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In filele trecute, foile ungu

resc! înebuniseră de bucuriă, că 
în zentes, în Țera ungurescă, s’a 
întemeiată o filială a Kulturegy- 
letului ardelenă.

Bucuria loru era isvorîtă cu 
deosebire din vorbele rostite de 
ună kulturegyletistă, între pahare, 
căci bine se notămb, paharele nu 
lipsescU dela nici ună tămbălău 
kulturegyletistu, fiă elu câtu de 
microscopică.

A 4iaăadecă „patriotulu" amin
tită că: „față cu nisuința, a cărei 
lozincă e Dacoromânia pănă la 
Tisa, ei, „patrioții“ — adăpațl cu 
principiile lui Kossuth, care, pre
cum a mărturisită în camera de- 
putațiloră din Pesta deputatul ă 
Steian Tisza, culmineză în detro
nare — au voită cu Kulturegyletul 
loru sS tacă sS petrun4ă o 
altă nisuința, a cărei lozincă e: 
„Kulturegyletulă maghiară arde
leni pănă la Tisa“. Er președin
tele reuniunei, fișpanulă Gabrielfi 
Bethlen, a mai adausă, că „Kul
turegyletulă nu este numai o afa
cere ardelenă, ci o afacere gene
rală a țării, căci în părțile nor
dice, vestice și sudice ale țării 
domnescă totă asemenea stări rele, 
ca și acelea ce le combate Kul
turegyletulă maghiară ardelenă1'.

Va înțelege orl-cine alusiunea 
ce a făcut’o fișpanulă kulturegy- 
letistă, căruia i-ar șede multă mai 
bine, decă și-ar vede de adminis
trația de modelă din pașaliculă 
seu, decâtă se agite mereu în con
tra națiuniloră nemaghiare.

Va înțelege prin urmare ori 
și cine și bucuria foiloră ungu
resc!, cărora li-s’au gâdilită pănă 
la nebuniă nervii spasmodici ai 
șovinismului.

E vorba de a înțeleni kultur- 
egyletismulă pe ruinele naționali
tății române, germane, slovace și 
sârbesc! din acestă stată.

Nisuința Româniloru, de a’ș! 

apera, susținea și desvolta limba 
și naționalitatea loră pănă la Tisa, 
e lozinca „Dacoromâniei", precum 
aceeșl nisuință a Germaniloru, Slo- 
vaciloră și Serbii oră e lozinca 
„pangermanismului,panslavismului 
și panserbismului!“

Și de aceste nedemne apucă
turi se servesce și regimulă în toți 
pașii săi față cu națiunile nema
ghiare, când e vorba de a-le sub
mina temelia esistenții loră națio
nale.

Astfel totă foile unguresc! ne-au 
surprinsă în cjilele trecute cu soirea, 
că din pricina „propagandei pan- 
slaviste" se voru schimba câțiva 
fișpani în comitatele Țerei ungu- i 
resci de susă, adecă în comitatele | 
slovace, pentrucă „patrioticulă" și 
„părintesculă" regimă, pe care’lă 
dâre inima de țeră, veij! Domne, 
ca pe uliulă de puii closcei, n’ar 
fi mulțămită cu purtarea loră față 
cu „mișcarea panslavistă. '

Și în ce constă acestă mișcare, 
ce a băgată în spaimă pe „puter- 
niculu" regimă ungurescă, încâtu 
se ’șl pensioneze pe ciracii sei?

In aceea, că Slovacii nu voescă j 
odată cu capulă se li-se impună 
preoți, cari suntă uneltele regi
mului; ba au „cutezată" se can
dideze pe ună omă ală loră, cu 
durere de interesele culturale și I 
naționale ale poporului slovacă, ca 
superintendents. Astea pentru ,,li- 
beralulă și constituționalulă" regim 
suntu „mișcări panslaviste! “

„Au cugetată domnii —scrie ună 
Slovacă din Turoță St.-Mărtină — că 
Slovacii nu mai esistă, decă nu mai au 
șcdle și nu suntă representațl în dietă. 
Der ce nu s’a întâmplată, să se întâmple 
de aci înainte, așa ’șl gândescă domnii 
din Budapesta, și șoviniștii vorbescă des
pre pensionarea a patru fișpani, cari 
n’au fostă destulă de energici în înge- 
nunchiarea Slovaciloră. O Domne! Ce 
să se mai întâmple? Ce mijldce voră 
mai întrebuința, ca să mai mărescă 

I suferințele și să mai îngreuieze sor.tea 

poporului nostru ? Cei patru fișpani și-au 
dată t6te silințele, ca să facă să dispară 
poporulă nostru, der nu ll-a succesă loră 
și nu le va succede nici altoră fișpani. 
Schimbândă domnii din Budapesta per- 
sonele, nu se va schimba de locă sdrtea 
nostră și nici loră nu le va folosi multă 
acestă schimbare. Der e caracteristică, 
că fișpanii caută să ocupe terenă și în 
biserica evangelică și voescă cu ajuto- 
rulă șoviniștiloră să silescă pe poporală 
nostru a se lăpăda de Dumnecjeu și a 
adora idoli. Ei bine, așa de adâncă încă 
n’a decădută poporulă nostru, ca în bi
serică să primescă porunci d<da șovi- 
niștl și fișpani. Pe tărâmulă politică nu 
ne ajungă puterile nostre, d’a pune sta
vilă volniciiloră ; din contră în biserică 
avemă încă atâtă putare morală, ca să 
ne apărămă."

Aceste rânduri, în care se o- 
glindeză suferințele Slovaciloru, 
ne arată în modulă celă mai lă
murită. în ce constă „mișcarea 
pan slavistă", care a făcutu pe „pu
ternicii" din Pesta să’și încrunte 
sprâncenele și să se gândescă la 
nouă mijloce de a persecuta și 
terorisa pe poporală slovacu.

Ceea ce a făcută cu Slovacii, 
vrea regimul se facă și cu Românii, 
cu Germanii și cu Serbii. Și în acestă 
lucrare de distrugere, Kulturegy- 
leturile, sprijinite de regimă și 
conduse de fișpani, se svercolescă 
a’ș! avea și ele partea loră.

Decă poporală slovacu, aprbpe 
despoiată de inteligență, n’a pu- 
putută fi despoiată de limba și 
naționalitatea sa, și are încă pu
terea morală de a și-le apăra 
prin biserica loră, apoi cum 
credă piticoții, că voră isbuti 
cu uneltirile loră să îngenunche 
pe Români, Germani și Șerbi, cari 
au o inteligență numerosă și na
țională ? Cum credă piticoții, că 
aceste națiuni își voră renega tre
cutul ă loră gloriosă și cultura 
loră națională, care le-a strecurată 
printre vecurile derăstrițeși le dă 
puterea dea înfrunta ori-ce vijelii?

Nu voră ajunge nici regimulă, 
niclkulturegyletiștii se ridicemons- 
trulă numită kulturegyletismă pe 
ruinele naționalității poporeloră 
nemaghiare, căci apa trece, petrile 
rămână, și ca apa voră trece și 
uneltirile loră!

Conferința din Sătmarfi.
T3 r o t o c o 1 vl 1 ia.

luată în conferința generalii a Clerulni gr, 
cat. română din Arciiidiaconatulă părțiloră 
sătmărene ingremiate diecesci oradane, ținută 
la 20 Main 1890 în cetatea liberă Satu-mare.

PresențI subscrișii.

Obiectă: a) cestiunea gimnasitilui de 
Beiușă, b) scolele dela Niră, o) ordina- 
țiunea ministerială din 26 Febr. 1890, 
d) asilurile de băieți.

Pertractare.
I. Presidiulă prin o cuvântare bine- 

nimerită espune scopulă convocării 
acestei conferințe, și salutândă în modă 
cordiala pe cei presențl, propune ale
gerea a 2 notari, și declară ședința de 
deschisă.

Conferința se constitue sub presi- 
diulo Rev. D. Ciriacă Barbulu, vicariu fo- 
raneu, alegândă 2 notari ad hoc în per
sonale lui Ludovicii Marcușiu, preotă în 
Madarasă, și Augustinu Egri, parochă în 
Dindileagă.

II. ad. a) Gestiunea gimnastului de 
Beiușă. Protopopule Gavrilă Lazară pre- 
senteză ună proiectă de resoluțiune.

Conferința primesce proieotulă de 
resoluțiune, în care se cere în celil mai 
scurtă timpă sinodu, și se alătură proto
colului sub-/., — însă trei protopopi, Ci
riacă Barbulă, Samuilă Szabd, Georgiu 
Ardeleană escepționeză pasagiulă din 
memoranda referitorii la apelată — la 
casă de neprimire din partea P. V. Or- 
dinariată.

III. ad. b) Scolele dela Niru. Con
ferința văcjendă amenințate șcdlele ndstre 
confesionale în fundamentă, și deosebită 
scolele din N. Aciadii, N. AdonI și S. 
Georgiu-AbranI cuprinse de altmintrea 
și în memorandului conferinței:

Conferința în hotărîrea sa spre a 
sana răulă amenințătorii asemenea nu
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Fault Sudram.
Novelă, de Ji. Tharau, trad. lib. de T-o-lia. 

III.
Intr’o modernă esposițiă de piese 

de artă, cari se dau așa de deșii peste 
ană în uriașa capitală, se aflau mai multe 
dame și domni contemplândă o grupă 
de marmoră, care era unii felii de „piese 
de resistance0 și care diua atrăgea o mul
țime de admiratori în galeria de artă.

Grupa era numită în catalogs „ună 
studiu1 , însemnare, prin care ună ar
tistă s’a îndatinată a-o numi astfelă 
din complesanță, fiind-că nu voesce s’o 
spună curată, ci lasă fantasiei privito
rului să înțelegă seu nu intențiunea 
lui...................................................................

Pe ună țârmură, unde apa spume- 
gosă abia îi atingia piciorulă, sta o fi
gură femeiască, mai multă copilă decâtă 
jună. Rochia-i simplă și încrețită îi 
ajungea numai pănă la pulpe și’i arăta 
sburdalnica mișcare de-a păși înainte. 
Peste ună corsetă scurtă era legată c’o 
năframă ușoră, ce-i acoperia pieptulă, 

de sub care se înălța liberă grumaijulă 
subțire. Acesta, precum și capulă, îi era 
întorsă îndărătă. Pârulă, ce-i părea pu
țină resfirată peste frunte, îi era sucită 
în ceafă după moda grecâscă. Mânecile 
largi ale cămășii îi ajungeau pănă’n cote 
și’i lăsa brațulă descoperită. Mâna stângă 
îi sta apăsată ușoră pe peptă, eră drep- 
ta’i atârna în josă, ținândă în ea ună 
buchetă de mărgăritarele.

După acestă figură, de înălțimea ca
pului, în vestminte lungi plutitore, sta 
ună ângeră. Și elă părea, că merge, deși 
cu pași mai puțină pripiți, ca tînâra co
pilă, care’i mergea înainte. Elă părea, 
ca și când ar răspunde la o întrebare, 
ce o cetia de pe fața întorsă cătră elă. 
O seriositate blândă, o atențiune sfântă 
era inprimată pe trăsurile lui. Cu o mână 
arăta la vârtegiulă dela piciorele ei, eră 
cealaltă o ținea înainte ridicată în susă.

Publiculă s’a grăbită a interpreta în 
diferite moduri intențiunea artistului. 
Unii vedeau în totulă o alegoriă: fru- 
m<5sa copilă eficeau ei, că represintă ino
cența juneții, er ângerulă consciința, care 
în forma unui mentoră cerescă avea 
s’o apere de periculele ce-i stau înainte. 

Alții din contră credeau a recundsce în 
elă ună trimisă ală morții, care voesce 
să ducă pe tinera creatură într’o esis- 
tență cu multă mai fericită, înainte de-a 
se fi aruncată în viforosele valuri ale 
vieții. Eră alții îșl reaminteau în acestă 
grupă avântulă uneia dintre poesiile lui 
Longfelov.

Cea mai mare parte însă era de pă
rerea, că Paulă Sudram în opera sa a 
dată vieță portretului unicei sale copile, 
o afirmațiune, care cu atâtă mai multă 
dobândia creijământă, cu câtă era cu- 
cunoscută, că grupa nu-i de vândare și 
că artistulă numai la stăruința mai mul- 
toră adunări artistice fu înduplecată s’o 
espună în publică, și și atunci numai pe 
vre-o câteva dile.

Publicului însă’i plăcea să ridice vă- 
lulă, cu care ună spirită creatoră îșl 
acopere atelierulă cugeteloră sale.

Ună editoră nu va avâ de a se 
plânge de punerea în circulațiă a celui 
mai nou romană, decă’lă scie lăți în 
modă cuviinciosă, și decă autorulă îșl 
descrie într’ânsulă cea mai mișcătdre is
toria a inimei. Așa și ună opă de artă va 
atrage ună numără și mai însemnată de 

privitori, îndată ce va fi cunosoută, că 
la una din figuri se potă descoperi bine
cunoscutele trăsuri ale unui membru din 
familia artistului.

Acestă specială întâmplare însă o 
aduse cu sine și ațîțarea misteriosă, pen
tru a mări puterea atragerei.

Despre vieța privată a artistului nu 
scia nime nimică, căci deși elă locuia 
de vre-o câțl-va ani în capitală, încă 
pănă acuma nime n’a fostă fericită de 
a pute ajunge în relații intime cu 
dânsulă.

Tînărulă artistă, ală cărui renume 
încă de pe atunci câștigase neasemănată 
de multă în opinia publică, nu numai 
ca omă de artă, ci și pentru calitățile 
sale personale stârni ună viu interesă, 
cu deosebire la secsulă frumosă.

Câțl-va ochi frumoși au și vărsată 
lacrimi mișcătdre pentru sdrtea tânărului 
văduvă și a micei sale copile, orfană de 
mamă, și-și gândiau de ei mai ună în- 
tregă romană, în care amândoi — tata 
și copila — aveau rolele principale, și 
abia puteau aștepta pănă se voră con
vinge însă-șl despre sensaționalele loră 
peripeții.



Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 108—1890.

află, alta mijlocii mai acomodate, decâtă 
convocarea sinodului diecesanii; în care 
totă-odată ar fi stricta de a se îndruma 
învățătorii șcdleloră populare de a nu 
se abate dela plănuia de învățământă 
regnicolara stabilita la 1879 Art. de 
lege 18 — precisându-se totodată și 
starea invățătoriloră confesionali, ca aceia 
în cause disciplinare să nu fiă mai supuși 
organeloru ministeriale, decâtu auctori- 
tățiloru loru naturale.

IV. ad. c) Ordinațiunea ministrului 
de culte din 26 Febr. 1890. Conferința în 
oausa ordinațiunei ministeriale din 26 
Febr. în causa botezului decide;

Că deorece aceea se trimite preo
țime! ndstre cu încungiurarea auctorității 
nostre supreme bisericescl competinte pe 
cale administrativă, conferința dețSrmuresce 
a o respinge.

V. ad. d) Asilurile de băieți. Confe
rința față de acesta proiecta, de lege re- 
feritora la asilurl hotăresce:

Ca acestfl proiecta să corespundă 
prinoipiilora profesate de Frobel, cu ca- 
ractera confesionala, cu temeiu religioso- 
morala; deci este inviată P. V. Ordina- 
riata a înrîuri din răsputeri, ca aceste 
instituțiunl humanitare să nu decline 
dela scopula lora adevărata, făcându-se 
unelte de maghiarisare — numai sub 
aceste condițiunl îlă primesce.

Data ca mai susă.
Ciriacu Barbulfi Archidiacona pre

ședinte, Ludovicii Marcușiu not. I, Au- 
gustinfi Egri not. II, Sainuilu Szabo 
protopopă, Georgiu Ardeleană proto
popă, Gayrilu Laz ar u protopopă, loanu 
Darabantft Canonic 0. protopopă, Geor
giu Șiuta parochn, Vasiliu Leșianu prof, 
emer. și parocha, loanu Erdelyi parocha, 
Georgiu Kerezsi parocha, Ignațiu Szi- 
lagyi parocha, Michailu Darabantu pa
rocha, Andreiu Popii preotă.

Memorandul^
preoțimei gr. cat. române din Archidiacona- 
tulu părțiloru Sătmărene, îngremiate die- 
cesei oradane, în cestiunea gimnastului de 

Beiușu.
ConsiJerându, că limba nostră 

națională română, după ființa, ca- 
racterulu și vitalitatea ei, e garan
tată de Ziditorulu lumei, care a 
inspirat’o în sufletele a 9—10 mi- 
lione de Români, de 2000 de ani 
așecjațî în orientulu Europei și 
Marele Ziditorii alu lumei în econo
mia sa divină nu sufere amestecă 
omenescă;

Considerându, că limba nostră 
națională română, după forma, dul
cea dialectică și actuala cultură a 
ei, stă pe același nivelă culturalii cu 
celelalte limbi europene, și așa pe de
plină aptă de a coopera în propa- 

i nostre poporale de Nyiradony, Nyira- 
i csăd și Szentgyorgyăbrăny, și așa, 

Până în adenculă sufletului
i cutrierațl, aflândă, că esistența nostră 
națională e amenințată cu totală estir- 
pare din biserică, din școlă, din statu, 
ba chiar și din familiă:

Conferința generală actuală cu 
votă unanimă aduce următorea 
resoluțiune:

Clerulă gr. cat. română din archi-

garea culturei europene la pop6- 
rele semibarbare din orientă ;

Considerândă, că limba nostră 
națională română din punctă de ve
dere ală dreptului de esistință e 
garantată nu numai prin consti- 
tuțiunile bisericescl și papale, deră 
și prin legile fundamentale ale sta
tului civilă, decretându-se limba, 
română, prin legi constituționale j 
sancționate de Maiestate, de limbă |
națională-rituală în biserica nostră, de ' diaconatulă părțiloru sătmărene îngre- 
limbă de propunere în școlele nostre, j miate diecesei oradane, pentru re
de limbă oficiosă în afacerile nostre , solvirea canonică și legală a ces- 
bisericescî-scolare, de limbă consultativă j tiunei a gimnasiuluiromână
și protocolară în afacerile justiare ale de Beiușu, precum și a școleloru din 
statului;

Considerândă, cL '—f_ 
de Români din regatulă nostru ' 
ungară au lipsă de o mare con
tingență de bărbați desevîrșită eru- 
dițl în limba română, și așa din 
punctulă de vedere ală necesității, 
limba nostră națională română trebue 
se o vorbescă perfecții preoții și învă
țătorii ca cultivatorii poporului, amplo- 
iații comitatului ca guvernatorii ime- 
diați ai poporului, er judecătorii civili 
ca deplină înțelegetorii causeloră cetățe- 
niloru angagiațt la procese civile, res

pective intaminațî cu procese criminale;
Cu durere aflândă însă, că pen

tru pregătirea limbistică a unei 
atâtă de importante contingențe, în 
părțile nostre numai de unu institută 
dispunemă;

Cu durere aflândă, că statulă 
, pentru pregătirea limbistică ro- 
| mână a unei atâtă de importante 
contingențe, în butulă legiloră 

! fundamentale de statu, nu se în- 
• grijesce, nu ridică institute cu limbă 
de propunere română; ba

Cu adencă durere aflândă, că 
înaltulă guvernă nu numai n’are 
părintescă propensiune, nici celă 
puțină față de institutele române, 
ridicate din banii noștri proprii, 
nu numai nu ne dă mână de aju
toră pentru desvoltarea nostră na
țională, deră și ceea ce o avemă, decă 
nu ni-o ia czi totulă, celă puțină ni-o 
face forte problematică; căci

Cu adencă amărîciune sufle- 
tescă aflămă, că Inaltulu ministru 
de culte și instrucțiune publică, 
dândă auc]ă la informațiunile si
nistre ale unoră vrăjmași neîmpă- 
cați ai noștri, și luândă de basă 
impertinența detestabilă a unui 
băiețandru,—prin ordinațiunea sa 
din 22 Iuliu 1889, în gimnasiulă 
nostru superioră de Beiușu, în clasele 
superiore suprimăndă limba de propu
nere română, aceea o înlocuesce cu 
limba maghiară, și acestă procedură 
intenționeză a o urmări și în școlele

J Niradon, Niraciad și Sântgeorgiuabrani, 
că trei milione ' apeleză la sinodulă diecesanii, a cărui 

convocare o ceremă în celă mai scurtă 
timpii.

Er la casulă neprimirei acestui 
apelă, Prea Ven. Ordinariată diece- 
sană cu umilință este rugată a 
considera lucrulă apelata la metro- 

respective la P. S. S. patriarchul 
Romei, și pe acestă cale pentru 
sanare și părintescă resolvire pro
pusă Majestății Sale Regelui nostru 
apostolică.

Apelulă lasinodă, casubiectulă 
resoluțiunei conferinței, era și are 
de basă următorele motive:

Cuventarea inaugurală a Ilustri- 
tății Sale Prea Sânțitului nostru epis
copii ne asigureză, că Rustritatea sa 
în iote căușele momentose și lucruri 
de importanță se va folosi de sfatulii 
clerului și poporului seu, er unu lucru 
de cea mai colosală importanță e 
cestiunea gimnastului de Beiușu 
școleloră nostre dela Niră.

Gimnasiulă de Beiușă în 
dațiunile sale numără și bani co
lectați dela clerulă rurală, precum 
și dela poporulu din întregă die- 
cesa nostră; er șcblele dela Niră 
suntă ridicate și susținute de înșiși 
poporenii, avemă deci dreptă a da 
frontă în contra atacuriloră în
dreptate contra șcbleloră ridicate 
și susținute din banii noștri proprii, 
mai făcendă contă și cu împregiu- 
rarea oribilă, că apetitulă ataca
torului cresce mâncândă.

Caracterulă gimnasiului de Be
iușu, că acela e „gimnasiu cu limba 
de propimere română", e decretată și 
confirmată în sinodulă nostru die- 
cesană din 1882, de care caracteră 
erășl numai prin sinodu sepote despoia. 

Biserica nbstră, neîn4estrată fiind 
cu drepturi autonomice constitu
ționale moderne, ca ea întrunită 
în congresă bisericescă națională, 
în cașuri de restriște, se potă pro
testa susă și tare și să potă da frontă 
atacuriloră dușmănbse,

chiar 
și a

fun-

i

Ultimulă asilă de scăpare îlă aflămă 
în sinodalitate, de unde sușternen- 
du-ni-se durerile la scaunulă Romei, 
cu puternica întrevenire a sfântului 
scaună se se propună acelea pentru 
sanare Maiestății Sale Regelui nostru 
apostolică ca și la supremulu pa
tronă și protectoru ală bisericiloră 
și șcdleloră nostre naționali.

Sătmară, 20 Maiu 1890.
Presentată prin : Gavriilu Lazaru 

protopopii.

TDTZST
Inipfiratulu germană iu llusia.

O telegramă din Berlină privitore la 
călătoria împăratului Wilhelm în Rusia 
spune, că împăratule va fi însoțită și 
de cancelarulă Caprivi. Impregiurărei 
acesteia i-se dă mare însemnătate poli
tică. Der cu câte se apropiă mai tare 
timpulă plecărei împăratului germană în 
Rusia, cu atâtă pressa rusescă scrie în 
tonă mai aspru despre Germania. Spe
ranțele, care începuseră a se nasce când 
cu căderea lui Bismarck, începă deja a 
și dispărâ, mai alesă în urma noului 
proiectă militară germană și a toastului 
împăratului Wilhelm la Konigsberg. 
Pressa rusescă accentueză mereu, că 
partea din urmă a toastului este o aspră 
amenințare la adresa Rusiei, ba unele foi 
rusescl susțină chiar și aceea, că Ger
manii vreu să provoce la răsboiu pe 
Ruși. Neîncrederea față cu Germania, 
cjice „Moscovskija Vjedomosti14, cresce 
din (fi m di. Impăratulă Wilhelm ține 
într’o mână ramura păcii, er în cealaltă 
sabia. Asta nu pote avă influință liniș- 
tităre, ci o veclnică amenințare a păcei. 
Asemenea 4'Ge ȘÎ „Novosti“, că cuvin
tele împăratului germană se potă esplica 
în sensulă, că Germania voiesce să con- 
strîngă pe Francia a renunța odată pen
tru totdeuna la Alsația și Lorena, er pe 
Rusia a renunța la posițiile perdute în Pe
ninsula Balcanică.

Revolta Albanesiloru.

O soire telegrafică din Constantino- 
polă <4ice, că în Serbia vechiă crescă 
mereu turburările nutrite de agențl ru
sescl. Pe teritoriulă unde a isbucnită 
revolta a fostă trimisă din partea gu
vernului otomană Kharemann-bey, care 
a fostă transferată din Prehova în Laiche 
și căruia i-s’a încredințată teritorulă mi
litară dela Mitrovița pănă la Petsiig, 
ce se estinde în valea numită Drenița. 
Albanesii acestui ținută, cari se dice, 
că ară fi agitați din afară, cu ocasiain- 
stalărei căpetăniei ținutului s’au opusă 
cu armele. S’a săvîrșită ună atacă, în 
care au căcjută jertfe armeloră Albanesi- 
loră mai mulțl jandarmi turcescl. In urma 
acesta s’a trimisă ună ajutoră de 400 de 
pedestrași din Pristina la fața locului. 
Der fiindcă Albanesii nici nu voiau să

Din tote aceste însă nu era nimică. 
Domuulă Sudram n’a făcută nici chiar 
îndatinatele visite pe la vecini și res
pingea cu hotărîre tote provocările de 
a se introduce în cercurile loră. Anti
patia tuturoră relațiuniloră intime o de
clarară de ună efeotă ală adâncului său 
doliu, și aflau de forte acomodată 
împrejurarea, că se retrăgea dela tdte. 
Elă totdeuna era adusă înainte ca ună 
modelă de bărbată credinciosă, care nu 
voia să-și mai mărescă prin nimică du
rerile pierderei suferite.

Cu timpă însă vădândă, că purtarea 
lui rămâne totu aceeași, se schimbară 
părerile publice. Ceea ce pănă acuma 
era demnă de imitată și admirabilă, 
.aflară de nepotrivită. Se înălțară voci 
în publică, în cari se constata, că nu e 
eu cale ca ună bărbată, care e încă în 
florea vieții sale, să se eschidă pe sine 
în așa modă dela plăcerile sociale. De 
tote părțile se vorbia cu gloriă despre 
elă, mai alesă când afacerile lui îlă si- 
liau a întră în legătură cu unii omeni, 
și în lumea artistică elă era numărată 
fără’ndoială între oei mai de frunte. T6te 
acestea cei ajutau lui? „Luinea“ con

cepu ună felă de antipatiă față de elă, 
pentru-că nu voia să se acomodeze jo
cului ei, și astfelă de pe nenumărate bucje 
isbucni veninulă calumniei în contră-i.

Cu privire la artă, elă sta cu multă 
mai pe susă, decâtă ca respirația invidiei 
și a disprețului să fi cutezată a se înălța 
pănă la elă, — cu atâtă mai vîrtosă, că 
vieța lui privată era espusă numai la 
nisce năvăliri inofensive pentru elă. Tă
cerea, care îlă învălia în retragerea îm- 
prejurăriloră lui familiare, numai cu pu
țină preferință era luată în considera- 
țiune, și mulțl nu se înfiorau a o reduce 
la cele mai dejositore motive. Ba chiar 
și amicii lui au constatată, că cu Paulă 
Sudram nu s’au întâlnită nicl-odată de- 
câtă în atelieră, că respinge tdte încer
cările de-a păși în legături sociale și că 
elă, afară de unele constatări forte obici
nuite, nu voia să scruteze nicl-odată 
trecutulă lui.

Astfelă s’a întâmplată, că o aseme
nea ridicare a perdelei, — ce acoperia 
atâtea mistere, — cu ocasia contemplă
rii acestei opere a lui, atâtă din partea 
amiciloră, câtă și din partea dușmaniloră 
săi fu salutată cu bucuriă. Cei dintâiu 

sperau, că se va apropia calea legăturei 
cu ei, cei din urmă însă aflară întrînsul 
nouă dovecjl de calumnii și suspițiunl.

Domnișărei Elmira, care se număra 
bucurosă între binevoitorii acestui băr
bată, cu care n’a schimbată nici când 
ună cuvântă, nu-i plăcea să audă rău 
despre elă. Astăcjl însă ea a trebuită 
să aucjă mai multe atacuri malițiose, cari 
se refereau la obiectulă ei de venerațiune. 
In ochii ei însă elă nu putea fi dejosită, 
nu, ci din contră. Proverbulă cu vespii 
și fructele frumdse nu i-s’a părută nici
odată așa de potrivită ca în casulă acesta. 
Cu ună cuvântă, dânsa se ținea vătă
mată în sufletulă ei pentru artistă. Și 
când damele și domnii cunoscuțl, cu 
cari din întâmplare cerceta esposiția, au 
intrată în alte sale, dânsa folosindu-se 
de favorabila ocasiune, se furișa de ei 
și se reîntorse singură la grupa-i fa
vorită.

Firesce, că nici de astă-dată ea nu 
era singură, pentru-că mulțimea de pri
vitori ce mereu crescea, se îndesuia în 
jurulă operei de artă. Fiindă însă că 
aceștia îi erau streini, ea nu fu silită să ia 
parte la disoursurile lord lăudătdie ori 

defăimătore. Ocupă deci locă pe sofa, 
de unde se putea bucura de o privire 
favorabilă generală, și apoi se cufunda 
întro lungă contemplare. Pentru dânsa 
nu esisca nici măcară o umbră de îndo
ială, că opera ar fi tînăra lui fetiță, pe 
care artistulă într’ună modă atâtă de 
artistică o sculptase.

Domnișdra Elmira cunoscea pe fer- 
mecătorea copilă în personă încă de 
multă, de drece grădinile loră erau în
vecinate, și frunejișulă proprietății lui 
Sudram nu era așa de desă, încâtă să 
nu’lă potă pătrunde privirea unui ochiu 
scrutătoră. Astfelă simțitârea vecină ade
seori a privită cu o mișcare adâncă pe 
micuța orfană de mamă și pe lângă 
aceea adeseori a aruncată câte o dulce 
ochire și asupra artistului. Amabilulă lui 
modă de tractare față de copilă, căldura 
simțăminteloră și fanatica iubire cu care 
copila se alipia de tatălă său, îi măriră 
la celă mai înaltă gradă însuflețirea 
față de necuuoscutulă, mai multă decâtă 
chiar admirațiunea opuriloră sale. Dânsa 
se cufundase de sute de ori în depin- 
gerea unei scene plăcute, când sunetwlă 
unei voci răsunătore o treejia din visările ei
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scie de supunere, a începută între ei 
și ostașii turcescl o luptă, care a ținuta 
mai multe ore. Ostașii turcesc! însă au 
trebuita s6 se retragă râmânândă dintre 
ei pe câmpula de luptă mulțl morțl și 
mulțl răniți greu. Lupta s’a întâmplată 
în apropierea satului Obrina, unde la 
porunca marelui vizirii, s’a trimisă ună 
numără mai mare de soldați. Se asi
gură, că Albanesii suntă provăcjuțl din 
abundanță cu pușcl și cu provisiunl ru- 
sescl.

Congresul^ slarfi.

O telegramă din Petersburgă cătră 
„Neue freie Presseu spune, că contele 
Ignatief a primită din Odessa ună apela 
în care se c|ice, că conchiămarea con
gresului rusescă s’o facă cu scopula ca 
în tote țerile slavice literile latine să se 
înlocuâscă cu cele cirile. Foile rusescl 
recomandă ca locă ală oongresului Praga 
seu Vilna, amintindă, că Cracovia n’ar fi 
acomodată din causa Poloniloră și a 
Germaniloră.

Propagandă pentru Serbia mare.

Foia rusescă „Grajdanin11 aprobă 
idea foiloră sârbescl, cari propună o 
propagandă în Macedonia din partea 
exarchului bulgară și declară, că din 
punctă de vedere ală propagărei ideii 
marei Serbii, Rusia trebeu să sprijinâscă 
societatea sârbâscă St. Sava.

Necesitatea răsboiului între Franța 
și Germania.

Broșura publicată în cțilele acestea 
de deputatulă radicală Camille Dreyfus, 
broșură ce a semnalat’o și o telegramă 
a „Agenției române11, și despre care amă 
amintită în numârulă trecută ală foiei 
nostre, are titlulă „Necesitatea răsboiu
lui11 și sub titulă „Răspunsulă unui Fran- 
cesă d-lui Bismarck/

Autorulă broșurei Țce, că momentulă 
a sosită pentru Franța să rupă tratatulă 
dela Francfurt; argumentele pentru sus
ținerea necesității răsboiului suntă adu
nate de autoră din punctele de vedere 
economică și militară.

După pierderea enormă pricinuită 
Franței de răsboiulă dela 1870, 4ece 
miliarde capitală și 600 miliâne interese 
anuale, republica, rănită cătră răsărită, 
departe d’a fi scăpată numai cu aceea 
perdere, pe fiă-care ană a fostă silită să 
cheltuiescă și mai multă ca înainte. Dela 
1872 și pănă la 1890 bugetele răsboiului 
și marinei au atinsă o sumă totală de 
16 miliarde și 400 de milione. Acâstă e 
o grăbire spre ruină, căci orl-ce nouă 
invențiă în armamentă cere nouă sacri
ficii, și face zadarnice o parte din cele 
făcute mai înainte. Și astfelă se pregă- 
tesce Franciei încetulă cu încetulă ună 
Sedan economicii.

De acestă Sedan, Franța nu pâte 

Trei tineri, — pote studențl, pote 
artiști,—pășiră întră ea și opera artistului 
manifestându-șl surprinderea loră c’o 
viuă admirațiune; mai alesă doi din ei. 
Ală treilea se îndestuli c’o simplă escla- 
jnațiune ce frapa pe ascultătârea, și ră
mase cu manile încrucișate, aprdpe fără 
răsuflare, înaintea operei.

„Nr. 112, Paulă Sudram, ună stu
diu11, dise unulă fruncjărindă în catalog. 
„Bată’lă vremile, acela n’a studiată îu- 
zadară. Câtă espresiune în acestă 
opă, pare că’i viâță în micele piciorușe11 
reflecta ală doilea.

„Priviți numai la neimitavera gra- 
țiă în ținerea capului; și cei mai multă, 
ea îți pare ca și când nici n’ar sci câtă 
de frumosă e. In 41!0!0 ndstre e ceva 
rară acesta11.

„Uitați-vă la nobila posițiă a manei 
sale, la degetele ei rotunde și bine for
mate; în gropițele ei se amestecă copi
lăria cu juneța, lucru ce dă staturei 
șale ună farmecă deosebită. Eu ași jura 
că mâna acesta!.../

(Va urma.)

scăpa decâtă printr’ună răsboiu. OrI-câtă 
de multă s’ar prelungi pacea, cu totă 
felulă de mijloce, răsboiulă totă va is- 
bucni odată, elă e inevitabilă pănă în 
cele din urmă. Mijloculă propusă de 
unii de a se neutralisa Alsația și Lorena, 
n’ar împedeca nimică. Căci decă noulă 
Stată neutru ar fi armată, căci cei doi 
rivali ar căuta necontenită să-i câștige 
alianța; decă n’ar fi armată, n’ar fi 
decâtă ună câmpă deschisă de luptă.

Franța n’are să se temă de alianța 
întreită. Ea pdte compta pe sprijinulă 
Rusiei. Totulă este, ca din prima cioc
nire Franța să iâsă victoriâsă. Armata 
austriacă de sigură nu va porni în contra 
Franței. Italia, dimpreună ou puterea 
maritimă a Austriei, pâte fi isbită și pa- 
ralisată în Marea Mediterană de flotele 
unite ale Rusiei și Franței. Pe uscată 
Franța va sta față în față numai cu 
Germania.

După punctulă de vedere militară, 
acum este, după d-lă Dreyfus, momen
tulă în care Franța se găsesce mai alesă 
superiâră Germaniei dintdte punctele de 
vedere: ală spiritului patriotică, ală ar
mamentului, ală mijloceloră de traiu. 
Să aștepte Franța pănă când o va ajunge 
Germania ?

Să folosimă, încheiă d-lă Dreyfus, 
spiritulă de adl ală poporului nostru, 
care sufere și strigă: Dâcă nu se pdte 
evita răsboiulă, mai bine acum decâtă 
nicl-odată 1 Momentulă a sosită să tri- 
mitemă Germaniei deolarația de răsboiu, 
motive diplomatice o permită, motive 
economice o facă necesară, motive mi
litare ne Bilescă s’o facemă. Momentulă 
istorică a sosită. Cu doi ani mai ’nainte 
era preacurendă; peste doi ani în urmă 
ar fi pdte prea târdiu/

Romană cumpărară pe sâma bisericei 
gr. cat. ună ornată preoțescă cu tâte 
cele aparținătore, în preță de 120 fl., âr 
văduva Crucița, N&nțu cumpără ună pra
porii roșu în preță de 30 fl., pentru ceea 
ce li-se aduce ferbinte mulțămită/

♦
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Din Tohanulă vechiu ni-se scrie: „In 
21 Maiu a murită în comuna nostră șco- 
larulă de cl. III Iuliu Sebeșianu. Fiindă 
copilulă acesta sub grija d-lui proprie
tară Nicolau Popă, d-sa din acestă in
cidență dărui pe sâma șcâlei ună stin- 
dardii de doliu cu o cruce albă pe elă cu 
scopulă de a se abora la edificiulă șcâlei 
totdâuna, când se va ivi vre-ună casă 
de morte între școlari. Corpulă învăță- 
torescă din locă, de sine se înțelege, 
primi aoestă dară și lăsa, ca stindardulă 
să se arboreze la șcălă, după cum se 
practică acestă frumosă și creștinescă 
obiceiu și în alte locuri. Primăria comu
nală însă, în urma unui protocolă luată 
cu dirigintele șcâlei, ordona să se con- 
fisce stindardulă sub cuvântă, vec]I 
Domne, că s’a arborată fără soirea și 
învoirea presidiului eforiei comunale. 
Acestă faptă a indignată pe mulțl lo
cuitori și cu dreptă cuventă, căci cine 
a mai audită, ca să-ți trebuâscă conce
siune și pentru îndeplinirea unui actă 
atâtă de nobilă și creștinescă! u

Ună asemenea faptă neputândă fi 
altfelă cualificată, dâcă s’a săvârșită, 
decâtă de faptă asiatică, rămâne ca pri
măria să dea cuvenitele lămuriri spre 
liniștirea publicului.

* * *
Protopopii pensionată. Consistoriulă 

din Aradă a pensionată pe părintele 
protopopă M. DrăghicI din Fabriculă Ti- 
mișârei.

* * *
Intimpinaro. La corespondența din 

jurulă Orăștiei, publicată în Nr. 89 din 
a. c. ală foiei nostre, d-lă Ioană Suciu, 
preotulă română gr. or. din Acmară, ne 
trimite o întîmpinare, în care arată, că 
taxa extra-ordinară de câte 2 fl., ce a 
incasat’o d-sa cu ocasiunea cununiei a 
2 părechl, săvîrșită la 16 Februarie a. c., 
n’a incassat’o sub titlulă vre-unui „fondăv 
dela Sibiiu“ și nici nu sub cuvântă, că 
tinerii n’ar fi sciută, care este a 7-a din 
cele 10 porunci, precum scrisese cores- 
pondentulă „Besiu“, ci a pretinsă depu
nerea acelei taxe „numai ca ună gagiu 
pănă când tinerii voră lăsa renitența, 
cu oare s’au opusă a se înfățișa la esa- 
minare11, pentru care renitență dice d-lă 
Suciu, că s’a și plânsă la scaunulă pro- 
topopescă, de unde cu data de 30 Ia
nuarie a. c. i-s’a răspunsă să amâne cu
nunia pănă când tinerii se voră înfățișa 
la esamiuare. La stăruința părințiloră 
însă, cari îșl făcuseră mari spese cu 
obicinuitele pregătiri pentru nunte, d-sa 
s’a înduplecată a cununa pe tineri și 
înainte de esaminare, dâr pentru a nu 
se îndemna și alții a cere asemenea fa
voruri, a cerută dela părechile cununate 
câte 2 fl. ca gajă pănă ce se voră presents 
la esamenă. Că numitele părechl presen- 
tatu-s’au la esamenă, și că luatu-șl-au 
îndărătă gagiulă depusă, ori încă nu, — 
despre acesta părintele Suciu nu face 
amintire.

* * *
Nouă legs de pressă în Rusia. Minis- 

trulă rusescă de justiția, din însărcinarea 
Țarului, a presentată pentru sancționare 
o nouă lege de pressă, în puterea căreia 
censura se va estinde ârășl asupra tu
turora 4iareloră din Rusia, așa că nici 
o foiă nu va pută să apară înainte 
de a fi censurată și aprobată din partea 
autoritățiloră judecătorescl. Pănă acum 
fiarele, ce apăreau în Petersburgă și în 
Moscova, erau scutite de acestă censură, 
în viitoră insă nu voră mai fi.

La unii censura. la alții procuratura! 
** *

Imprumutuliî primăriei din Buouresci. 
Subscrierea împrumutului de 16 miliâne 
s’a închisă Vineri sera. Cifra subscrisă 
este de 431 milione, repartisate cum 
spune „România11 în modulă următoră:

SCIHILE DSJLEL
Visitare canonică. P. S. Sa Episco- 

pulă Aradului Ioană Mețianu va cerceta 
în dilele Rusaleloră unele comune din 
împrejurimea Timișorei în visitațiune 
canonică, și anume Duminecă în 4'ua 
ânteia a Rusaleloră va visita Fabriculă, 
Mehala, Beregsăulu, Utvinulă. A doua 
di, Luni, Bobda, St. Mihaiu, Parța și 
Șagă.

* * *
Sf. Sinodă ală României terminându-șl 

lucrările, pentru care a fostă convocată 
în sesiune de primă-veră, va fi închisă 
a<jl, Luni, de cătră d-lă ministru ală in- 
strucțiunei publice.

* * *
0 Română doctori in drepți. D-șora 

Bilcescu din România a făcută cailele tre
cute doctoratulă în dreptă la universi
tatea din Parisă. Subiectulă tesei ce a 
susținută a fostă: „Despre condițiunea 
mumei11 pentru tesa francesă, și „Despre 
colonii11 pentru tesa latină. D șora Bil
cescu este prima femeiă, care obține la 
universitatea din Parisă gradulă de doc- 
toră în dreptă.

** *
Concertuli corului de plugari din Moș- 

nița, ce au voită să-lă dea în diua de 
10/12 Maiu 1890 și pentru care invitările 
s’au și fostă tipărită și împărțită, a fostă 
oprită de voinicosulă fisolgăbirău Besse- 
nyei din centrulă Timișorei sub pretecstă, 
că nu are statute întărite. Ca altă-dată 
să nu o pățescă corurile nostre, le dămă 
sfatulă, că ei să nu câră ca corporațiune 
de coră vocală îngăduință pentru prO- 
ducțiunile loră, ci ca diletanțl plugari 
din comună să ceră îngăduință de a 
se produce; așa au făcută și cei dela 
Iezvină și li-s’a îngăduită spune „Gaz. 
Pop/ Altcum caută să-și facă sta
tute și se le trimâță ministeriului spre 
întărire.

* * *
Dară. Ni-se scrie din Șeitină : „In 

„Joia Inălțăreiu veni în Șeitină d-lă A. 
Herskovits, creștină gr. cat. și neguță- 
toră de vestminte și ornate bisericescl 
în Cașovia, din ale căruia prea frumâse 

I manufacturi locuitorele Flărea Moțu mă- 
1 rit. Mărgineau și Giula Brăgană mărit. 

Casieria primăriei 12,266,300; Banca Na
țională BucurescI 125,200,000; Banca 
României BucurescI 117,726,600; Banca 
României Brăila 3,050,000; Frații Elias 
BucurescI 84,801,700 ; Cerlenti Bucu
rescI 90,000,000. Resultatele sucursale- 
loră din țâră ale Băncei Naționale nu 
se cunoscă înoă.

10 Maiu în BucurescI.
Cetim ii în „Timpultt“ dela 12 

Maiu:
ț)iua de 10 Maiu este marea sărbă- 

târe națională a Româniloră. Acâstă di 
înfățișeză cele trei mari acte, cari au 
dată o altă față României contemporane.

La 10 Maiu 1866... țâra liberă con
sultată, hotărî ună prință streină, care 
fu Carolă I de Hohenzollern.

La 10 Maiu 1877, după oe afirma- 
rămă în Câmpiile Bulgariei, că gloria 
strămoșâscă nu s’a stinsă, ne căpătarămă 
independența.

Er la 10 Maiu 1881, totă oa fructă 
ală sângelui vărsată în șanțurile dela 
Plevna, România fu înălțată la rangulă 
de Regată.

Pentru câte trele aceste acte, și-au 
dată mâna tote partidele din țâra asta 
fără deosebire de colâre...

Joi s’a serbată în Capitală a noua 
aniversare a proclamărei Regatului cu o 
strălucire deosebită...

Capitala înfățișa un aspectă din cele 
mai vesele. Stradele, magazinele, casele 
particulare, erau împodobite cu verdâță 
și flori, cu covâre, cu embleme, cu tri- 
colorulă românescă și cu mărcile jude- 
țeloră...

Pe Bulevardulă Academiei se ridi
cau elegante tribunele dameloră, ale 
corpului diplomatică și a lumei oficiale. 
Lângă statua lui Mihaiu Vitâzulă, pavi- 
lionulă ce trebuia să adăpostâscă pe M. 
S. Regina cu suita ei, era ună adevărată 
giuvaeră de artă și de bună gustă.

In (jorii ȚI0’; acâsta a noua ani
versare a mărețului faptă ală istoriei 
nostre, a fostă anunțată prin 21 de tu
nuri...

Suveranii noștri la catedrală au 
asistată la orele 11 la oficierea unui 
Te-Deum.

AclamațiunI entusiaste au primită 
pe M. S. Regele și pe A. S. Regală 
Principele Ferdinandă la intrarea în bu
levardulă Academiei și pănă în fața pa
vilionului, de unde avea să primâscă de
filarea.

In sunetulă musiceloră, întrunite și 
conduse de maiorulă Hubsch, se începe 
defilarea. Tote șcâlele din capitală, șcâla 
fiiloră de militari, armata compusă din 
ună batalionă de vânători, regimentele 
de dorobanți, între cari și o companiă 
de dorobanți din Dobrogea purtândă în 
locuia căciulei fesulă tradițională, regi
mentele de liniă, de artileriă, cavaleriă 
etc., au defilată în fața MM. LL. și a 
principelui Ferdinand în cea mai per
fectă ordine...

Sâra orașulă presinta ună aspectă 
feerică. Piața Palatului, piața Episcopiei, 
piața Teatrului, totă lungulă Căii Victo
riei și ală Bulevardeloră erau inundate 
de lumină. Pretutindeni cordâne de foc, 
pretutindeni embleme de focă eșiau din 
mijloculă floriloră și a verdeței... Edifi
ciile erau splendidă iluminate și împodo
bite cu ghirlande de flori, corâne, ver- 
deță, steaguri, lampiâne venețiane... In 
pareulă Cismegiu, lumina electrică in
stalată numai de câte-va ȚI0; făcea din 
acâstă grădină ună raiu. Lumea nu mai 
încăpea; circulația aprâpe imposibilă, 
bufetulă era luată cu asaltă. MusicI mi
litare, tarafuri de lăutari distrau popo- 
rulă... Focurile de artificii au fostă fârte 
reușite și au făcută timpă de trei ore 
bucuria poporului. Musicile militare in
tonau pe piețele Teatrului, a Palatului, 
a Episcopiei, ariile naționale cele mai 
frumOse.

Retragerea cu torțe și cu muzici, ce 
a urmată, a fostă fârte reușită. In fața 
palatului s’au ținută discursuri, la care 
M. S. Regele a mulțămită.

Editoră și redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.

Pasp.ua
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Cursul® pieței mrașoțnft
din 26 Maiu at. n. IBM).

Bancnota rom^nescl Oump. 9.33 VSnd. 91
Argint* românesc* - n 9.2S 9 30
Nopoleon-d’orI - - - n 9.34 r» 9.3B
Lire turcesci - - • n 10.58 r 10.64
Imperiali ... - 71 9.58 «. 9.64
GalbinI n 5.45 r 5.50
8cHb. fonc. „ Albinau6’70 ti r

n n n ^°/o r •»

Ruble rusescl - - - 71 133. 11 134.
Mărci germane - - H 57.50 ii 57.80
Discontul* 6--8n/0 pe an*.

K
Marea Menageriă|

>

Cursulii la bursa da Viena
din 24 Maiu «. n. 1820.

Ranta de aurii 4u/0 -..........................103.50
Renta de hârti&50/n............................... 99.75
împrumutul* căilor* ferate ungare -

aurii - -- --........................117-—
dto argintii................................ 96.20

20 „
10 „

»

Amortisarea datoriei căilor* ferate de 
ostii ungare (1-ma emisiune) - 

Amortisarea datoriei căilor* ferut» de. 
ostii ungare (2-a emisiune) - -

Amortisarea datoriei căilor* ferata dn
ostii ungare (3-n emis’une) - - 113.40

Bonuri rurale ungare - - - - - 8910
Bonuri croato-slavone ----- 1C4.—
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescii ................................ —•—
împrumutul* cu premiul* ungurescii 137.70 
Leșurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 127.—
Renta de hârtiă austriacă ... - 39.10 
Renta de argintii austriacă - - - - 89.75 
Renta de aurii austriacă..................... 109 80
LosurI din 1860 ................................ 139.—
Acțiunile băncei austro-ungaro - - 966,—
Acțiunile băncei de credita ungar. - 342.50 
Acțiunile băncei de credită austr . 301.—
Galbeni împărătesc!- ------ 5.57
Nupoleon-d’orl............................................9.36
Mărci 100 împ. germane - - - . 57.67'/2
i ondra 10 Livres sterling* ... - 117 35

a lui

MONTENEGRO.
In urma mai multoru cereri 

din partea onor, publicd din loc, 
mă vedu îndemnata a prelungi 
rămânerea mea aici păna Marți 
în 27 I. C., reducendd totodată 
prețurile de întrare pentru

I loc* 40 cr.
n „
iii „

In fiecare efi se vorfl da două 
representațiuni la 4 ore p. m. 
și la 8 ore sera, la cari se voră 
produce toți îmblânzitorii și se 
va da hrană la tote animalele.

In așteptarea unei numerose 
cercetări mă subsemnu cu dis

tinsă stimă 

828,3-3 Ednarilo Mmrtenesra-

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

„THE GRESHAM",
Societate de asigurare pe vieță în Londra.

Filiala pentru Austria:
VIENA I., Gisellastrasse 

in casa societăței.
Activa societăței la 30 Iunie 
Venitulil anualii în premii și

1889...............................
Plăți pentru contracte de asigurațiunl și con

tracte de rente și pentru rescumpărărl etc. 
de când esistă societatea (1848) ....

In perioda din urmă a negoțului au intrata în 
decursă de 12 luni ....................................

Pentru nouă oferte, prin care suma totală cu 
ofertele dela înființarea societății stă la .

Prospecte și tarife, pe temeiulă cărora dă societatea polițe, precum și 
formulare de oferte se potft căpăta gratuita, prin domnii agenți din fote 
orașele mai mari ale monarchiei Austro-Ungare, precum și prin filialele susu 
numite. 295,3—3

1,
Filiala pentru Ungaria:

BUDAPESTA, Fr.-Iosefsplats 5 și 6 
în casa societăței.

. . . . Franci1889 .
interese la 30 Iunie

106,578,528.96

n

n

n

r>

19,328,518.86

219,930,701.87

49,069,600.—

1,610,827,280.—

A vist d-lord atonațl!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulil mandatului postaid și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diaruld nostru până acuma.

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

Totodată facemu cunoscută tuturorii D-lord abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilorfi 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potd 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

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

SBudapesta—IPredealu g*redeal®—EBudapesta ®.-Pesta-A.radâ-Teiusi Tehaș-A,radâi-H.-ff*eista
Trene 
accele

rate.

Tren ti 
accele

rate

Trenu 
omni
bus

Tren de 
per- 
s6no

Trenu Trenu Tron de
aooelo-
ratiî

(Dopșa-mficd—SiMlu_______
omni
bus

accele
rate. per- 

fidno
Trona 
omni
bus

Trenu 
de 

pera.

Trenu 
de 

p ers.
Tren ii 
mixt

Trene 
do 

pora.
Trenu 
mixt

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny

Oradea-mare j

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezo-Telsgd 
Rdv
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin 
9tana
Aghiriș 
Ghirbdu 
Năddșei

3.40
9.20

11.18
12.57
2.22 '
2.30

8.—
2.—
4.05
5.46
7.01
7.11

Clușlu

Apahida
Ghlriș 
Cncerdea
[Jidra
Vințul* de suss 
Aiud
Teiușă
Crăciunel* 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediaș* 
Elisabetopole 
Sigliișdra 
Hașfalău 
Homorod* 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

BrașovO

Timiș* 
âpredealu

BucurescI

3.—
3.31

7.41
8.16

4.24
4.52

9.05
9.35

5.49
6.02
6.14

Tren de 
per- 
sâne

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

10.35
11.02
1123
12.44

1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.! 1
5. 5

7*32
8.17
8.37
9.06
9.45

8.-
3.10
7.22

&.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

9.28
11.38

1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38 
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12 

-6.24
16.38 
<6.56 
'■7.15 
17.48 
= 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

BucurescI

Timiști

Brașovd I
Feldidra 
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorod* 
Hașfaldu 
Sigliișăra 
Blisabetopolo 
Mediaș*

Copșa mică

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuuel*
Tciușâ
Aiud*
Vințul* de 
Uidra 
Cncerdea
Gliiriș*
Apahida

Clușlu

)
)

SUSă

NădășelU
Gîhrbău
Aghireșb
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rdv 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli
Vârad-Velencze
Oradea-mare ]

P. Ladâny
Szolnok 
iBiudapeHt»

Viena

7.35
12.50
1.19
1.55
2.15
2.47

3.56

5.28
5.57

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
8.20
5.-
7.16
1.40

4.54
5.37

TTo
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 

“■6.4$ 
’7.06 
<7.22 
'7.37 
“8.03 
£8.24 

«’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 
tnixtu.

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
ISscdapeeta
Szolnok

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,

JV32 l «

'=6.11

Arad O

Glogovaț*
Gyorok 
Pauli ș* 
Radna-Lipova 
Conop 
Berzava 
Soborșin* 
Zamîl 
Gurasad-
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibot* 
Vințul* de
Alba-Iulia
Teiuș*

jos*
8.55
9.54

11.-
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|

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

Telușu 
Alba-Iulia 
Vințul* de
Șibottl 
Orfi.știa 
Simeria (Piski) 
Deva
Braniclca
Ilia 
Gurasada 
Zwnti 
Soborșin* 
Bdrzava 
Conop* 
Radna-Lip 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradd

josfi

ova

Szolnok
Budapesta

Viena

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.03
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20
2.22

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

1.42
2.23

Copșa-udcft
Șeica mare 
Ldmneșu 
Ocna
Sibil n

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu 9.10 9.50
Ocna 9.37 10.14
Ldmneș* 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșn-mică 11.09 11.35

5.35
6.01
6.44
7.251
7.44'

Cucerdea -OsoB’Bseha
săsesc®

8.156. —
1.40 ~6.05

Simeria (Piski)-S*etr<i5§eiiaj ®Beta*oșenK-Ssmerîa(Piski)

16.43
*7.12

Simeria
Streiu
Hațeg*
Pui
Crivadia
Banița
PetroșenI

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7.15

Murfcș*-JLudoș*-38istrița £Bistrlța-l?M9urâșâ-&udoșâ

Murdșh-Ludoș*
Țag*-Budatelec*
Bistrița

-------4.30| Bistrița
” 7,27 j Țag*-Budatelec*

_ Murăș*-Ludoș*Murăș*-Ludoș*

3.-
6.49
9.25

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

1
6.47 11.54 ^Petroșenl

9.36
7.40 12.37 Banițe 10.17
8.51 1.28 Crivadia 10.58

10.02 2.23 Pui 11.42
11.02 3.11 Hațeg* 12.23
11.50 3.53 Streiu 1.12
12.30 4.25 Simeria 1.51

4.26
5.12
0.55
6.41
7.26
8.14
8.&0

Cncerdea 3.05 10.20
Cheța 3.35 10.50
Ludoș* 3.51 11.11
M.-Bogata 4.06 11.20
Iernut* 4.43 11.57
Sânpaulfi 4.58 12.12
Mirașteu 5 21 12 36

| 5.40 12.55
Oșorheiu j 6.- 4.58

Reghinul-săs. 7.35 7.-

3.25
3.58
4.15
4.41
5.28
5.44
6.08
~27

Reghinutâ săsesc®- 
^șorBieiu-Cucerdea

Timîșora—Arad®Aradu—'ffisuișara.

Arad* 6.12 4.12 Timișdra 6.25 1.15
Aradul* nou 6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
Ndmeth-Sâgh 7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26
Vinga 7.30 5.29 Vinga 8.15 2.56
Orczifalva 7.55 5.47 Ndmeth-Săgh 8.36 3.13
Merczifalva 8.13 6.04 Aradul* nou 9.11 3.51
Tbîdșdra 9.04 6.50 Arad* 9.27 4.05

«SlSiirișii—Turda Turda—OiiirisiHi

Ghirlșd 9.33 4.19 Turda 8.29 3.19
Turda 9.54 4.40 Ghirișă 8.50 3.40

Si^hfișora— Odoi*heflu
Sighișdra 6.05 Odorheiu 6__
Odorheiu 9.12 Sighișdră 8.56

l nieddra
-.erna
Simeria

Simeria (Piski) 
Cerna
Unieddra

Mirașteu 
Sânpaulâ 
Iernut*
34. Bogata 
Ludoș* 
Cheța 
Cncerdea

Tipografi* A. ikIUREȘIANU .Brasov.

Oșorhelu

Reghinul-să8. 8.25
10.-

8.-
9.49

6.45 12.15 10.20
7.05 12.35 10.39
7.28 12.58 11.02
7.50 1.19 11.23
8.23 1.49 11.53
8.31 2.02 12.06
9.12 2.18 12.22
9.44 2.46 12.50

Shnaea’Ja (PiskD-lSJaaSed.

2.18
2.39
3.08

Unled.-Simeria (Piski).

9.30
9.56

10.15


