dragostea și eu 
curtenirile ?

** *
Dușii de valii. Se scrie din Alparetă 

(oomit. Solnocă-Dobâca), că după o lungă 
secetă a că4ută o ploiă forte mare cu 
grindină, așa că ună rîuleță de aoolo a 
eșită peste țărmuri și a umplută tdtă 
împrejurimea cu apă. Tînărulă păstoră 
Ioană Roman, ca de 16 ani, a fostă apu
cată de valuri și dusă pănă în hotarulă 
comunei vecine. Tînărulă s’a înecată și 
cadavrulă i-s’a aflată la 15 Maiu n. de
parte pe hotară de unde a fostă dusă la 
casa părințiloră săi și înmormântată.

** &
Strossmayer in Borna. Cetimă în „P. 

N.“ dela 18 Maiu: O telegramă, ce-amă 
primit’o a4l, ne anunță, că Strossmayer 
mergândă în Roma are de gândă să 
câștige pe Papa pentru ideia înființării 
unei academii în Rusia vestică. Pe lângă 
acesta episcopulă din Djacovar vre să 
mai propună Vaticanului, ca să permită 
preoțimei rom. cat. din Muntenegru să 
folosescă în biserici și șcăle eschisivă 
numai cărțile scrise în vechia limbă 
slavă. Privitoră la acesta s’au mai făcută 
încercări la Roma, dăr ele au fostă res
pinse ; acum însă se așteptă intervenirea 
episcopului Strossmayer. Se 4i°e însă, 
că Vaticanulă este avisată, că dorința 
acesta este de a se reduce la machina- 
țiunl panslaviste, cari suntă îndrep
tate și în contra Austro Ungariei, încâtă 
pasulă acesta ar fi ună începută spre a 
cere ca și preoțimea rom. cat. croată și 
slavonă de pe teritoriulă monarchiei să 
folosâscă în loculă limbei latine limba 
vechiă slavă.

* ifc *
Camera advooațială din Tergu-Mure- 

șului face cunoscută, că Dr. Cirilă Vul- 
cană e înscrisă în lista camerei cu re
ședința în Reghină.

** *
0 nouă foiă serbescă de di se va în

ființa în Budapesta, după cum cetimă 
în „Egyetertdsu. Fdia portă numele de 
„Sloga“ (Concordia) și are de scopă „a 
mântui“ pe Sârbii din Ungaria de sub 
„presiunea14 foiloră radicale din Neo- 
planta, er resultateloră dobândite la ul- 
timulă congresă să-le asigureze pe de
plină o basă solidă.

Nasce-se-va mortă și „Sloga“ sâr- 
bâscă, întocmai ca de tristă aducere 
aminte „Viitorulă.44

* * * 
Maialulfi tinerimei gimnasiale din 

Blașiu se va da Sâmbătă în 24 Maiu n. 
c. în „Berculă metropolitană.14 Incepu- 
tulă la 2 ore p. m. In casă nefavorabilă 
maialulă se va ține în sală.

DIN DIETA UNGARĂ.
In ședința dela 17 Maiu s’a finită 

desbaterea specială asupra proiectului 
de lege privitoră la studiulă limbei gre
cescl.

Aderenții limbei grecescl au făcută 
deastă-dată ultima încercare de a mân
tui din ghiarele proiectului d-lui Csaky 
ce credeau, oă se pote mântui, der în- 
zadară, căci proiectulh a fostă primită. 
Oposiția și cu acestă ocasiă șl-a arătată 
dinții căci afară de ună oposițională toți 
ceilalți au votată pentru d-lă Csaky și 
în contra modificărei, ce a propus’o de- 
putatulă Zay, privitore la § 3 din pro
iectă. Aoestă paragrafă 4ice, că în lo
culă limbei grecescl s& se propună literatura 
grecescă în traducere maghiară. E der 
mai pe susă de orl-ce îndoielă, că §-ulă 
acesta este compusă astfelă, încâtă în 
șcdlele nemaghiare se mai înmulțesce cu unul 
obiectele ce suntă a se propune în limba 
maghiară.

Deputatută Zay a propusă modifi
carea §-ului 3 în sensulă, că în școlile 
confesionale clasicii grecescl să se propună 
în limba institutului, săsescă său română, 

er nu în limba maghiară. P'entru moti
varea propunerei sale Zays’a provocată 
la § 7 art. d‘e lege XXX din 1883, în 
care se 4ic®> G& în școlel» confesionale 
cu limba de propunere nemaghiară, și 
anume în clasa a 7-a și 8-3 numai limba 
și literatura maghiară e de a se propune 
în limba maghiară, celelalte obiecte însă 
suntă de a se preda în limba respectivului 
institută. Proiectulă de lege, ce stă dina
intea nostră, 4is® Zay, se baseză de si
gură pe Jlegea din 1883 și sunt con
vinsă, că nici ministrulă„nicimaioritatea 
camerei n’are de gândă sâ facă modifi
cări în aceea lege. Urmeză deci, că în 
șcdlele confesionale cu limba de propu
nere nemaghiară clasicii grecescl suntă 
de a se propune școlariloră în limba de 
propunere a respectivului institută... Dela 
ună gimnasiu săsesoă din Ardeală ou 
limba de propunere germană, doră nu va 
pofti on. cameră, ca clasicii greoescl s6 
se propună școlariloră nu în traducere 
clasică germană, ci în traducere ma
ghiară.

Csatâr Zsigmond : Suntă și traduceri 
unguresci clasice.

Zay Adolf: După oâtă cunoscă eu, 
nu sciu nici una.

Abranyi Emil: Der Aristofane și cei
lalți. (Așa’i! înstânga estremă.)

Zay Adolf: ...E lucru straniu a pre
tinde, ca astfelă de obiecte sâ se pre
dea școlarului în altă limbă, nu în limba 
de propunere a institutului. Propună 
deci: „ca în gimnasiele, în cari limba 
de propunere nu e cea maghiară, clasicii 
grecesol să se predea șoolariloră în 
limba de propunere a respectivului in
stitută. “

Dintre oposiționall singură deputa- 
tulă Kovacs a părtinită propunerea lui 
Zay,

La votare propunerea lui Zay a în
trunită 48, cealaltă ârășl 48 voturi. Pre
ședintele Pechy , numărândă voturile 
și constatândă, că e paritate la amân
două propunerile cu votulă lui a ho
tărîtă, ca propunerea lui Zay să fiă res
pinsă.

Nenorocitulă proiectă ală d-lui Csaky, 
acestă nouă nelegiuire săvârșită asupra 
școleloră nostre, călcându-se chiar legea 
din 1883, s’a primită între strigătele de 
„âljen“-url ale oposiției. 

Corespondența „Gaz. Trans“.
Din comit. Solnocâ-Dobeca, 15 Maiu 1890.

Pașaporto pentru România. Abusurl grele în 
oficiu.

Din aceste părți septentrionale ale 
Transilvaniei se străcură din ană în ană 
mai mulțl bărbați spre România pentru 
a-șl procura cu lucrulă mâniloră peste 
vară atâta, câtă să-și potă susține fa
milia peste iernă și să-și potă acoperi 
dările și impositele, cari în unele comune 
suie pănă la 80 și chiar 100°/0 după con- 
tribuțiunea ce o plâtescu.' Pănă în ‘anii 
de mai ’nainte se duceau câte doi-trei 
dintr’ună sată, mai cu sdmă pe urma 
drotariloră din LelescI, âră acum mergă 
cu 4ecile, ară merge însă și mai mulțl, 
decă nu ll-ar fi atâtă de grele spesele 
cu procurarea pașaporteloră, care înce- 
pândă dela notarulă cercuală, pănă la 
cancelaria vice-comitelui, de unde-șl ca
pătă pașaportele, le suie la 2 pănă la 3 
fi. după fiă-care persona, căci pentru toți 
membri de o familia se dau pașaporte deo
sebite. Apoi în cancelaria d-lui vice- 
comite și consiliară reg. Paulă Szarvadi 
se mai stdree prin cumnatulă său An- 
toniu Csomafai, ca directoră de cancela
ria, afară de tacsa legală de 20—40 cr. 
încă câte 1 fl. regulată ca competință 
personală. Pe calea acesta d-lă directoră 
afară de salară îșl mai câștigă pe ană 
câte 700—800 fl.,se pote că mai puțină, 
der pote că și mai multă, după împre- 
gi urări.

Acesta așa s’a practisată sub d-lă 
v.-comite Szarvadi de 15 ani, seu pite 
și de timpă mai scurtă, ceea ce se va 
dovedi, pote, mai târ4iu, decă va fi ier
tată a cere datele oficidse. Astfelă decă 
s’ar lua ună calculă mediu numai de 700
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fl. pe 10 ani, de când e directorii Cso- 
mafai, veniturile esacționale personale ar 
da suma de, 7000 fl., er sub timpulii în
tregii de 15 ani arii face 10,500 fl.

Se vorbesce ca sigurii, !că fostulii 
prefecții br. Desideriu Banfîy înainte cu 
doi ani l’ar fi și provocata pe numitulă 
v.-comite Szarvadi a’i face arătare ofi- 
cidsă despre estradarea și tacsarea pașa- 
părteloră — deorece i-se făcuse cu
noscută abusarea practisată — la care 
provocare însă să fi răspunsă v.-comi- 
tele oficioșii, că tote-să în ordine legală! 
Cum să fi și putută răspunde altmintre
lea, căci acesta ar fi fosta în detrimen- 
tula și spre scurtarea veniturilora cumna
tului 8ău!|

Asupra acestei manipulări și esac- 
țiunl ilegale (ounoscute înaintea întregu
lui personala ala canoelariei vice-comi- 
telui, care parte din invidiă, parte din 
oompătimire față cu bieții Omeni săraci, 
au cam lățită vorba despre acâstă abu- 
sare grea și esacțiuul atâta de imperti
nente) a fosta atrasă și atențiunea nou
lui d-na prefecta, br. Carola Bornemisza, 
care a sistata cu energiă numai decâtă 
aceste abusurl și a dispusa introduce
rea investigațiunei disciplinare, fără ca 
însă dela începutula acelei investigațiunl 
să fiă abusantula suspendata dela oficiu. 
De ar fi acela însă ună Româna seu altă 
personă lipsită de protecțiunea d-lui con- 
siliara regesca Paula Szarvadi, ar fi 
de multa suspendata și predata tribuna
lului spre introducerea investigațiunei 
criminale.

Etă căușele, din cari mulțl săraci 
lipsiți de câștiguri nu-șl pota procura 
pașapărte și sunta siliți a flămânzi acasă.

Toți Omenii bine simțitori sunta 
esacerbațl și scandalisațl de aceste esao- 
țiunl săvîșite în cancelaria v.-comitelui 
Szarvadi și așteptă cu nerăbdare cur
marea și stricta pedepsire a acelora 
abusurl.

Eu le dică să aștepte numai liniștiți, 
căci decă br. Banfîy, ca tipula lui Co- 
loman Tisza, a lucrata după voia sa ne
țărmurită, br. Bornemisza lucră în înțe
legere și după sfătuia comitetului conți- 
lord și baronilora din comitată, cari au 
și ținuta deja o conferință sub presidiul 
noului prefecta, decisiunile aceleia însă 
sunta secrete — bată-le secreta! Ca re- 
sultata ala acelei conferințe prefectula, 
prin unii bărbați din conferință și prin 
vice-comitele Szarvadi, a provocata pe 
fiscalula comitatensa Ioana Markus, ca 
să-și ceră pensionarea, sub pretextă, că 
ar fi bolnavă, deși e în etate numai de 
vre-o 42 de ani și capace de lucru, dâr 
apoi așa pretindă d-nii conți și baroni, 
er despre Paulă Szarvadi tacă acuma, 
pănă ce-șl vora căpăta, pote, ună aris
tocrată pentru postulă de vice-comite. 
Dânșii nu vreu a sci de aceea, că „pis- 
cis a căpițe foetet* și nu vreu a începe 
cu depărtarea d-lui consiliară, protecto- 
rulă abusuriloră, ci credă, că dau o lo
vitură antagonistică deocamdată destulă 
de mare baronului Desideriu Banfîy prin 
depărtarea din oficiu a fiscalului numită.

Pe on. conferință precum se vede 
nu o intereseză atâtă de tare respecta
rea opiniunei publice, care pretinde o 
cură radioală prin amovarea v.-comitelui, 
decâtă să dea prima lovitură lui Banfîy.

De-altmintrelea opiniunea conferin
ței aristocratice s’ar concentra în aceea, 
ca Csomafai să se lase încă în oficiu 
pănă ce va împlini 10 ani, și atuncia 
să-lă pensioneze, — Or aristocrația și-a 
luată de principiu a conduce pe d. pre- 
fectă — cu ignorarea membriloră munici
pali, — după înalta loră înțelepciune, 
câștigându-șl mamelucl dintre aceștia și 
așa a face tote ex consilio, pe când br. 
Banfîy a guvernată singură. Resultatele 
le vomă vede. Sperămă însă, că membrii 
munioipall minorum gentium încă nu se 
voră pute așa lesne ignora, ei încă-șl 
voră ridica cuvântulă la timpulă său.

Câtă pentru d-lă br. Carolă de Bor
nemisza sperămă, că d-sa ca prefectă nou 
se va ridica și susține față cu planurile 
unoră aristocrațl de-asupra partideloră, 

și nu numai va curma tote abusurile, 
oi ex officio va introduce și cercetare dis
ciplinară contra tuturoră abusanțiloră ou 
oficiulă loră, și unde lipsa va cere i-va 
și suspenda dela oficiu, căci credemă, 
oă numai pe astă cale se va pute intro
duce o cură radicală și administrațiune 
sănătosă, care ar trebui să fiă în prima 
liniă și chiămarea ministrului de interne 
o. Szapari.

Dintre omenii săraci, despoiațl și în
șelați pe calea arătată mai susă, mai 
multi au și cerută dela d-lă prefecții br, Bor
nemisza să li-se restitue taxele ilegale, și 
ar fi de dorită, ca pe rendu cu toții să pă- 
șdscă, căci deși esecutorulă n’ar ave de 
unde să-i despăgubescă, ar putea căpăta 
însă despăgubire dela d-lă protectoră 
oonsileră reg. Paulă Szarvadi.

Argus.

0 nonă Mtoriă pentru censnrarea cărți- 
lorll menite pentru școlă.

Ni-se trimite spre publicare, 
sub acestu titlu, următorulă ar
ticula, remâuendu răspunderea în 
sarcina autorului:

Cum? —Numai este In. Ministeriu 
de culte r. ,u., nu mai suntă Ven. Con- 
sistorii autoritățile chemate prin lege 
și îndreptățite a censura și a aproba ori 
a respinge cărțile menite pentru șcOlă?

Ba suntă. Insă după cum pe corpu
rile organice din remnulă planteloră și 
ală animalelora se ivescă și parasite, 
pentru ce să nu se arate de acestea și 
pe la persOne juridice?

Și etă cum: In nr. 86 a. c. ală „ Ga
zetei Transilvaniei* publică on. comitetă al 
reuniunei învetătoriloră din eparchia Ara
dului raportulă său referitoră la „manua
lele de șcdlă*, pe care l’a așternută adu
nării generale spre primire, din carele 
estragemă următorele:

On. comitetă arată, că „și-apropusă 
voluntară, der cu plăcere, și s’a pronunțată 
asupra cărțiloră de școlă, de care dispune 
tenira nostră literatură; pe basa opinionă- 
rii meritoriali* a celoră „mai buni mem
bri din corpulă didactică*, de care dispune, 
a „censuratu 55 de cărți menite pentru 
școla poporală*.

Dintre acestea dechiară de:
I. „acomodate pentru șcdla poporală* 

33, dintre cari 29 le introduce, 2 le lasă 
a „se introduce in modă provisoriu*, er 
pentru alte 2 dă porunci: „se se tipărdscă, 
după cum doresce comitetulă* și „ddr emen- 
dată in sensulu comitetului*,

II. „acomodate pentru învățători* 7,
III. „defectuose deci neacomodate* 17, 

între cari 15 cărți tipărite și 2 „manus
cripte* și nu le lasă a „se introduce*.

In. Ministeriu de culte r. u. opresce 
în adevăr pentru tote școlele din regatul 
Ungariei folosirea cărțiloră, cari nu co- 
răspund scopului, pentru care pretindă 
a fi menite; Ven. Consistorii încă aducă 
în îndeplinire aprobarea cărțiloră de 
școlă numai a celoră corăspuncjătore. 
Insă și In. Ministeriu și Ven. Consistorii 
nu constrîngă pe autori să le așternă în 
„manuscriptu* vre-ună opă, spre censu- 
rare, sciindă, că — pressa este liberă în 
reg. Ungariei; nici nu degradâză pe au
tori la starea de solavl, demandându-le 
să-și tipărescă opurile după Înalta loră 
voință.

Forte — corectă! Der pentru ce 
tote acestea? — când on. comitetă, e- 
șindă în frunte, una are numai în vedere 
și — acesta este devisa sa; Sic volo, sic 
jubeo !

Deci:
1. Vre și dechiară de „acomodată 

pentru șcdla poporală* o gramatică, pe 
care Ven. Sinodă archidiecesană nu a 
aflat’o demnă de aprobare. Avut’au ba- 
reml d-nii „membri ai corpului didactică* 
la acesta în vedere scopulă învățămân
tului — limbei materne? — decă Iau 
avută, însă gramatica din cestiune nu îi 
corăspunde: la ce se voră fi cugetată 
d-loră, când și-au dată „opiniunea meri- 
torială* asupra ei?

2. Domnii „membri ai corpului di
dactică* voră fi înțelegândă ce cetescă; 
decă înțelegă, voră fi putută descoperi 
la careva dintre cărțile, asupra cărora 
și-au dată d-loră „opiniunea meritorială*, 
și — decopiărl; dâcă au descoperită, au 
putută și deosebi (bareml după data eși- 
rii cărții,de sub țipară) originalulă de 
copiă. Er decă d-loră nu li-a putută 
nici de cum succede acesta, atunci celă 
puțină on. comitetă trebuie să scie, ce 
face, când și a dată verdictulă asupra 
celoră „55 de cărți*; dâcă a sciută ce 

face, a putută și cunosce și deosebi în
tre ele : care este originală, și care este 
copiă.

Insă cu tote acestea on. com. a 
vrută — și originalulă, aprobată fiindă 
din partea Ven. Sinodă archidiecesană, 
l’a dechiarată de „defectuosă, deci neaco- 
modatu*, er copia (plagiatulă) de „aco
modată pentru școlari*.

3. Dâr și poruncile, pe cari le dă 
On. comitetă din înalta sa posițiune încă 
suntă adâncă pătruncjătore. Pănă în 
mormentă ? — Probabilă și acâsta.

Destulă, că d. e. chiar și la Geo
grafia Ungariei, edițiunea VI din a. 1887 
a JD-rului Nicolau Pqpu, carele nu multă 
după eșirea ei de sub țipară s’a mutată 
la cele eterne, adresâzăOn. comitetă po
runca: „der să se tipărdscă după cum do
resce comitetului*

Bietula Dr.! — inteligența română 
l’a cunoscută în vieța lui ca pe ună 
profesoră harnică, demnă de tdtă stima, 
de tdtă încrederea și de totă respectulă. 
Câteva opuri școlastice scrise de elă au 
fostă îmbrățișate cu mulțămită și cu re- 
cunoscință de cătră publiculă română. 
Geografia Ungariei, ce a scris’o elă pen
tru șcdla poporală, a fostă aprobată de 
Ven. Sinodă archidiecesană , ba încă 
chiar edițiunea VI din an. 1887 a acestei 
cărți a fostă încuviințată și din partea 
In. Ministeriu de culte reg. u.

Fiă! — Der t<5te acestea față de 
Onoratulă comitetă nu plătesCă o fdiă 
de cdpă.

Nu Dr. în filosofiă, profetă trebuia 
să se facă N. Popă ; atunci ar fi sciută 
cu ani înainte, că On. comitetă are și 
„dorință* și „sensu*, fără decari nu pote 
fi mântuire!

Nu i-a plăcută să învețe profeția?
— Placă’i acum a se duce în — cămașă 
și desculță. . . să bată la ferâstra Ono
ratului comitetă, rugându’lă cu genunchii 
plecați la pământă, să se îndure a’i îm
părtăși înalta sa „dorință* și înaltulă său 
„sensu*, prin cari cartea să ’i potă fi 
scosă de sub afurisaniă, primită de nou 
la țipară și liberă a intra în șcdla po
porală.

4. Este ddr a se mira cineva ? — 
văcțândă, cum On. comitetă opresce (pen
tru tote școlele din reg. Ungariei, seu și 
din Reg. României, ori din tote unghiu
rile pământului ?) cărți școlastice scrise 
și de alțl creștini. Cărți, pe cari chiar 
înaltulă Ministeriu de culte r. u. pe basa 
„opinionării meritoriale* a pedagogiloră 
săi, câtă de măestri voră fi ei pe tere- 
nulă scolei, nu le-a aflată în stare de 
a-le scote afară din școlele poporale ale 
reg. Ungariei.

5. Der prin ce mijloce va fi con- 
strînsă On. comitetă pe autori, să’i aș
ternă chiar „manuscriptele* loră, spre a 
fi provăcjute cu „sensulu* mai înaltă, pe 
basa căruia să’i fiă tipografului iertată a 
le pune sub tescă ?

Decă On. comitetă n’a avută plă
cere să nl-o spună acesta, înzadară 
și-ar mai bate cine-va capulă ca să o 
ghicescă.

Atâtă însă stă, că decă On. comi
tetă în starea, în care a ajunsă, vre și 
trage dungă peste conclusele Autorități- 
loră școlare, spulberându-le drepturile, 
atunci mai pote simți necesitate a se 
mărgini doră la căutarea mijloceloră
— spre ajungerea vre-unui scopă ală 
său ?

Ba nicl-decum!
Voia sa îi este suprema lege ; se în- 

idptă a ’șl-o valida față de orl-și-cine, 
în contra ori și cui, prin orl-ce mijldce, 
ori și cum.

Ferice de dânsulă!
Comitetele celorlalte reuniuni învă- 

țătorescl, amăsurată drepturiloră, ce le 
competă, nisuindă a aduoe în șcdlele 
din districtulă loră uniformitate în învă- 
țămentă prin folosirea unora și acelo
rași cărți școlastice, firesce, că se voră 
ocupa de cele aprobate din partea auto- 
ritățiloră școlare.

Dintre acelea îșl voră alege pe cari 
le voră afla mai înlesnicidse în folosirea 
loră.

Astfelă urmândă — voră lucra înțe- 
lepțesce. —u—u.

TELERGAMELE „GAZ.TRAN S.“
(Serviciulă de coresp. biuroului din Pesta.)

Pesta, 20 Maiu. Calfele de mă- 
saru făcu grevă, probabilă, că se 
voră alătura la grevă și măsarii 
de mobile și putinarii (dogarii).

Praga, 20 Maiu. Redeșchiderea 
dietei boeme, în care au reapărută 
deputății germani, purta unu tim
bru sărbătorescă. E demnă de a- 
mintită vorbirea de deschidere a 

mareșalului supremă ală țerii Lob- 
kowitz, ală cărei ascuțișă a fostă 
îndreptată în contra Cehiloră ti
neri. Aceștia au începută deja în 
ședința ânteia a procede agresivă 
în contra pactului.

Berlinu, 20 Maiu. In comisia 
militară, ministrulă de resboiu a 
făcută împărtășiri amăruntite asu
pra armateloră europene dela 1880 
încdce, dovedindă că efectivulă pre- 
sentă ală Franței și ală Rusiei e 
mai mare decâtă ală Germaniei. 
Orterer întrebă, decă Germania în 
casă seriosă pbte conta pe aliațl. 
Ministrulă de rfisboiu răspunse, că 
Germania se pote deplină lăsa pe 
aliațî. Comisia bugetară a primită 
cu 15 contra 4 întregulă bugetă 
suplimentară.

Viena, 20 Maiu. Prețuitorulă 
dela „Verkehrsbank“ (bancă și 
cassă de amanetare), anume Kron- 
feld, a dispărută cu giuvaeruri în 
prețu de 400,000 fl. Acelea erau 
partea cea mai mare proprietate 
a giuvaergiiloră de aci.

DIVERSE.
Nuntă în temniță. Despre ducele de 

Orleans, despre care în lunile trecute 
s’a vorbith atâta, „L’Independance Belge“ 
aduce scirea, că elă s’a căsătorita chiar 
în închisdre, luânda de soțiă pe princi
pesa de Chartres. Tânăra prinoipesă, 
veră a principelui, era țde altfela de 
multa considerată, ca logodnică a prin
cipelui de Orleans. Atâta mai bine 
pentru ela, că s’a căsătorita. Cela pu
țină va avâ cine să-i țină de urîtă în 
închisdre.

0 vorbire a lui Stanley. Renumi- 
tulă călătoră prin Africa, Stanley încă 
și astădl este obieotulă ovațiuniloră lo- 
cuitoriloră din Londra. O telegramă din 
cjilele trecute spune, că la ună banchetă 
ce s’a dată în onorea lui Stanley de 
cătră lordmayor-ulă (primarule) din Lon
dra Ospeții au întâmpinată pe mântu
itorule lui Emin-pașa cu ovațiunl ne
spusă de mari. Cu ocasia acâsta lord- 
mayorulă i-a dată lui Stanley, închise 
în nesce table minunate, documentele 
prin cari elă este numită cetățână de 
onore ală Londrei. Stanley a ținută o 
lungă vorbire, prin care a desaprobată 
atitudinea presei englese, care împiedecă 
marea acțiune a Angliei în ținutulă Con- 
gului și în Africa orientală. Congo și 
Africa orientală ar trebui să fiă ale An
gliei. Congo de faptă e ală Belgiei, 
care trage ună venită anuală de 100°/0, 
er cea mai mare parte a Africei orien
tale este a Germaniei. După acestea 
Stanley a vorbită cu multă recunoscință 
despre puterea de activitate a împăra
tului germană Wilhelm și despre age
rimea minții lui.

IST ecrolog'’â._
Leo, Iosifă și Rafii a măr. 

Deaoă ca fii, Cirilă Deacă, preotă 
gr. cat. ca ginere, Sofronia Popescu 
năs. Maier ă ca noră, în numele loră, 
preoum și ală numeroșiloră consângeni, 
cu inima frântă de durere facă cunos
cută, că multă iubitulă loră tată și socru 
Ioană Popescu, parochă greco-orientală 
în Deda și fostă administratoră proto- 
presbiterală, după ună morbă scurtă, și-a 
dată sufletulă în mânile Creatorului Du
minecă în 6/18 Maiu a. o. la 12 dre me
ridiane, în ală 59-lea ană ală vieții și 
38 ală fericitei căsătorii și a cincea lună 
a văduviei. Rămășițele pământescl se 
voră așecja la 8/20 Maiu a. ci la 1 oră 
d. a. în cimiterulă gr. or. din Deda 
pentru repausă eternă. Deda, în 6/18 
Maiu 1890. — Fiă’i țărîna ușoră !

0^“ Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei* â 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

Editoră și redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.
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Dumineca și în dile de sărbători 30 cr.

Fon taine luinineuse 
Parc și Rotundă.

Sera, 1 ia. m irxa-t-iă. electric -El.INDUSTRIA Vare Exposițiune de AGRICULTURA și SILVICULTURA
14. EVflai până 15 Octomvrie

10 ore dimineța până 10 ore sera.

Prețulu intrării 40 cr.

Ctarsuiu pieței fcfrwșo'» eh

din 20 Maiu st. n. 1890.

Discontulă 6—870 pe anii.

Bancnote romiinescl Oump y.34 Vând 9.;
Argintă românescă - d 9.28 9.30
Nopoleon-d’orl - - - n 9.36 n 9,39
Dire turcesc! - - - n 10.62 n 10.67
Imperiali .... w 9.60 9.65
GalbinI n 5.46 5.50
Scris, fonc. „ Albmau60/0 H r»

n n n n H

Ruble rusesc! - - . n 132.50 »■ 133.
Mărci germane - - H 57.60 >! 57.90

OOOOOOOOOOOOOOO

Imprumutulă cu pretniulă ungurescă 137.60
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 126.70
Renta de hârtiă austriacă .... 89.35
Benta de argintă austriacă - - 90.15
Renta de aură austriacă.................... 110.60
Dosuri din 1860 .............................. 138.60
Acțiunile băncei austro-ungaro - - 958.—
Acțiunile băncei de credită ungar. • 344.—
Acțiunile băncei de credită austr. 301.—
Galbeni împărătesc!.............................. 5.55
fîapoieon-d’orl................................... 9.387,
Mărci 100 împ. germane - - - 57 80

oudra 10 Livres sterlings ■ - . . 117.75

o 
o 
o 
o 
o

Consolă la bursa de Viena
din 19 Maiu st. n. 1890

Banta da aură 4u/o.........................
Banta de hârtiă 5°/0 - - - • - •
împrumutului căiloră ferate ungaro • 

aură - - - - .... - -
dto argintă - - - - - -

Amcrtisarert datoriei căiloră ferata de 
ostă ungare (1-ina emisiune) -

Amortisarea datoriei căiloră ferate <1g 
ostă ungare (2-a emisiune) - -

Amortisarea datoriei căiloră forate ds 
ostă ungare (3-a emisiune) - -

Bonuri rurale ungare ....................
Bonuri croato-slavona ..... 
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ..............................

103.90
99.85

117,20
96.—

113.50
89.10

104.—

g De închiriată
0 de acuma încolo este o locu- 
0 ință frumdsă în Maerulfi șc6- 
0 lelorîi, Blumena No. 199, con- 
0 stătătdre din 5 odăi, pivniță, 
0 bucătăria de veră și de ernă, cu 
0 seu fără grajdiu.
0 Informațiune dă Eforia șco-
0 leloru centrale române ort. res.
0 în edificiulti gimnasialu suburbiulO 
0 ScheiU. 327,3-2 0
OOOOOOOOOOOOOOO^

A visit i-lorU abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

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

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

Totodată facemu cunoscută tuturoru D-loră abonați, că mai 
avemu din anii trecuțl numeri pentru complectarea colecțiuniloni 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

Sosirea și plecarea trennriloru în Brașm. I. Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovii la Pesta

de persone: 7 dre 7 minute sera, 
accelerată : 2 ore 15 minute după amedl. 
omnibus: 4 ore 54 minute dimineța.

Trennlii 
TrenulQ 
Trenultt

Mersulu taimloru
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabila din 1 Octomvrie 1889

Budaiiiesță—IPredealiS Predeal^—IBudapesta B.-l*esta-ALradw-Teiu
Trenă 
accele

rată.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
ornai- 
bus

Tren de 
per- 
s6ne

Trenu 
aocole- 
rată

Trenu 
omni
bus

Trenu Trendo
accelo- 
ratii. per- 

aâne
Tronu 
nm.ni.
bna

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
do 

porc.

AB’ada-ES.-3*esta ©ojpsa-mieft—Sibiiu

Trenă 
mixt

Trenu 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare 1

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău 
Nădășel

3.40
9.20

11.18
12.57
2.22
2.30

8.—
2.—
4.05
5.46
Toî
7.11

Clușiu

Apahida
Gliiriș
Cucerdea 
Uidra
Vințulă de susă 
Aiud
Teiușă
Crăciunelă
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sigliișdra
HașfalSu 
Homorodă
Agostonfalva 
Apatia
Feldidra

Brașovii

Timișu
Predealft

BucurescI

I
1

3.—
3.31

7.41
8.16

4.24
4.52

9.05
9.35

5.49
6.02
6.14

7.28
7.52

8.21
8.38

9.18

10.08
10.32
11.07

12.31

1.20
1.40
2.14
2.34
3.17
3.40
9.30

Tren de 
per- 
adno

10.35
11.02
11 23
12.44

1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.11
5, 5
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45

8.—
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
6. fredealu 
9.28’

11.38
1.51
2.11-
2.19 ■
2.32.
2.55:
3.38:
4.01 I
4.23:
4.49:
5.31
5.40
6.12

?6.24|
16.38
-=6.56
;7.15
17.48
19.13
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

Timișu

Brașovii

Feldidra
Apața 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișdra
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
T’eiuștt 
Aiudă 
Vințulu de 
Uidra 
Cucerdea
Ghirișu 
Apahida

Clușiu

sus ii

Nădășelă
Gîhrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v

i Mezo-Telegd
; Fugyi-Vâsârheli 
, Vărad-Velencze
; i

Oradea-mare <
I

P. Ladâny 
Szolnok
Budapesta

Viena

7.35
12.50

1.19
1.55
2.15
2.47

3.56

5.28
5.57
7T19

7.09

7.42
8.05

8.32
9.-

10.21
10.41

11.54
12.24

1.03
1.29

1.54
2.04
3.20
5.-
7.15
1.40

"434
5.37
6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45

1.13
2.28
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56 

e-6.45 
“7.06 
17.22
•7.37
:8.03
18.24 
•9.04

9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
6.30
1.40

Trenu 
mixtu.

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

Viena
Budapesta
Szolnok

Tc7
7.44
8.09
8.29
9.07

10.34
10.20
11.09
11.35
12.19
11.59
12.15
12.43
12.55

1.07
2.11
2.33
2.40
2.46
3.27
4.47
5.08

75?32

Arad ii

Glogovațu
Gyorok
Paulișu
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșină
Zamă
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulă de
Alba-Iulia
Teiușă

OC
= 6.119>
s6.43
-7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7.15

Miweșu-Emdoșft-ISistrița ^istrița-JVKureșu-JLudoșu

Murâșă-Ludoșă
Țagă-Budatelecă
Bistrița

4.30J Bistrița
7.27 Țagă-Budatelecă 

țj _ I Murășă-Dudoșă

3.-
6.49
9.25

11.—

joșii

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnăză drele de ndpte.

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

3.40; Teiușfl
Alba-Iulia
Vințulă da 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica
Ilia 
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopu 
Radna-Lip 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

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

Aradd

josă

ova

I
I

Szoluok
Bnulapesta

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
2.22

3.-1
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

6.-
1.40 6.05

8.15

1..
2.'

Copșa-mică 2.05 4.35
Șeica mare 2.38 5.05
Ldmneșă 3.22 5.46
Ocna 3.46 6.17
Sibiiu 4.18 6.40

Sibliu-C/opșa-anicft

Sibiiu 9.10 9.50
Ocna 9.37 10.14
Ldmneșă 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-mică 11.09 11.35

5.351

Cucerdea -Oșorhe iu 
Meghinulu s&sescd.

6.01
6.44
7.26
7.44J

Simeria(Piski)-lB‘et.re§eB«iÎB*etr®seBM-Simeria.(Piski)

6.05 Odorheiu
9.12 Sigliișdră

Simeria 6.47 11.54aPetroșeni 9.36 4.26
Streiu 7.40 12.37 Banițe 10.17 5.12
Hațegă 8.51 1.28 Crivadia 10.58 b.55
Pui 10.02 2.23 iPui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 3.11 I

Hațegă 12.23 7.26
Banița 11.50 3.53 Streiu 1.12 8.14
Petroșenl 12.30 4.25 Simeria 1.51 8.50

Tflmișora
1

Timișâra—Aradifc

Aradft 6.12 4.12 Timișâra 6.25 1.15
Aradulă nou 6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
N6meth-Sâgh 7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26Vinga 7.30 5.29 Vinga 8.15 2.56
Orczifalva 7.55 5.47 Nemeth-Sâgh 8.36 3.13
Merczifalva 8.13 6.04 Aradulă nou 9.11 3.51
Timișdra 9.04 6.50 Aradu 9.27 4.05

Ohirișâ—Turda Turda—Ghirișu

Ghirîșd 9.33
l

4.19 Turda 8.29 3.19
Turda 9.54 4.40 Ghirișd 8.50 3.40

Si^Biișora—Odorheiu Odorheiu—Sighisor a
6.—
8.56

bighișOra
Odorheiu

tipografia A. i^TTREȘIANU Brașov,

Cucerdea 
Cheța 
Ludoșă 
M.-Bogata 
Iernută 
Sânpauiă 
Mirașteu

JI
Reghinul-săs.

Oșorheiu

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

Regliihulft s&sescd-
Oșorheiu-Oucerdea

Reghinul-săs.

Oșorheiu

Mirașteu 
Sânpauiă 
Iernută
M. Bogata 
Ludoșă 
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)-Uraăed.

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

SJnied.-Simerla (Piski).

Uniedâra
^.erna
|Siiiieria

9.30
9.56

10.15


