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BrașovU, Joi 31 Maiu (12 Iunie) 1890.

Brașovu, 30 Maiu st. v.
Șoviniștii unguri suntfl inco

rigibili. In loch s6 învețe ceva 
din critica aspră, ce le-a făcut’o 
o parte a pressei germane filele 
trecute, și să-și mai vină puțină în 
fire, ei făcu acum cele mai mari 
imputări guvernului, că nu e des
tulă de națională, nu prigonesce 
destulă naționalitățile nemaghiare, 
pe acești „dușmani", cari „primej- 
duescă elementulă maghiară“-

„Budapesti Hirlap“ într’unu ar
ticula întitulată „Pericule", gă- 
sesce, că este cea mai mare min
ciună a c|ice ȘÎ a crede că „idea 
de stată maghiară" a făcută cu
ceriri în cei 15 ani din urmă, că 
statulu „maghiară" s’a consolidată 
și că agitațiunea între naționalități 
s’a slăbită, închinându-se acestea 
puterei statului „maghiară".

Guvernulă, c|ice numita fâiă, 
cu fișpanii și cu funcționarii săi 
n’a tăcută pănă acuma decâtă po
litică de partidă subordinându aces
teia interesele de stată și națio
nale, er statulu, cu administrația 
și justiția lui coruptă și cu sarci- 
nele publice, cari apasă popora- 
țiunea din ană în ană mai greu, 
n’a putută se câștige nicidecum 
în vecj.ă și în tăria.

Maghiarulă—continuă „Budap. j 
Hirlap" — a putută ușoră crede, 
că liniștea, care domnesce în ta- 
bera naționalitățiloră ar însemna, 
că ele au părăsită lupta și că ini
micii noștri se sfătuescă în tăcere 
cum se capituleze cu onbre îna
intea puterii statului „maghiară". 
Der în cei 15 ani din urmă na
ționalitățile s’au întărită și au 
devenită mai periculose pentru 
Maghiari ca ori și când. Kulturegy- 
leturile suntă slabe, er singura 
putere, care ar pute face o poli
tică națională, pentru că dispune 
de colosalele mijlăce de putere 
ale statului, guvernulă, în locă se 
folosescă tăte aceste mijloce spre 
a înfrena pe agitatorii naționali- 
tățiloru, șl-a îndreptată atențiunea 
numai asupra luptei crâncene în 
contra oposiției.

Intr’aceea inimicii noștri in
terni — di°e „Bud. Hirl." — au 
lucrată în tăcere, der sistematică 
și cu succesă, și au cucerită dela 
dela noi o parte mare a țării. 
Preoții și dascălii au inspirată ti- 
nerimei din scolele, ce se află în 
mâna loră, ună spirită dușmănosă. 
In gazete și în cărți ei nutrescă 
ura și nemulțămirea în contra 
statului, și ce nu potă face cu 
mijlâce spirituale caută a ajunge 
cu mijlâce materiale. Au înființată 
institute de bani, cu cari prindă 
poporulă în mrejile loră și facă 
aternătdre dela sine chiar și clasa 
domniloră cu sentimente maghiare, 
căci acestora totdeuna le trebue 
parale; îi ruineză, îi despâiă de 
proprietate, pe care o vendu apoi 
streiniloră. Ei organiseză societăți 
de lectură, de pompieri și econo
mice, a căroră membri suntă gata 
a se scula în contra patriei, când 
va fi sosită timpulă.

„Acesta organisațiune a ini- 
miciloră noștri, ce se severșesce 
fără de sgomotă, se întăresce din 
ană în ană, puterea loră se lățesce, 
pe când puterea nâstră, cu tâte 
mijlâcele statului, se sleiesce pe 
4i ce merge, și trebue se suferimă 
cele mai rușinătăre desastre. Și 

i acesta—esclamă ,,Bud. Hirl.‘‘—se 
numesce la noi triumfulă ideei de 
stată maghiară?"

Causa acestei amenințătore apa- 
rițiuni — cțioe foia șovinistă — 
este, că, pe când dușmanii noștri 
suntă pătrunși de însuflețire națio
nală, noi Maghiarii încă nici as- 
tă<Țî nu ne-amă avântată la idea 
unei politice naționale. Decă și 
între Slovaci partida patriotică a 
suferită desastre la alegerea de 
episcopă, cum va merge lucrulă 
între ValachI și Șerbi?

Scimă noi forte bine ce înțe
lege „Budapesti Hirlap", când pre
tinde inaugurarea unei „ere a ia- 
tereseloră naționale." Acesta. în- 
semneză a prigoni pe Nemaghiară 
pănă și în sanctuarulă familiei 
sale. Ei bine, nu s’a pusă în lu

crare acesta acum cu Kișdedo- 
vurile? Voițl și mai departe a 
merge?

Urmărindă — „Budapesti Hir
lap" — cursulă nenorocită ală a- 
cestoru idei ale politicei „națio
nale" fiă sigură, că va face numai 
să se înmulțescă și să se mărescă 
periculele, de cari se teme.

ZDTZST
Press» rnsâscă șij călătoria principelui de 

Neapole în Rusia.

Pressa rusâscă vorbesce cu multă în
suflețire despre călătoria principelui de 
Neapole în Rusia, care aoum este âspele 
împăratului germană în Potsdam. O te
legramă semi-oficiosă din Petersburgă 
arată în următorele cuvinte însemnătatea 
visitei, cea făcut’o principele de Neapole 
Țarului:

„In cercurile oficibse, cjice numita j 
telegramă, se dă espresiune speranței, I 
că visita principelui de Neapole va da 
nasoere la raporturi mai bune decâtă 
pănă acum între Rusia și Italia, er pe 
tripla alianță o va face mai puțină ofen
sivă față cu Rusia, ceea ce va contri
bui multă la susținerea păcei. Nu se 
orede însă, că apropierea acesta va merge 
așa departe, încâtă să se facă o formală 
înțelegere între Rusia și Italia, lucru, 
care după părerea Rusiei ar fi imposi
bilă, considerândă posiția internațională 
a acestoră țări și care ar ri în contrazicere, 
cu regula, pe care șl-a luat’o Rusia de 
normă și care stă într’aceea, ca față cu 
tâte puterile să’șl păstreze deplină liber
tate de acțiune."

Serbia și politica Âustro-Ungariei.

F6ia rusescă „Grajdanin", luândă în 
apărare pe Serbia față cu atitudinea 
observată de Austro-Ungaria, scrie ur
mătorele :

„Trebue să mărturisimă, că e lucru 
fârte greu aține cu Austro-Ungaria bune 
relații de vecinătate, mai alesă îi e greu 
unei țări de o estindere mai mioă, dâr 
cu ună spirită energică, cum e Serbia. 
Guvernulă serbescă trebue să lucre forte 
cu minte, ba și pentru vorbirile singu- 
raticiloră caută să ia asupra ei răspun
derea, fiindcă în Austria, este acusată 

ca urzitărea intrigiloră panslaviste ru- 
sescî. Și de ce ore să fiă Serbia de vină, 
că Austria prin ocuparea Bosniei și Her- 
țegovinei șl-a câștigată ună dușmană 
neîmpăcată în elementulă serbescă, care 
tinde spre unire? Dâcă Kaciansky a 
fostă representantulă acestei mari idei 
serbescl, nici nu se putea aștepta ca opi- 
niunea^publică sârbâscă să nu se estindă 
după mărtea acestui mare apostolă ală 
slavismului. Lucru firescă, că pe tim
pulă regelui Milană, nici că putea fi vorba 
de așa ceva. G-uvernulă serbescă de a^I 
însă nu împiedecă libertatea cuvântului 
și elă a dată ocasiă fiă-căruia, ca să se 
declare, dâcă voesce și a voită să oins- 
tescă memoria fericitului Kaciansky. Nu
mai Ziariștii austriacl cu consciința loră 
păcătosă potă să învinuescă pe Serbia 
cu aceea, că ea a înscenată demonstrații 
cu anumite scopuri... Pe noi se înțelege, 
că nu ne stăpânesce gândulă apărărei 
intereseloră austriaco și de aceea înre- 
gistrămă cu mulțămire aceste manifesta- 
țiunl, ca pe nisce tendințe mai pe susă 
de orl-ce îndoială a consciinței națio
nale în Serbia. Dâcă n’ar esita credința 
națională într’ună viitoră mai bună, nici 
ună guvernă n’ar putâ apăra țâra de a 
nu deveni o simplă provinciă austriacă. 
Acâsta o sciu prâ bine cei din Austria 
și de aceea persecută așa de tare pe 
acestă stată mică, dâr cu mare vii
toră."

Apropierea între Rusia și Anglia.

țliarulă germană „Kreuzzeitung" pri- 
mesce o telegramă din Parisă, în care se 
Zice, că ambasadorulă engleză din Pe- 
tersburgă Sir Robert Morier, persână 
agreată de Țarulă și de regina Victoria, 
precum și de principele de Wales, de 
faptă este mijlocitorulu trădărilor^ celoru 
mai secrete intre Petersburg^ și Londra. 
Intre palatulă de ârnă ală Țarului și în
tre ambasada englesă din Petersburgă 
nicl-odată n’au fostă relații mai intime 
ca acum, Zice numitulă Ziară. Relațiile 
suntă așa de intime, încâtă Țarulă în 
decursulă unei săptămâni de trei ori a 
visitată pe ambasadorulă englesă.

Principele de Neapole în Potsdam.

Principele de Neapole, după călă
toria sa din Rusia, s’a dusă în Potsdam, 
unde este dspele împăratului germană.

FOILETONUL# „GAZ. TRANS."
___________

Fault Sudram.
Novelă, de H. Tharau, trad. lib. de Twlia..

Margareta se surprinse, când în Ziua 
următore și vădu pe Sudram reîntorcen- 
du-se, și se mira chiar, când elă îi spuse, 
că trebue' să-i vorbâscă intr’o afacere 
importantă.

„In timpulă câtă am fostă singură 
îmi veni ideia, că âre bine facă eu, Mar- 
gareto, că te s’lescă cu grăbire numai 
ca să-mi ajungă țînta dorințeloră mele. 
Tu pote că mai bucurosă ai fi mai în- 
târZiată cu unirea nostră, pentru-ca 
dispunendă de timpă să te obiclnuescl pu
țină cu lucrurile atâtă de nouă pentru 
tine. Spune-mi, nu este așa?"

Margareta îlă privi, straniu și apoi 
Zise; „Mie mi-ar plăcâ cum vrâi tu.“

„Nu, nu", esclamă elă aprope im
pacientă. „Nu totă cum vrâu eu; tu 
trebue să te lapedl de posiția unei fiice 
ascultătore și să fi independentă în opi- 

niunile și declarațiile voinței tale... Săr
mană copilă!" se întrerupse elă, aprope 
zîmbindă, când ii observă spaima ei, și 
apoi sfîrși: „Să fiă acâsta atâtă de greu? 
In etatea ta forte adese nu se pretinde 
altceva, decâtă acâsta!"

Elă apoi îi luă mâna și o trase 
lângă sine.

„Uită-te, Greto", continuă elă cu 
blândețe, „odată se sfărîmă fericirea vie- 
ței mele în lipsa de adevără și în orore, 
— lasă dâr ca între noi să fiă altfelă! 
Numai pe basa sincerității e posibilă de 
a se întemeia o fericire eternă. Nu 
te sfii de mine, chiar și când ar trebui 
să-mi mărturisescl ceva, ce tu ai crede, 
oă mi ar causa durere. Mai bine, — cre- 
de-mă — de o miiă de ori mai bine, o 
suferință momentană, decâtă roZătorea 
chinuire a unei rătăciri veclnice !“

Elu tăcu și păși în susă și în josă 
prin odaiă ca și când ar voi să-i lase 
Margaretei timpă de răspunsă. Dânsa 
însă nu Zise nimicu și rămase nemișcată 
la loculă său.

Atunci păși elă cătră ea și se aplecă 
înaintea ei Zicendă mișcată:

„Margareto! să nu fiă dreptă, că tu 
ai nutrită ună interesă mare, pote ună 
sîmțămentă adâncă pătrunZătoră față de 
Lotar de Redern? Nu te teme de a-ml 
spune acâsta."

Mai era ore de lipsă, ca ea să-i 
vorbâscă? Nu era destulă răspunsă, că 
îșl ascunse fața înroșită între mâni și 
observă ună puternică tremură trecândă 
prin membrele ei? Elă deci o cruță de 
răspunsă.

„Așadâră într’adevără a fostă astfelă, 
precum am cugetată eu, sărmana mea co
pilă! “Zise cu blândețe, „și tu, ceea ce o 
credeam numai de o impresiune trecătore, 
ai conservat’o ca o amintire scumpă, și 
pote și mai multă decâtă acâsta."

Ea se scula și’i puse mâna pe bude:
„Nu, n’o Zi°e acesta!" Zise ea vioiu, 

„n’o Zic® ma,i — nicl-odată!"
Arare-orI o văZuse elă așa de miș

cată ca acum.....
Pote că te înșeli însă-țl, Margareto, 

asupra acestei impresiunl și numai după 
aceea ai recunosce-o, după ce ai fi pusă 
la probă."

Margareta se liniști. Ea părea, că în
țelege ceea ce pricepe elă sub probă, 
și hotărîrea îi era resolută.

„Pune-mă la probă cum vrâi tu!" 
Zise ea resolută. „Eu îți aparțină nu
mai ție!“

Sudram șovăi ună momentă. Odată 
însă totă trebue să auZă ea ceea ce 
avea să auZă, și pâte că acum va fi mai 
bine.

1

„Contele Favell a fostă erl la mine", 
Zise elă lină și ou cruțare. „Elă: îmi 
aduse scirl triste despre amioulă său, 
care s’a înbolnăvită în Neapolă în ti- 
fusă.......... “

Sudram apoi tăcu și se uita peste 
copila, care tremura ca vârga, spre oe- 
rulă înorată ală dilei de Noemvre. In 
asemenea momente a observa grațiosa 
iubire este ună chină. Elă însă la mo
mentă simți cum două mâni tremurânde
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La gara din Potsdam a fostă întâmpi
nată cu himnulă italiană, er împăratulă 
Wilhelm, care purta uniforma de lăn- 
ceră-gardistă, l’a sărutată de mai multe 
ori pe moștenitoru tronului italiană. Re
tragerea dela gară pănă la paiață a 
fostă splendidă. Principele se afla într’o 
trăsură de gală împreună cu împăratulă. 
Ajungândă la paiață, după-ce garda de 
onore s’a retrasă, împăratulă a condusă 
pe principele la cuartierulă său. Mai 
târcjiu s’a dată la împărătâsa ună de- 
jună după care împăratulă și cu prin
cipele moștenitoră italiană s’au dusă că
lări pe câmpulă dela Bornstedt pentru a 
inspecta cavaleria.

0 telegramă din Berlină spune, că 
diarele de-acolo salută căldurosă so
sirea principelui moștenitoră italiană și 
aocentueză, că visita ce-o face împăra
tului germană e de mare însămnătate 
politioă. „Post“ amintesce de buna pri
mire ce i-s’a făcută moștenitorului ita
liană în Rusia, dândă espresiune credinței, 
oă inimicii triplei alianțe simțescă acum, 
că alipirea Italiei de acâstă alianță îi 
dă acesteia o putere coverșitore față cu 
celelalte state.

SCIKILE VILEI.
Proteste în contra ordinațiunei mi

nistrului privitdre la estrasele matriou- 
lare au adresată și preoții catolici ai 
decanatului Ciculă de susă, ai subdeca- 
natului Rakamaz din Sabolciu și ai sub- 
decanatului Totișă. Preotulă I. Molnar 
din Comorn a primită erășl două cita- 
țiuni din causă, că n’a vrută să estrădea 
bilete de boteză amăsurată ordinațiunei 
ministeriale. Membrii comunei biserioescl 
oțărîțl de procederea observată în con
tra preotului loră, amenință că dărîmă 
edificiulă primăriei.

** *
Nu mai merge. In Ocna-Sibiiului, 

precum spune „Erd. Hir.“, s’a ținută în 
dilele trecute o furtunâsă ședință a re- 
presentanței comunale. Românii au pro
pusă adecă, să se transforme „orașulă“ 
Ocna în comună mare, deârece cheltue- 
lile cele enorme ale administrației ora
șului nu se mai potă suporta. Propu
nerea Româniloră n’a fostă primită și 
așa Ocna mai rămâne încă orașă cu ma
gistrată regulată, adecă i-s’a prelungită 
agonia.

** *
Nou pământii bisericesc!!. Cetimă în 

„Biserica și Scola“: Credincioșii noștri 
din comuna Belință, din incidentulă ra
tificării împăciuirei încheiate cu erariulă 
în cestiunea segregărei, au donată pe 
sâma fondului culturală biserioescă ală 
comunei gr. or. române din Belință 4eoe 
jugăre de pământă în preță de 2500 fl. 
v. a., er comuna biserioescă gr. or. ro
mână Chiseteu a cumpărată 2 jugăre și 
jumătate de pămentă cu prețulă de 590

fl. v. a. totă spre asemenea scopă. Acâsta 
este o nouă dovadă, oă omenii noștri 
din tote părțile lucreză cu zelă și suc- 
cesă pentru asigurarea bisericei și sc6- 
lelorănostre. —înainte pe acestă terenă!

* * *
Sălbătăciă a inimei. Amă spusă, că 

în loculă teatrului germană din Pesta, 
care a arsă, e vorba să se construâscă 
altulă, așa ca în 1892 să se deșchicjă. 
Fâia ungurâscă „Budapesti Ujsagu, adu- 
cendă acestă scire, încheiă cu cuvintele: 
„Dellendam esseu (Trebue distrusă !)

Ce inimi sălbătăoite!
** *

Alegerea de protopopii ală tractului 
Ungurașului se va faoe la 21 Iunie, 11 
ore a. m.. în localitatea șcdlei confesio
nale gr. or. din comuna Hida, unde e 
convocată sinodulă electorală.

** 4
Pertractări intre tribunalele militare 

austro-ungare și rusescl. Foile rusescl 
publică declarațiunile, prin cari conven- 
țiunea încheiată la 2 Aprilie 1884 între 
monarchia nostră și Rusia cu privire la 
pertractările tribunaleloră militare din 
provinciile mărginașe se prelungesce. 
Pe viitoră tribunalulă militară din Var
șovia va sta în legătură directă cu co- 
mandantulă fortăreții din Cracovia și 
Przemysl și cu tribunalele din garniso- 
nele Tarnoff, Lemberg și Cernăuți, și 
voră resolvi tâte afacerile pendente fără 
intervenire pe cale diplomatică. Decla
rațiunile au fostă ratificate în Peters- 
burgă și subscrise de ministrulă de es- 
terne rusesoă Giers și de ambasadorulă 
austro-ungară la curtea din Petersburgă, 
cont. Wolkenstein-Trostburg.

* » *
Deputății altt cercului Hermaniî în lo

culă lui Maurer, care e numită fișpană 
ală Brașovului, se cjios că va fi candi
dată și alesă ministrulă Bethlen, fostulă 
fișpană ală Brașovului.

** *
Societatea de lectură a teologiloră și 

pedagogiloră din Caransebeșă șl-a ținută 
ședința publică conform programului anun
țat. Producțiunea a succes pe deplină; tote 
piesele programului au fostă esecutate 
cu precisiime și desteritate și apoi viu 
aplaudate de numerosulă publică. P. -8. 
Sa D. Episcopă diecesană Nicolae Popea, 
oarele prin participarea sa a înălțată 
însemnătatea ședinței, la finea produc- 
țiunei s’a vâcjută îndemnată a-șl esprima 
mulțămirea cu resultatulă producțiunii 
adresândă tot odată și părintescl sfaturi, 
care potă servi dreptă directivă tinerii 
societăți întru desvoltarea și prospera- 
rea ei, care i-o poftimă din inimă.

** *
Pensionare. D-lă Teodorii Radu, fostă 

asesoră la tribunalulă din Caransebeșă, 
cu 1 Iunie n. c. la cererea proprie s’a 
pensionată, după ună serviciu de 23 de 
ani, purtată cu onâre și cu diligință.

Lichidare. Societatea pe acții de ra- 
fineriă a petroleului, din Brașovă, care 
în anulă trecută a perdută peste 30,000 
fl., ca societate de sine stătătore va li
chida și va trece în posesiunea societă
ții pe acții de rafinăriă din Fiume.

** *
Inginerii-architeotfl românii în Aradîi 

„Biserica și Scola“ scrie, că d-lă ingi- 
neră-architectă Paulii Rozvanîi s’a stabi
lită în Aradă. D-lă ingineră architectă 
Paulă Rozvană a condusă zidirea fru
mosului gimnasiu din Năsâudă.

* * *
Comunicațiă poștală. Direcțiunea poș

tală și telegrafică din Sibiiu face cunos
cută, că pe timpulă sesonului băiloră de 
la Budos va fi următârea circulațiune 
între Btidos și Bicsad: Posta plecă din 
Bicsad la 9 <5re 45 m. a. m.; ajunge în 
Budos la 11 ore 30 m. a. m.; plecă din 
Budds la 12 ore m. și ajunge în Bicsad 
la 1 oră 45 m. p. m.

* * *
Nou notariate publici!. Dela 1 Au

gusta întră în vieță ună nou notariată 
publică r. pentru cerculă judecătorescă 
ală Bocșanului.

* * *
Hirotonire. Dumineca trecută a fostă 

hirotonită întru presbiteră clericulă ab
solută llariu ReitU, alesă capelană în 
Porta, tractulă Brană; er întru diaconă 
s’a hirotonită clericulă absolută Ambro- 
siu Stoicovicl, alesă parochă în Vărdă, 
tractulă Agnita.

** *
Hoții descoperită. Ună Bucuresceană 

a făcută din BucurescI poliției de aici 
arătare în scrisă, că cu ocasiunea șede
rii sale în Brașovă i-s’a furată ună inel 
de aură cu diamantă. Direcția poliției 
făcu cercetare și descoperi pe hoțulă, 
găsindă și inelulă.

* * *
Mușcat de câne turbat. Cei doi indivi4i 

de aici mușcațl la 4 Iunie de ună câne, 
despre care se bănuesce c’a fostă tur
bată, la dispunerea direcțiunei poliției 
au fostă trimiși la institutulă de vacci
nare în contra turbărei în Pesta, ce s’a 
deșchisă de curendă.

* * *
Escursiunea la Berlină, Hamburgă și Ca

pul nordic ce o aranjază biuroulă de bi
lete de drumă de fieră la 1 Iulie n. și 
care nu e a se confunda cu acea escur- 
siune, care în urma articuliloră foiloră 
berlinese nu se mai întreprinde, se va 
face necondiționată, de-ore-ce nu e nici 
ună temeiu, 4i°Q biuroulă, d’a renunța 
la ea. De aceea publiculă participătoră 
la escursiunea acâsta să se adreseze biu- 
roului de bilete.

** *
Proba de invagonare s’a continuată 

la gara din Sibiiu cu ună altă batalionă 
din reg. 31 de inf. Proba a mersă și de 
astădată repede și în modă satisfăcătoră.

Escursiunea UngurilorU la BerlinU
nu se mai face, precum amu 

spusu, și anume nu se mai face 
acea escursiune demonstrativă a 
scriitoriloru și artiștiloru unguri. 
In acestă privință scrie foia ger
mană „Tăgliche RundschauL

Despre o manifestația națională în 
totă casulă nu mai pâte fi vorba. Pentru 
acâsta nu putemă decâtă să ne espri- 
mămă satisfacțiunea nostră. Pâte că de 
amândouă părțile s’a esagerată încâtva 
polemica, dâr contra4icerea împotriva 
primirei a avută ca motivă o simțire 
fărte îndreptățită, isvorîtă din sentimen- 
tulă respectărei de sine naționale. Un
gurii suntă politicesce amioii noștri, fi
ind-că ei înțelegă necesitatea acestei 
amiciții și afară de acâsta nici n’ar fi 
de locă în stare a lua o altă atitudine. 
Dâr cumcă sentimentele loră naționale 
înclină multă mai puțină cătră Germania 
decâtă cătră Franța, e faptă cunos
cută în lume. Deși ca amici politiol 
suntă tratați cuviinciosă și politicosă, 
pentru aceea nu trebue să ne facemă 
cultă ou ei. Și numai în contra acestei 
împrejurări din urmă s’a ridicată opo- 
sițiunea, care de altmintrelea mai târ- 
4iu a fostă subscrisă și de „Vossisohe 
Zeitung“.

Corespondența „Gaz. Trans. “
Din com. Ternavei-mici, Iunie 1890.

Onorată Redacțiune! Prețuitulă 4iară 
națională „Gazeta11 în Nr. 110 ne aduoe 
ună artioulă, prin care d-lă advooată 
Vasilie Zehană ia în apărare pe părin
tele Macaveiu din D. Sân-Mărtină — 
în contra împutărei de indiferentismă.

Mărturisescă, că pe cei ce cunoscă 
și numai după nume pe D-lă advooată 
Zehană, și au au4ită despre rutina și 
abilitatea sa, prin care șl-a câștigată ună 
renume pe cariera advocațială, nu i-a 
surprinsă de locă problema ce a luat’o 
asupră-șl, pentru-că e de notorietate pu
blică în acâstă regiune, că—de va și fi, 
dâr forte rară obvine casulă, ca d-lă 
Zehană să fi perdută procesulă sâu causa, 
care a luat’o în apărarea sa. Apoi sciută 
este, că renumele unui advocată nu se 
întemeiază pe dobândirea proceseloră și 
causeloră, cari, precum 4iceau cei vechi, 
suntă „solis luce clarior11, ci se înte
meiază și primesce lustru toomai prin 
apărarea și câștigarea causeloră des
perate.

Deci dâcă d-lui advocată îi va suc
cede resolvarea problemei luate asupra 
sa, i. e. îi va succede a face pe părin
tele Macaveiu să apară^ca ceea ce ar 
trebui să fiă, și ca ceea ce cu dreptă cu
vântă se pretinde dela D-sa să fiă, 
atunci înainte îi gratuleză cu tâtă sin
ceritatea, pentru-că prin aceia i-s'ar în
mulți laurii, ce i-a seoerată și pănă 
acum pe cariera advocațială.

îi cuprinseră brațulă și o voce răgușită 
îi șopti:

„Mai departe !u
Cu o nespusă compătimire se apleca 

artistulă cătră ea și’i trase blondulă ei 
capă la pieptulă său, oa atunci, când o 
scurtă durere copilărescă o împingea 
pe micuța Greta la sigurulă ei locă de 
refugiu.

„Sărmana mea copilă!u 4^se 
ou blândețe. Ea însă înțelese destulă 
<și căcju fără consciință în brațele lui.

X.
Artistulă, din aceea 4i de reciproce 

deolarații, față de Margareta, nici ună 
cuvântă nu a mai amintită despre unirea 
loră. Bătrânulă preotă, care era singu- 
rulă participătoră ală evenimentului, i-a 
împărtășită tinerei fete, că mirele ei 
din grațiâsă cruțare a amânată termi- 
nulă cununiei, spre a-i da ei timpă, ca 
să-și înfrângă durerea și să se obiclnu- 
escă cu nouăle împrejurări. Margareta 
asoultâ soirea acesta aprope cu spaimă, 
simțindu-se forte ușurată prin acâstă 
împărtășire.

Și acum, pe când ea ducea, celă 
puțină în afară, vechia ei viâță, adese-orl 
o cuprindea furtunosa dorință, care se 
esprima în frasa : „0, de n’ar mai fi alt
cum, âr întâmplările din urmă și ulti
mele săptămâni de s'ară stînge odată 
din mintea mea, ca tâte să potă fi ca 
pănă acuma !u (

Causa jalei sale nu era pierderea 
lui Lotar, nu! După-ce odată a înfrântă 
prima sguduitură, prima suferință, îșl 
4ise ea, că trista durere de a-lă fi per- 
dută prin morte, Îi este cu multă mai 
suportabilă decâtă altă-ceva. Și acestă 
ceva, ce-i apăsa sufletulă, era, că ob
serva însăși, că-i lipsesoe ună simță- 
mântă, care prin o luptă ferbinte doria 
să și-lă nască pentru acela, pe care îlă 
iubia cu-o venerațiune fanatică a unei 
fiice. Densa scia deja, că elă numai din 
considerațiunl fragede față cu ea tăcu 
pentru momentulă acela, dâră că 
va veni 4iua> când ’i va cere elă des- 
legarea cuvântului, și firmulă ei propusă 
era, a nu-i mai merge din cale și a 
șterge greșela mamei sale prin o vieță

plină de datorințe sincere și de devota 
mentă față de elă.

Dâr vai! dânsa era destulă de fe- 
meiă spre a simți, că nu o jertfire fără 
reservă, nu inspirațiunea stimei suntă 
în stare a îndestuli o inimă, care nu 
cere alta, decâtă iubire și erășl iubire. 
Câte-odată când ședea în atelieră la lo- 
cu-i îndatinată, cu ună lucru în mână, 
care’i luneca visătoră printre -degete, 
ori c’o carte deschisă, ale cărei file mici 
nu le întorcea nicl-odată fără a nu 
privi la tăcuta figură, care cu dalta în 
mână așa de sîrguitoră plăsmuia câte-o 
operă de mare valore, o cuprindea 
o reproșă propriă pentru-că nu-lă putea 
iubi în modulă acela, cum cerea elă, 
bărbatulă, care cu bunătate de tată și 
cu sinceritate de mamă totă deodată i-a 
fostu apărătorulă și tericitorulă copilă
riei sale. Nu era elă mai frumosă ca 
ori care altă ființă bărbătâscă, ce a în
tâlnită vre-odată? Cu multă mai fru- 
mosă! Chiar iubirea ei adevărată o silia 
să recunoscă, că e mai frumosă, decâtă 
acea juneță fragedă, decâtă acea sta-

tură juvenală, ce pencru totdâuna trăia 
în amintirile ei. Și nu i-a apărută elă 
totdâuna, ca idealulă nobilului caracteră 
bărbătescă, în originalitatea lui ameste
cată c’o seriositate adâncă, prin rarulă 
și înălțătorulă lui talentă?

O, câtă de ușoră pote cineva iubi pe 
Paulă Sudram! Și de ce să nu pâtă ea, 
ea, care ca nimeni altulă în lume îi cu- 
noscea mai bine tesaurii bunătății și fra
geda puritate a simțăminteloră sale?

Ea se cufunda mereu în nemărginita 
circulațiune a reflexiuniloră gândiriloră 
ei, în visătorele ei lupte și frângeri, 
așa încâtă sănătatea ei suferia sub greu
tatea loră și obrajii îi păliră.

Era caracteristică, că asupra artistului 
încă se observa o schimbare, însă direc
țiune contrară. Era o acțiune puternică 
în esistența lui; din ochi îi strălucea o așa 
de adâncă lumină, încâtă tînăra fată ada- 
se-orl îlă privia c’o uimire fericitâre 
amestecată cu spaimă. *........................

(Va urma.)



Pgaiua 3 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 121—1890.

Mărturisescă mai departe, că nu 
fără ârecare respectă pășescă pe arena 
de luptă polemică față cu d-lă advo
cată, sciindă, că în luptă cu giganții mai 
totdâuna succumbă pigmeii ; der fiindă 
chiar provocată, îmi voiu face reflexiu- 
nile modeste la asserțiunile D-sale.

îndată după introducere scrie d-lă ad
vocată următorele: ,,Cetindă eu cores- 
pondința acesta, cu durere mi-am făcută 
de locă observarea : nu dispunemă de 
patru păreți de școlă, pentru-că nu sun- 
temă în stare a-i pute cumpăra și apoi 
d-lă Observ, a retăcutu adevărulîi, pentru- 
că deși în D. Sân-Mărtinu e reședința unui 
protopopii,, totuși aici nu locuesce unii pro
topopii, ci numai unu preoții, care e încre
dințată prin forulu competente cu adminis
trarea.11 Eră în pasagiulă următoră scrie: 
„Corespondența numită, numai întru atâta 
a făcutu neplăcută impresiune asupră’mi, 
întru câtă, am vedută, că d-lu Observ, re- 
tace adevărată curată, și onor. Red. e reu 
informată; der fiindă adevărată, că patru 
P&reft de școlă nu avemu, ași fi lăsată pe 
d-lii Observ, ca să se bucure de meritele 
câștigate prin negrirea Româniloră din D. 
Sân-MărtiniC {??)

La ambe acestea pasage ale d-lui 
advocată nu reflecteză nimicăîn merită, 
ci ambele i-le iertă ca ună „lapsus ca
lami11, soiută fiindă, că „dormitat nonnum- 
quam et Homerus“. Ii iertă cu atâtă 
mai vârtosă, că eu în art. meu apărută 
în Nr. 61 ală „Gazetei“ nu am făcută nici 
o pomenire de protopopă ori preotă; 
astfelă nu potă pricepe ce adevără ași fi 
refăcută.?

Totă sub titula amintită îi iertă și 
a doua aserțiune, cu atâtă mai vârtosă, 
că nu presupună, nu credă, că d-lă ad
vocată cu cunoscința de omeni câști
gată în cursulă vieței pănă în presentă 
să fi dată de vre-ună Română, despre 
care se pită ^i00 ou iaima liniștită, că 
se bucură de negrirea și miseria oonfra- 
țiloră lui.

Trecă peste două pasage ale arti- 
culului fără nici o observare, și mă o- 
prescă la loculă unde dice:

„E dreptă, că în Sân-Mărtină este 
scâlă de stată, scâlă civilă de fete și 
Kisdedovo, der fote acestea pănă a(fi 
din niol ună Română și Româncuță 
n’au putută face bareml o sdranță de 
Maghiară, ba am aurită cu urechile mele 
copilași de Română vorbindă românesce 
cu copii de ungură. Și ore pentru oe?— 
Pentru-că părintele Macaveiu prin pur
tarea sa, nu numai în copilașii și co
pilele române, ci și pe cei înaintați în 
etate i-a sciută însufleți și a sciută nu
tri în ei românismă“.

Aoâstă aserțiune a d-lui adv. dreptă 
că m’a pusă în uimire, și tare m’ar de- 
obliga nu numai pe mine, ci și pe pu- 
bliculă interesată, decă ne-ară lumina 
asupra modului și mijlâceloră, prin cari 
a putută influința D-lă Macaveiu așa de 
miraculosă asupra copiiloră și asupra 
.celoră înaintați în etate, după ce Sân- 
mărtenii nu au patru păreți, unde să 
.oonvină părintele Macaveiu cu cu copiii; 
•după-ce d-nulă advocată nu ne spune 
că d-lă Macaveiu ar ține cu cei adulțl 
bareml în Dumineci și sărbători ună felă 
de „șoâlă de repetițiău ; după-ce în bi- 
serioă înoă se pare a fi cu neputință ast
felă de influințare, cu atâtă mai ver
tosă, că precum se vorbesoepeaicl, ohiar 
din gura d-lui Zehană ar fi eșită fama, 
că d-lă Macaveiu are câteva predice, pe 
.cari atâta le-a tocită, totă acelea și er 
acelea, încâtă șl-a perdută și d-sa intere- 
sulă de a’lă mai asculta.

De ml-ar ierta discrețiunea, m’așl 
mai pute provooa la împrejurări, deră 
.destulă, căol allegațiunea d-lui advocată 
nu încape în capulă meu mărginită, findcă 
oe s’a întâmplată ,odiniâră cu Apostolii 
nu se mai întâmplă adl cu alțl mu
ritori.

Mai înoolo <fiC0; „Școlei de stată și 
de fete i-s’a pusă fundamentă încă în 
anii 1870—1871, pe când d-lă Macaveiu 
era studentă, apoi când a venită în 1879 
părintele Macaveiu în Sânmărtină, aici 

nu a găsită niol o șcdlă. română, pentru- 
că nici nu a fostă, der nu numai n’a 
fostă șcdlă, der nu este nici pămentă, 
unde s’ar putâ edifica patru păreți.u

Adevârulă e puternică ; în contra lui 
nu poți lupta, ci trebue sâ i-se închine 
orl-cine. Sunt deră în deplină aoordă 
cu d-lă advocată, că în Sânmărtină n’a 
fostă edi6ciu de șcdlă, prin urmare d-lă 
Macaveiu când a venită n’a aflată șcdlă. 
Susțină însă susă și tare, că pe lângă 
tote, că nu au avută edificiu școlară, der 
pănă la venirea d-lui Macaveiu au avută 
pruncii instrucțiune neîntreruptă și aceea 
a încetată cu totulă numai după venirea 
d-lui Macaveiu.

Acdstă instrucțiune se ținea în oasă 
înohiriată, ba s’a ținută și într’o odaiă 
a casei paroohiale, au in9truată și paro- 
chii pentru o ldfă orecare, și au instruată 
și docenți ordinari. Spre constatarea aser- 
țiunei mele, mă provocă la casulă con
cretă, că docențele Titu Popă a func
ționată mai multă timpă în Sânmărtină, 
și a instruată pruncii ou atâta succesă, 
încâtă Inspeotorulă reg. Gasparțl’a aflată 
demnă a’lă recomanda ca să fiă remune
rată.

ț)ioe mai încolo, că ca să se potă 
cumpăra în D.-Sânmărtină ună teritoră 
internă, pe care să se edifice o șcdlă, ar 
trebui 1600—2000 fl. apoi pentru edificare 
3—4000 fl. etc.

La acesta voiu risoa modesta între
bare, că pentru-ce s’a vândută ună in
ternă ală eclesiei cu casă cu totă pen
tru 800 fl. v. a.? S’a depurată datoria 
Blașului ou acestă preță?

Mai întrebă pe d-lă advocată, câte 
localități cunosce d-sa în țâra aedsta bă
tută de sdrte, în care se instrudză Jprun- 
oii Româniloră, unde să fi costată zidirea 
șodlei poporale 5—6000 fl. ? Decă în 
Sânmărtină se va astupa gurajMuseloră, 
pănă veți ave la disposițiune suma de 
susă, ar însemna, ca d-lă Macaveiu să 
stea pe țărmii Ternavei pănă se va scurge 
apa, ca să trâcă pe uscată la sătulă ve
cină. . .

Atunci orl-oâtă înoredere am în te
nacitatea caracterului românescă — oredă 
că nu va mai aucfi nici d-lă advocată, 
nici altulă, vorbindă pruncii de Română 
românesce cu cei de ungură.

(Va urma.)

Din jurulu Sibiiului, Iunie 1890.
Știm. D-le Redactoră! Maialulă pom- 

pieriloră voluntari din opidulă Săliște 
s’a ținută a 2-a (fi d0 Rusalii. Deși în 
dimineța acestei cjile cerulă se arăta po
somorită, ba începuse chiar a ploua, 
totuși eu, nevoindă a scăpa ooasiunea, 
plecai la drumă, socotindă, că deși ma
ialulă proiectată nu se va ține, totuși 
Săliștea va ave destule lucruri frumose, 
cari merită a-le vede.

Ajungândă în Săliște, am cercetată 
mai întâiu frumosa casină a d-lui I. 
Banciu, unde dintre (fiarele românescl 
puteai vede: „Gazeta Trans.u, „Tribunal 
„Luminătorulă“, „Telegrafulă Română“, 
„Familiau, „Românulă“, „Revista Nouă“, 
„Rommănisohe Revue“, apoi vre-o 5 
(fiare germane dintre cele mai mari și 
altele.

Intr’acestea pompierii în mare ținută, 
în frunte cu stâgulă reuniunei, perouseră 
stradele principale, dândă semnalulă de 
începere pentru petrecere, care din pricina 
ploiei se ținu în sala cea mare și deco
rată a șcâleloră.

Multe ființe drăgălașe, îmbrăcate în 
prea frumosulă costumă săliștenescă, în
cepuseră acum a se îndrepta spre sala 
cea mare a șcâleloră, unde se concentra 
totă ce avea Săliștea mai frumosă. Pe
trecerea a fostă fârte animată. Frumsețl 
ca aici, îmbrăcate în propriulă costumă 
locală, cu greu mai poți întâlni undeva. 
Jocuri naționale s’au jucată multe, Ro
manele, Quadrilele s’au jucată cu mare 
precisiune, „Invîrtita“, jocă propriu Să
liștenescă, încă n’ă lipsită.

Dintre domnele și domnișorele, ce 
au animată aoea frumosă petrecere, ca și 
după ună visă greu de abia îmi mai 

potă revoca numele Prea st. domne: 
Maieră, Papistă, Koske, Secula, Floriană, 
Bucișană, d-șârele: Dancășă, Floriană, 
Bârză, Bucișană, Zeller și a următâre- 
loră prea știm, dămne îmbrăcate în bo
gată costumă Săliștenescă: Mircea, In- 
drieșă, Lăpădată, Bârză, Romană, precum 
și a d-șoreloră: Indrieșă Miilea, Țîfra, 
Romană, Herța, Chirca ș. a.

Petrecerea a ținută pănă spre <fiu&, 
când cu suvenirile cele mai dulci ne-amă 
depărtată care încătrău A. u.

Din camera română.
In ședința dela 24 Maiu, d-lă de

putată Caton Leca îșl desvoltâ interpe
larea, ce i-o adresase guvernului în afa
cerea Mușicu. Din interpelare se vede în 
ce constă acestă tristă afacere, care ou 
dreptă cuvântă a trebuită să mâhnescă 
adâncă inima fle-cărui Română ade
vărată.

D-lă Caton Leca începe prin a arăta, 
că în anulă 1869 ună Română macedo
neană, murindă, a lăsată ună testamentă, 
prin care face donațiunl pentru scoli. 
Oratorulă citesce testamentulă defuno- f
tului Mușicu. Ore din acestă testamentă 
reese, oă venitulă sumei de 32 mii gal
beni să se dea șcâleloră grecescl? Dis- 
posițiile testamentului suntă confuse, nu 
se scie cui să se dea banii aceștia: șcâ- 
leloră românesol ori celoră grecesol. 
Der cum trebuia să lucreze ună Română? 
De sigură în favorea nâstră. Ohiar cu 
risiculă de-a fi mersă înaintea jude- 
căței. D-lă ministru Ghermani n’a fă- 
oută așa. Densulă s’a făcută eseoutorulă 
testamentală în favârea școleloră gre
cescl, primindă a fi procuratorulă co
munității din Bitolia. Oratorulă cetesce 
actulă de procură, prin care mitropo- 
litulă grecă Neofit însărcineză pe d-lă 
Ghermani de a lucra în numele comunei Bi
tolia. întrebată fiind în Senatăguvernulă, 
de oe a lucrată d-lă Ghermani așa, d. 
ministru ală instruoției a declarată, că 
Mușicu n’a fostă Română, ci Grecă de 
origine. D-lă Lecca cetesce ună certi
ficată iscălită de mai mulțl Români din 
Macedonia prin care se spune, oă pă
rinții lui Mușicu au fost Români. Decedatul 
Mușicu e Română. Mușicu și-a făcută 
averea în România, prin urmare sentimen
tele sale au fostă românescl. Decedatulă 
Costa-Foru, când l’a recomandată pe 
Mușicu camerei, pentru a’i-se aoorda îm
pământenirea, a cerută să se trimită ce
rerea lui directă camerei și nu secțiiloră 
„căci — spunea Costa-Foru — petițio- 
narulă Mușicu e Română și deci den
sulă nu trebue considerată ca străină.u

D-lă Ghermani întrâbă în Senată 
oă, decă averea lui Mușicu s’a lăsată 
școleloră românescl, de ce ele nu s’au 
interesată de dânsa? Apoi vă dovedescă 
eu, cfice oratorulă, că ele s’au interesată 
pre multă, dâr cererea nu li-a fostă sa
tisfăcută. E clară ca lumina cfilei, că 
Mușiou, fiindă Română, avea sentimente 
românescl și deci a lăsată averea sa 
șcâleloră românescl din Macedonia. O 
altă dovadă mai e și faptulă, că Mușiou 
a lăsată suma de 4000 galbeni univer
sității din BucurescI, e sigură deci, că și 
ceilalți bani totă numai șcâleloră româ
nesol din Macedonia au fostă hărăcfițL 
Der ohiar decă testamentulă e confusă 
și obsoură, ne fiindă esplicită căroră 
șoole sâ râmâiă averea lui Mușicu, de 
ce d-lă Ghermani a interpretată disposiția 
testamentului în favorea șcâleloră gre
cesol ?

Mai tâte (fiarele grecescl, între cari 
și „Neologos“, laudă multă pe d. Gher
mani pentru procederea sa în favorea 
școleloră grecescl, anunțândă în același 
timpă, că guvernulă grecă a bine-voită 
a recomanda pe d lă Ghermani a fi de
corată cu marele ordină ală „Salvato- 
rului“. Aceste espuse, d. Leoca întrebă,, 
decă purtarea d-lui Ghermani e româ
nescă ?

D-lă generală Mânu, ministrulă-pre- 
ședinte, răspunde d-lui Lecca, că d-lă 
Ghermani e câtă se pote de patriotă. 
D-sa e Română din Macedonia și se în- 
rudesce cu decedatulă Mușicu. care a 
fostă recunoscută ca Română. In ceea 
ce privesce afacerea în sine, d-lă Mânu 
cfice, că ar fi fostă multă mai bine, ca 
ea se fi fostă resolvată de tribunală și 
nicidecum pe calea parlamentară. D-lă 
Ghermani ca ministru n’a lucrată nimică 
în contra țerei; d-sa avândă casa de 
bancă, a lucrată ca mijlocitoră între co
munitatea din Bitolia și d-na Mușicu, 
care nu voia sâ urmeze după disposițiile 
testamentului. D-lă Ghermani nu s’a 
pronunțată, decă din banii rămași după 
Mușicu să se facă școle românescl seu 
grecescl de locă. Acestă cestiă e des
chisă încă, căci f'ondulă e disponibilă.

Literatură.
Raportă sciințificu pe anulă 1889 

asupra spitalului rurală Horezu din ju- 
dețulă Vâloea (în România) de Dr. fi". 
Bianu, mediculă șefă ală spitalului. Ra- 
portulă aoesta a apărută la BucurescI 
într’o broșură de 26 pag. formată mare 
8°. Din eiă se vede, oă spitalulă Ho
rezu, fundată la 1881, din ană în ană 
aduce totă mai mari folâse pentru po- 
pulațiunea rurală din județulă Vâlcea.

Informațiune. Redacția revistei ilus
trate „Biblioteca familiei" ne râgă să adu- 
cemă la cunoscință publicului cetitoră, 
că în No. 21 ală acelei reviste, dela 20 
Maiu, a începută a publica mișcătârep, 
descriere a lui lules Verne: „Chancellor'1 
seu „Tragediile Oceanului." Pe lângă cea
laltă materiă fârte variată, precum; 
„Fiulă Podarului11, romană tradusă din 
englezesce: „La Villa regală1', comedie; 
„Călătoria din BucurescI la Ierusalimu", 
descrisă de ună turistă română ; „A doua 
(ți după mârte", de Figuier; „Doctorală, 
casei," Menagiu", Nuvele, Poesii, Glume, 
etc. Acestă numără mai conține și o bu
cată muzioală: „Hora lui Zaharia", din 
colecțiunea cunoscutului artistă G. A. 
Dinicu. Abonamentulă este 12 lei pe 
ană. Biuroulă : Str. Țăraniloră, 7-a Bucu- 
resol.

Istoria lumei, Museulă literară și 
biblioteca romancieră. Optă volume se 
vândă cu prețuia de 3 lei. Fiă-care vo- 
lumă se vinde și separat cu câte 50 bani. 
Redactoră: George Chiru, advocată în 
BucurescI (Calea Rahovei Nr. 17). Celă 
mai nou volumă din „Istoria lumei“ se 
ocupă cu descrierea Arabiei, arătândă 
părerile scriitoriloră vechi asupra Arabiei, 
divisiunile adoptate de Arabi, Arabia pro
priu numită, Mănăstirea Sinaia, luptele 
Româniloră în Arabia, poesiile și prover
bele Arabiloră. Volumulă amintită are 
formată mică de 144 pag.

Nr. 90-1890

Convocare.
In conformitate cu prescrisele 

§§-lorQ. 14 și 21 din statutele Asso- 
ciațiunei transilvane pentru lite
ratura română și cultura popo
rului românu, precum și cu con- 
clusulă comitetului de dto 27 Maiu 
a. c. pt. prot. 41 adunarea generală 
pentru anulu curentă se convocă prin 
acesta în orașulu Reghinulu Sil- 
sescu pe 15/27 Augnstu și dilele 
urmiltdre.

Aducendu acesta la cunoscința 
publică, învitămii pe toți membrii 
Associațiunei a lua parte în nu- 
meru câtu mai mare la ședințele 
adunării.

Sibiiu, în 9 Iuniu 1890.
Pentru comitetulu Associațiunei 

transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului română.

G. Barițiu Dr. I. Crișiană
președ. secret. II.

1ST ecrolog^tL.
Cu inima cuprinsă de durere facem 

cunoscută, că fiulă nostru Alexandru lla- 
riană Papiu, studentă în a 7-lea classă 
gimnasiaîă, în etate de 20 ani, șl-a dată 
sufletulă sâu nevinovată în mâna Crea- 
toriului adl la 11% ore dimineța, după 
o suferință de 5 luni. înmormântarea 
se va face în 10 Iunie n. c. dela casa 
părintâscă în cimitirulă bisericei gr. o. 
din Sântimbru. — Fiă-i țârîna ușâră!

Sântimbru, în 8 Iunie 1890.
Clemente Papiu, parochă, ca tată. 

Maria Papiu n. Pamfilie, ca mamă. Neti, 
Magde, Virginia Romană, ca surori. 
Ioane E. Magde și Iosifă B. Romană, 
ca cumnațl.

CUNUNIÂ. D-lă Silviu Lazaru, comp- 
tabilă la banca „Auraria" din Abrudă, 
s’a cununată în 8 Iunie n. c. cu d-ra Hiena 
Prodanu, învâțătore la șcâla română de 
fetițe totă din Abrudă.

Cursulâ pieței llrașovfi
din 10 Iuniu «t. n. 1890.

Bancnote romCnescI Onmp. 9.25 Vând. 9.28
Argintă rbinânesefi • „ 9.20 K 9.24
Napoleon-d’orI - • - „ 9.80 n 933
Lire turcea ci • • • „ 10.54 n 10.60
Imperiali .... M 9.54 n 9,60
OalbinI „ 5.45 n 5.50

- h n ®*/i h —.— »» —.—
Ruble ruaeacl - - . „ 183.— » 135.—
Mărci germane * • „ 57.- H 57.30
Discontulă 6—89/» pe ană.

Editoră și redactoră responsabilă: 
Or. Aurel Mureșianu.
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CursnîS ta bursa di Vieaa
din 10 Iuniu st. n. 1890.

Renta de aurii 4°/fl............................ 1C3.85
Renta de hârtiă5°/0..............................99.80
împrumutate căiloră ferate ungara - 

aurii 116.30
dto argintii ------ 96.30

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

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

Amortisarea datoriei oăiloră terate da

pe stradă se voră prinde îndată de că
lău Și se voră ucide.

In sensulă §-lui 102 ală art. de lege 
XL din 18Y9 se provocă mai departe 
fiecare, ca asupra aceloră câni seu ani
male de casă, cari dau semne de turbare 
—seu la cari se observă simptome, din 
cari se pote conchide turbarea,—să facă 
imediată arătare subscrisului eăpitânată, 
pedepsindu-se la casă contrară întrelă- 
sarea acestei arătări conform legei.

Brașovă, în 5 Iunie 1890.

i SALON STEREOSCOPIC
Piață, Tergnlu flosnlui No. 25.

La dorința ui niultora va sta teoHsă încă scnrtn timpu.

ostii ungare (3-a emis'une) - - 113.20
Bonuri rurale ungare..........................89.10
Bonuri croato-slavone.................... 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă .............................. —•—
împrumutate cu premialii ungurescii 138.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - • 126.70
Renta de hârtiă austriacă ... - 89.05
Renta de argintă austriacă - - • - 90.40
Renta de aurii austriacă....................... 109.50
Losurl din 1860 ....... 140.—
Acțiunile băncei austro-ungar o - - 967.—
Acțiunile băncei de credită ungar. • 344.— 
Acțiunile băncei de credită aastr. - 306.25 
Galbeni împărătesei.............................. 5.55
Napoleon-d’orI...................................9.32'/i
Mărci 100 împ. germane .... 57.421/,
1 ondra 10 Livres sterlings .... 116.90

Nt. 3359—1890. 349,3-3

PUBLICAȚIUNE.
La unii câne prinsă în Brașovfl în 

4 a lunei c., care a mușcată omeni și 
câni, s’a constatată medicalminte turbarea. 
Pe basa opinărei comisiunei medicale se 
dispune în sensulă §-ului 188 ordinațiunei 
de executare ală art. de lege VII din 
1888, ca toți cânii aflători pe teritoriulă 
orășenescă să se țină în decursă de 40 
de legați, seu provăc|uțl cu botniță, 
carea împiedecă mușcarea, să se porte 
legați de fringhie. Cânii umblători liberi

c
✓

Materii (stofe) de Briinn
lifereză cu prețurile originale

Fabrica de postavuri line 

SiegeMmhof 
în Brunn.

Pentru unii rendu de haine bărbătesc! 
de primăverii seu veră 

este de ajunsă ună cuponă în lungime de 
3-10 mtr., cari facă 4 coțl de Viena.

Ună cuponă din 
lână veritabilă costă

W*1 fi. 4.80 calitatea obicinuită.
fi. 7.75 calitatea fină, 

ta*' fi. 10.50 calitatea cea mai fină.
fi. 12.40 calitatea suprafină.

Mai departe suntă de căpătată în cea 
mai mare alegere Kammgarne țesute cu 
firicele de mătase, stofe pentru pardesiurl, 
pâslă (Loden) pentru vînătorl și turiști, 
peruvienă și toscingă pentru haine desa- 
lonă, postavuri pentru uniforme de amplo
iat!, stofe de spălată din ață pentru băr
bați și copii, stofe veritabile de pichetă

? pentru giîetcl, etc. etc.
Pentru marfa bună, liferația esactă și 

J întocmai după mostre se garânteză. 
/ Mostre gratis și franco. 
£ 268,40-29

0 Mercuri în 11 și Joi în 12 Iunie

EGIPTUL ȘI PALESTINA
Este descliisfl în fiecare di dela 5 ore d. a. pănă la 10 

sera.—Prețnlfi de intrare 20 cr.
Cu distinsă stimă

F. HERB.

A
71.

6re

A visl d-lora abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei sA 

binevoiască a scrie pe cuponuld mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primiți! qliarultî nostru până acuma.

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

Totodată facemii cunoscută tuturoru D-lorU abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potfî 
adresa la subsemnata Administratiune în casu de trebuință.

Administrat „Gaz. Trans.“

Mersult trenuriloru.
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilu din 1 Iunie 1890.

Budap esta—Fr edealia Predeal ii—'H8aadag»e8ta fifi.-E’esta-Aradii-'ff'eiuș Teius-Aradii-BS.-IPesta ©ojnșa-mică—Sibiiu
Trenă 
acoele- 

ratu.

Trenă TrendeTrendo 
per- 
sdne

accele
rată

per- 
s6ne

Trenă 
aooele- 
ratft

Trenă 
de 

pers.

Trenu Trt)n(ja 
accele
rată.. per- 

adne

Tronu 
accele
rații.

Trenă, 
de 

pers.

Trenă 
accele

rată.

Trenă 
de 

pera.

Trenă 
do 

pers.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny

Oradea-mare

Mezd-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel

Clușlu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
Uidra
Vințulă de susă
Aiud

Teiușă

Crăciunelă
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigliișdra 
Hașfalău 
Homorodă 
Augustină 
Ap ața 
Feldidra

Brașovfl

Timișă
Predeal w

BucurescI

3.25
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

8.—
2.-
4.05
5.46
7.01
7.11
7.41
8.16

4.26
4.58

9.05
9.35

10.50
7.35 

11.07
1.20
3.02
3.03
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40

5.49
6.02

‘ 6.12
6.27
7.31
7.55

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

Trenu 
de pers 
10.35
11.02
11 23
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47
9.30

I

6.22
6.38
6.59
7.11
7.24
7.39
7.54
8.11
9.18
9.49
9 56^

10.02 :
10.22 :
10.39:
10.57
11.20
11.36
12.04
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30

6.10
9.28

11.58
1.51
2.06
2.46
3.40
4.03
4.25
4.51
5.32
5.49
6.11
6.28
6.44
7.04
8.30
8.55

10.31
11.19
11.27
11.35
12.02
12.26

1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.391
6.03
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31

6.14
6.45

1135

BucurescI
Predealta
Timișă

Brașovfl

Feldiora 
Ap ața 
Âgostonfalva 
Homorodă 
Hasfalău 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă

Teiușă

Aiudă 
Vințute 
Uidra 
Cucerdea
Ghirișu 
Apahida

de

Clușlu

I 
(

susă

Nădășelă 
Gîhrbău 
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia 
Bratca
Răv
Mezo-Telegd
Oradea-mare j

11.23
12.08

P. Ladăny 
Szolnok

Budapesta

Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2. .8
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
ti. 12
6.33
6.46
648

7.22

7.51
7.58
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12 31

1.10
1.36
2.01
2.08
3.31
511
7.15
8.40
1.40

4.10
4.50
5.50

11.47
12.04
12.32
12.44

1,06
1.80
1.54
2.16
2.23
2.39
3.15
4.32
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
2.25

4.45 Viena
SSudapeata.
Szolnok9.41

10.17
10.32
11.07
1130
11.51
11.59
12.27
1.35
1.59
2.32
2.59
3.13
3.18
3.38
4.03
4.14
4.36
5.06
5.24
5.45
5.51
6.08
6.42
7.5z
8.10
8.30
8.50
9.05
9.1b
9.43

10.02
10.41
10.56
11.13
11.32 
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15

10.40

Aradfl

Glogovață
Gyorok
Paulișă 
Radna-Lipova 
Oonop
Berzava
Soborșină 
ZamU
Gurasad- 
llia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă 
Vințulă de josă
Alba-Iulia
Teiușă_____

8.—
2.-
4.20
8.10

^2.20
22.34 
s3.05
|3.23
s3.39

10.50
8.15

11.18
3.50
4.10
4.22
4.46
4.58
5.16
5.38
5.53
6.15
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

3.25^reiușfl

9.40 Alba-Iulia
1.02 Vințulă de josă
5.27 Șibotă
5.50 Orăștia

02 Simeria (Piski)
6.23 Deva0 Branicica
6 52 nia
ț 17 Gurasada
7.33 Zalnfl 
g 20 Soborșină
8 49 Berzava 
țț Conopă
g 92 Radna-Lipova 
9*01 Pauli?u 
.0.18 Gyorok
0 a a Glogovaț

Aradd

Szolnok
Budapesta

Viena

I

5.49

-6.24
16.53
>7.06
’7.45
11.51

1.55

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.58
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56
6.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.06
2.25
5 50

7.20| 1.40

4.51
5.27
5.44

"e.ofil
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
8.48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
LI.27
11.38
12.10
4.47
7.45

6.05

Simeria(Piski)-B®etr«șenl l?etr®șeni-8imeria(Piski)

Simeria
Strein 
Hațegă 
Pui 
Crivadia
Banița
PetrbșenI

I
7.17
7.54
8.45
9.39

10.37
11.26
12.-

11.28
12.12

1.08
2.03
2.51
3.30
4.02

3.50
4.32
5.20
6.15
7.03
7.43
8.15

PetroșenI 6.05 10.42
Banița 6.45 11.23
Crivadia 7.26 11.57
Pui 8.07 12.33
Hațegă 8.51 1.19
Streiu 9.41 2.09
Simeria 10.20 2.47

Timișora—Aradîi
I •

Aradii—Timișora

® Bb trișa—Turda

Aradti 6.18 4.ia Tiinișdra 6.30
Aradulă nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23
N6meth-8âgb 7.05 5.06 Orczifalva 7.49Vinga 7.33 6.33 Vinga 8.16Orczifalva 7.56 6.50 Nemeth-Sâgh 8.37
Mercziialva 8.14 6.06 Aradulă nou 9.09
Timișdra 9.04 6.50 Aradd 9.25

Ghirlșd 
Turda

6.05

Mur&ștt-ftudoșii-KBistrlța | ISistrița-Marfișifi-Baideș*

-------- II
4. —| Bistrița
6.4b I Tagă-Budatelecă 
g 59 I Murășă-Ludoșă

Nota: Numerii îucuadrațl cu linii grose însemneză ârele de nopte.

Murășă-Ludoșă 
Țagă-Budatole că 
Bistrița

1.16
4 50
y.59

Twrda—©lairișia

Ș 
1

00

10.50
11.10

3.55
4.10

9.30
9.50

Turda 
Ghiriși

6.05
6.25

9.40
10.-

2.4i o.BO
3.-| 8.40

Odorheiu—Sighișora iSiglaisora—® dorit ei w

Sighișâra
Odorheiu

5.— 11.25: Odorheiu
7.49 1.50jSighișdră

tipografia A. MURE^IANU Brașov

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmneșă 
Ocna
Sibiiu

Tr, de p.

4.05
4.35
5.16
5.47

T. <n p.j
10.47
11.17
11.58
12 29

6.10 12.52

Tr, o ran

7.10
7.35
8.27
8.59
9.23

iai-Copșa-micâ
Tr. om 11. Tr. de p. Tr. do p

Sibiiu 7.35 4.34 9.50
Ocna 8.02 4.58 10.14
Ldmneșă 8.30 5.25 10.40
Șeica mare 9.05 5.55 11.10
Copșa-mică 9.34 6.2U 11.35

Cucerdea - Oșorheiu 
JRegliinulit săsescia

Tr. de p. Tr. de p. Tr. omn.

Cucerdea 2.55 8.20 2.56
Cheța 3.25 8.50 3.29
Ludoșă 3.46 9.11 4.06
M.-Bogata 3.56 9.20 4.15
Iernută 4.33 9.57 4.54
Sânpaulă 4.48 10.12 5.10
Mirașteu 5.11 10.35 5.34

Oșorheiu ' 5.30 10.54 5.35
5.50 4.58

Reghlnul-săs. 7.2d 7.-

1.10
1.59
2.19
2.46
3.03
3.41
3.55

Meghinultf s&sescu-
Oșorheiu-^ucerdea

Simeria (Piski) 
Cerna
Unieddra

Tr. omn. Tr. de p. Tr. du p.

iîegninui-sâs. 8.25 8.—
Oșorheiu j

7.24
10.- 9.49
5 54 10.20

Mirașteu 7.44 6.14 L0.39
Sânpaulă 8.07 6.37 11.02
IernutU 8.29 6.68 11.23
M. Bogata 9.02 7.2b 11.53
LudoșU 9.35 7.41 12.06
Cheța 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 826 12.50

Simeria (Piski)-Uaied.
Tr. omn.

SJnied.»Simeria (Piski).

Inieddra
^erna8.40 2.45

10.52 5.28 Simeria

9.25
9.51

10.10


