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Brașovu, 13 Iunie st. v.
Retragerea neașteptată a prin

cipelui Bismarck a dovedită, că 
și celu mai mare bărbatu de statu 
și diplomată ală timpului seu pote 
fi înlocuită, fără ca se se semță 
deocamdată lipsa lui dela condu
cerea afaceriloră statului.

Der tocmai acesta urmare fi- 
rescă a lucrului este, ce superă pe 
ambițiosulă și activulu bărbată de 
stată germană, care atâta timpă 
a esercitată o putere și o influ- 
ință coverșitbre în imperiulu ger
mană, a căruia unitate și gloriă 
de acpi este în cea mai mare parte 
resultatulă politicei sale.

Principele Bismarck nu s’a re
trasă de bună voiă din înaltulă 
seu postă și faptulă acesta esplică 
de ajunsă slăbiciunea lui de a 
face ca și acum se se vorbescă 
mereu despre elu și de a nu suferi, 
ca se fiă uitată nici măcară pe 
scurtă timpă.

Locuința de față a lui Bismarck, 
castelulă dela Friedrichsruhe, este 
de ună timpă încoce asediată de 
diferiți raportori ai cfiarel°rh eu- 
ropene și de alte persdne distinse 
politice, cari toți voiescă se afle 
părerile fostului cancelară asupra 
situațiunei. Și Bismarck îi primesce 
pe toți cu plăcere și stă de vorbă 
cu toți, fiă chiar și Frances! ori 
Ruși.

Ba mai multă, principele Bis
marck s’a făcută, acum la bătrâ
nețe, și cjiaristă și susține în or-| 
ganele sale o viuă agitațiune pen-; 
tru ideile și planurile, ce le nu ' 
tresce.

Trecutulă și posițiunea fostului 
cancelară, fiindă înse, și acum după | 
retragerea sa, de-o însemnătate! 
escepțională, este erăși lucru fi-| 
reșcă, că împăratului și guvernului 
germană nu le prea convine lim- 
buția lui Bismarck, mai alesă că 
acesta din când în când lasă a se 
cunosce deosebirea de vederi între 
elă și împăratulă.

Scimă, că a făcută o rea im- 
presiune la curte mai alesă con
vorbirea principelui cu corespon-1 

denții cfiareloru francese și rusesci, 
cărora între altele le-a spusă Bis
marck, că n’a fostă învoită cu călă
toria împăratului la Constantino- 
polă, apoi că Germania nu păte 
face răsboiu ofensivă nici Fran- 
ciei, nici Rusiei ș. a

In urma acesta se cficea, ca 
noulă cancelară Caprivi ar fi adre
sată o notă cătră toți represen- 
tanții Germaniei în străinătate, 
cerendă să declare guverneloră 
diferite, că cele ce le vorbesce 
principele Bismark suntă numai 
părerile sale private.

Spre a răspunde la acesta mus
trare indirectă, principele Bis - 
marck a făcută ca să i-se prede 
o adresă de cătră aderenții săi 
speciali din Berlină. Cu ocasiu- 
nea predării acestei adrese, care 
purta vre-o 30,000 de subscrieri, 
Bismarck s’a apărată, într’ună dis- 
cursă, în contra imputăriloră ce 
i-se facă.

Elă mărturisi, că ar fi voită 
să se lupte mai departe, der nu 
s’a putută. Causa retragerei sale 
a fostă, că nu s’a mai putută în
țelege cu colegii săi. Der acum 
după ce a trecută de pe scenă în 
parteră, de ce să nu aibă și elă 
dreptulă de a face critică, în modă 
cuviinciosu ? Este, adause Bis
marck, datoria sa de a-și spune 
părerea acelora, cari voră să’lu 
asculte în întru și în afară și de 
a nu tăce.

„Ună vechiu proverbă“—c|ise 
Bismarck—„ne spune, că „celui 
ce i-a luată Dumnezeu oficiulă, 
i-a luată și mintea“. Der vă potă 
asigura domniloră, că eu suntă și 
acfi celă vechiu și nu mă supună. 
Unui ministru bună nu-i e permisă 
să se uite cum îșl încrețesce frun
tea monarchulă, căruia îi servesce, 
ci să-i spună francă părerea sa; 
căci în casulă unei decisiunl con
trare elă are dreptulă să alegă, 
decă vrea să se supună seu să se 
ducă. Și, deși nu mai sunt în oficiu, 
totuși am dreptulă, de care se bu
cură fiă-care cetățenă, de a’mi es- 
pune liberă părerile. Nu mă potă 

purta ca ună câne mută și... ceea 
ce vorbescă și facă, este în inte- 
resulă dinastiei si ală păcii1’. ..

Din cuvintele lui Bismarck re
iese, că neînțelegerile sale cu co
legii săi isvorescă de acolo, că 
aceștia din urmă au adoptată pă
rerile monarchului și nu ale sale 
și că ac|I cei dela guvernă n’au 
voința propriă, ci se dirigă numai 
după voința autocraticului mo- 
narchă.

De aceea discursulă celă mai 
nou ală lui Bismarck este numai 
oleiu turnată pe focă și pbte da 
îndemnulă a se forma o partidă 
specială bismarckiană.

Z~Z±T _a.PA.EA.
Răsboiu vamalii austro-ungarîi-serbft.

O telegramă din Belgrade anunță, 
că ministrulă de interne TaușanovicI a 
adresata o circulară cătră tote prefectu
rile, în care ordonă pe lângă oea mai 
mare rigore, ca să țină în cea mai dese- 
vîrșită discrețiune cașurile de bolă ce s’ar 
ivi la vitele serbescl. Agentulă diploma
tica rusesca, față cu lucrurile acestea, 
recomandă guvernului serbescă o atitu
dine leală și moderată, căci așa ar fi 
dorința Țarului. O altă telegramă din 
Belgrada anunță, că guvernula serba 
negă mereu esistența epidemiei de gură 
și de unghii între vitele serbescl, și că 
ministrula TaușanovicI a recomandata 
ambasadorului austro-ungară Thommel 
să trimită o comisiune mixtă pentru esa- 
minarea stărei faptice a lucrului. Minis
trula de agrioultură stărue pe lângă pă
rerea, ca guvernula ungurescă să-și re
tragă ordinațiunea sa.
Bismarck în contra împăratului Wilhelm II.

In dilele din urmă principele Bis
marck erăși a vorbita, der de astă-dată 
a vorbita înaintea compatrioțiloră săi, 
cari i-au dusa la Friedrichsruhe o adresă 
subscrisă de peste 30,000 de cetățeni. In 
vorbirea de mulțămită adresată deputa- 
țiunei, ce i-a adusa adresa cu subscrie
rile, Bismarck a protestată în contra 
invinuiriloră ce împăratulă germana i-le-a 
făcuta pentru convorbirile sale. Căușele 
retragerei mele, cfise Bismarck deputa- 
țiunei, nu le căutațl în mine, nici acolo 

unde mulțl le caută, ci căutați-le în deo
sebirile de vederi cu soții mei din minis- 
teriu. Nu mai consimțiamă cu oolegii 
mei, eu singura erama responsabila și 
deci a trebuita să mă retragă. Acum nu 
mai sunt responsabila și de aceea potd 
vorbi cum îmi place.... Una orna ca 
mine e datora a se declara și a-șl spune 
vederile sale și la locurile cele mai 
înalte. Nu pota să mă porta ca una 
câne, care e muta și nu latră. Ce dică 
și ce faca este în interesula dinastiei. 
Imputările ce mi-s’au făcuta pentru con
vorbirile mele suntă lipsite de temeiu. 
Că sunta supărațl unii pe mine nu’ml 
pasă; eu sunt obicinuită cu de acestea, 
ș’apoi am datina de a face, ce sciu că-i 
bine. Nu potă să ștergă din vieța mea 
40 de ani.

La dejunulă, ce a dată deputațiunei, 
Bismarck a disă, că încă la a 70 di ono
mastică a sa trebuia să se retragă, der 
n’a făcut’o numai din iubire cătră di- 
nastiă.

Alianța ruso-francesă.
Din Berlinu i-se scrie fbiei 

„Allgemeine Zeitung“ din Miin- 
chen:

Față cu afacerile bulgare noi stămă 
reci. Am amintită deja, că prințulă Fer
dinand se gândesce cu tătă seriositatea 
să facă să se esecute sentința de mdrte 
în contra lui Panitza. Stambulov din 
contră e de părere, că și o temniță pote 
face pe conjurați nestricăcioșl. In cu- 
rendă vine procesulă Panitza la ultima 
instanță de apelă, și atunci va trebui să 
se spună cuventulă hotărîtoră. (Proce
sulă s’a hotărîtă, s’a întărită sentința tri
bunalului de răsboiu, prin care Panitza 
e condamnată la mdrte prin împușcare, 
der recomandată spre grațiare. — R. 
„Gr. Tr.“) Ddr dedrece Rusia respinge 
dela sine orl-ce lăgătură cu Panitza și 
întrâga pressă a urmată esemplului, ori 
mai bine (fisă semnului făcută de gu
vernă, esecutarea lui Panitza nu pote da 
prioină la neplăceri politice pentru ac- 
tualulă guvernă bulgară. Pericululă în
cepe numai în momentulă, când Rusia 
ar eși din reserva sa în afacerile balca
nice. Ddrse pare, că până acum Țarulă 
nu e dispusă pentru acâsta. Astfelă stă

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.“

Sortea esilațilorn ia Siberia.
Renumitulu scriitoră rusă Dostojevski a produsă 
mare sensațiune în lumea literară prin o carte 
a sa întitulată „Din amintirile unei case de morți“, 
în care descrie forte fidelă chinurile, ce le în
dură esilații în Siberia. Din cartea acesta re- 
producemă următorea istoridră a renumitului 

scriitoră:
Oomandantulă ostrogului Kula, ală 

cărui nume „oriminalii“ nu’lă puteau 
cunosce nici înainte de a fi duși acolo, 
niol mai târcjiu, — era fdrte rău dispusă 
când a primită soire, că s’apropiă ună 
transportă de osîndițl. Elă adecă vătju, 
din lista oe i-se trimise înainte, că de 
astă-dată voră fi aduși numai nisce simpli 
dmenl în Kula: preoți, medici, dascăli, 
studențl și câteva femei, — seu mai bine 
(fisă : totîl pungi gole.

Cu tote astea oomandantulă era cu
prinsă de curiositate față cu două per- 
sone; una era Euthym Niketas, preotă 
greco-catolică de 89 ani, er alta Maria 

Pavlovna Khelmskttja, o actriță de 20 
ani. Niketas era ună „revoluționară “ pri- 
mejdiosă, er Khelmskaja a ajunsă în 
Siberia, pentru-că a cântată în Odessa 
cântece naționale polone. Acesta era totă 
crima ei.

Pe Niketas l’au prinsă, că predică 
lucruri nedumnetjeescl, agitdză pe omeni 
în potriva Țarului și nu sufere lățirea 
religiunei ortodoxe între credinooșii săi.

Ce era din tote acestea adevărată 
lucru firescă că nimeni nu scie, cu atâtă 
mai puțină judecătorii, cari l’au judecată. 
Ddr de ce să scie ei, căci ddră sarcina 
răspunderei nu’i apasă pe ei, și apoi cine 
ară sta bună pentru întâmplarea, că nu 
ei înși-șl voră ajunge în curendă pe banca 
acusațiloră, respective a osîndițiloră ? Nu 
înzadară oânta laureatulă nostru poetă, 
Lermontov: „Nu te întrista inima mea, 
pentru-că suferă așa de multă, căci sub 
glia cea verde se va sfîrși ori oe supă
rare și întristare.“

Era o di aspră de iărnă, când cei 
470 de osîndițl pășiră pe ostrogulă Kula. 

In două kibitcl (căruțe) zăceau trei 
femei însărcinate și ună preotă bătrână, 
cari pe drumă se smintiseră la minte. 
De pe femei nu erau luate cătușile, dâr 
fiind-că în starea, în care erau, pe lângă 
tdte bătăile și loviturile suferite nu pu
teau să mai mergă pe josă, ofițerulă 
ostașiloră, cari însoțiau pe osândiți, le-a 
pusă într’o kibitcă.

La noi în Rusia tote mergă într’o 
formă, chiar și în ostrogele din Siberia, 
așader osîndiții, cari din Moscva încolo 
au trecută și printr’o sută de ostrdge, 
nu puteau sci, când voră ajunge la lo- 
culă destinați unei loră.

Erau însă între ei dmenl așa de cu
tezători, cari în contra strictei opriri 
une-orl vorbiau cu ostașii, și astfelă se 
informară, că Kula se numesce loculă 
acela, de unde voră fi împărțițl mai 
târtfiu în diferite ocne.

— „Cetesce numai, Ivan IvanovicI, 
lista mișeiloră**,  (fi30 oomandantulă în- 
torcendu-se cătră ofițerulă adjutantă ală 
său. „Și acum tăcere! Cine se mișcă 

înainte de a’șl au(fi numele, Va pomeni 
câtă va trăi elă (fiua de a<fi-“

„Andrejev Nikolajev Pavlovicl!" 
striga c’o voce sbierătdre adjutantulă.

Nimeni nu se mișcă.
„Andrejev!“ strigă de nou, dâr res- 

pectivulă nu s’a presentată.
— „O, voi câni rebeli, der nici în 

prima (fi nu vreți să vă supuneți?! Hei, 
Sobolev, adă banca ș’apoi 60, er nu 80 
pe spatele lui Andrejev!“

După vorbele acestea, păși afară 
din rendulă osendițiloră o tînără fată 
abia de 16 ani, îmbrăcată sărăcăoiosă și 
cu voce plângătdre (fise:

„Nicolajev Andrejev a murită pe 
drumă.**

— „Ce’țl pasă ție, brdscă nenoro
cită!14 — răcni oomandantulă.

„Andrejev era tatălă meu !...**
— „Să mergemă mai departe* 4, con

tinuă „vitdzulă**  bărbată, „er d-ta, Ivan 
IvanovicI, trage peste numele lui An
drejev. Potă <fioej că Pr0 curendă a>
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lucrulu cu pressa rusâsoă, în care începe 
a se săvârși o schimbare în favorea unei 
acțiuni în Bulgaria. Semnalulă îlă dă 
„Grașdaninu, dâr trebue să așteptămă, 
ca să vedemă ce terenă află pipăirea sa. 
In totîi casulă, aceste simptome merită 
tătă atențiunea.

Și mai multă iritațiune pricinuesce 
în Rusia ună articulă, apărută în „Russlci 
Vestnih'1, ală exdiplomatului rusă Tatișcev, 
care desemnâză ca nemijlocită apropiată 
ori ca deja săvârșită — înțelesulă cu- 
vinteloră nu e tocmai clară — înche
ierea unei alianțe ruso-francese. Pasagiulă 
respectivă este, după o traducere a fâiei 
„Magdb. Ztg.u, acesta: „Acostă alianță 
este recunoscută și aprețiată ca necesară, 
atâtă în Petersburg, câtă și în Parisă, 
totă atâtă de multă de opinia publică, 
câtă și de bărbații de stată, cari suntă 
chiămațl a conduce politica esternă. Ța- 
rulă, dice-se, a recunoscută cu ageră 
privire folosulă unei înțelegeri cu Francia; 
prin acesta alianța franceso-rusă a tre
cută de pe tăremulă presupuneriloră și 
dorințeloră pe tăremulă faptei.u

Negreșită că, dâcă aoestă scire ar 
fi întemeiată, diplomația rusă nu se va 
spovedi în Berlină asupra acestui lucru 
și prin acesta s’ar pute esplica, de ce 
aci nu se scie nimică despre aceste lu
cruri. Mai totă așa de neprobabilă ar 
pute fi împrejurarea, că guvernulă rusă 
tocmai pe d-lă Tatișcev l’a alesă să trîm- 
bițe în lume interesantulă secretă. Acestă 
eroldă ală judecății de-apoi slavo-ruse 
după totă probabilitatea s’a lăsată a fi 
sedusă la acesta de vioiciunea tempera
mentului său, de a’șl socoti dorința sa 
dreptă faptă împlinită — faptă care, 
după câtă cunâscemă noi raporturile, 
mai are o bună bucată de vreme. OăcI 
lucrurile, dreptă privite, stau cu tote 
astea astfelă, că Rusia și așa e absolută 
sigură de acțiunea Franciei în casulă 
unui răsboiu. Decă deci Rusia ar în
cheia alianță, și-ar pune |cătușl, care i-ar 
restrînge libertatea propriei decideri și 
alegerea momentului potrivită. Acesta 
însă, preoum se pote 4* oe cu tdtă hotă- 
rirea, nu e în intențiunile Țarului, care 
nu simte încă nicl-decum necesitatea 
unui răsboiu. Probabilitatea vorbesce 
mai multă pentru aceea, că în atitudinea 
politică a Rusiei nu se va ivi în viito- 
rulu celă mai apropiată niol o schim
bare. A zugrăvi viitorulă depărtată, se 
interdice de sine față cu stările rusesol. 
Surprinderi suntă în orl-ce timpă po
sibile.

SOIRILE pJLLEI.
Delegațiunea ungară în ședința dela 

23 Iunie n. după o lungă der secă des- 
batere a votată bugetulă de esterne. 
Oposiția n’a făcută nici o gălăgiă de 
astă-dată. Contele Apponyi n’a vorbită 
decâtă la o singură posițiă a bugetului 
mai alesă în coutra înmulțirei plățiloră 
diplomațiloră. La cestiunea politicei es-

terne a vorbită numai delegatulă Horvat 
Gyula. Pentru ministrulă de esterne, 
care lipsia, a răspunsă lui Horvat, Szo- 
gyen. Delegațiunea a votată cu una
nimitate mulțămită protocolară ministru
lui comună de esterne, âr la propunerea 
lui Max Falk șl-a esprimată regretele 
pentru mârtea lui Andrassy. La desba- 
terile speciale n’a fostă decâtă o inter
pelare a lui Rakovsky, despre academia 
orientală. A41 delegațiunea ungară des- 
bate bugetulă bosniacă, er mâne celă de 
răsboiu.

* *

Numerulii jubilară alu „Familiei." Cea 
mai vechiă revistă beletristică-literară 
„Familia11 din Oradea-mare și-a serbată 
jubileulă de 25 ani ală esistenței sale 
printr’ună numără jubilară, care a apă
rută la 10/22 Iuniu n. Bogată și va
riată în cuprinsulă său, numărulă jubi
lară ală „Familiei" cuprinde: articull, 
sentințe, poesii, cugetări, la care au co
laborată peste 30 de scriitori de-ai 
noștri de diucolo și de dincoce de Car- 
pațl, printre cari vedemă pe P. S. Sa 
Dr. Victorii Mihali episcopulă Lugoșului 
și pe P. S. Sa Nicolae Popea episco
pulă Caransebeșului, pe episcopulă Mel- 
chisedectt din Romană (Moldova) apoi 
pe d-nii: G. Barițiu, A. Mocsonyi, V. 
Băbești, ș. a. D-lă V. Alexandri îșl es- 
primă părerea de rău, că din causă, că 
zace de 7 luni, și lira îi zace și prin 
urmare „nu i-a fostă cu putință a răs
punde precum ar fi dorită la îndemnulă 
ce i-a dată pentru jubileulă „Familiei" ; 
apoi vedemă poesii scrise de d-nii: Ar. 
Densușianu, B. P. Hașdeu, d-na M. Poni- 
d nii: Th. D. Speranță, Iuliu I. Roșea, 
A. Bârseanu, V. B. Muntenescu, V. Bum
bac, ii, ș. a. Mai departe vedemă pe d-nii 
A. D. Xenopolu, Titu Maiorescu, G. Io- 
nescu Gionti, I. Slavici, D. Zamfirescu, jl. 
Sbiera, d-na Constanța de Dunca, Schiau, 
I. C. Panțu, D. Stăncescu a. cari au scrisă 
sentențe, cugetări etc. La sfîrșitulă aces
tui interesantă numără d-lă Iosifă Vul
canii, neobositulă redactoră ală „Fami
liei", mulțămesce tuturoră colaboratori- 
loră săi domniloră cari i-au făcută, acestă 
rară bucuriă și publicului care n’a lăsată 
să cadă acestă întreprindere. „Susă stâ- 
gulă!" sfîrșesce d-lă Vulcană. — Din 
parte-ne recomandămă tuturoră Româ- 
niloră acestă numără jubilară ală celei 
mai vechi reviste literare românescl, sub 
aripile căreia multe talente s’au desvol- 
tată, mai alesă aici la noi în Ardelă și 
Țâra ungurâscă.

* * *
„Popă valachfi daoo-românil." Din 

Szâkesut i-se scriu lui „Egyetârtâs" ur- 
mătorele: Vărady, plebană r. cat. și ins- 
pectoră reg. de scole, a asistată în 4i" 
lele trecute la ună esamenă școlară dela 
scola gr. or. din Szâkesut. Plebanulă 
Vârady a rămasă torte mulțumită cu 
esamenulă, 4^ce „Egyetârtâs" ; copii ro- 
mâniloră au făcută mare progresă în 
limba maghiară, căci au tradusă corectă

poesii românescl în limba maghiară și 
au rostită versuri maghiare. Inspecto- 
rulă laudă pentru acestă progresă pe în- 
vățătorulă supremă. Ei, dâr nu stau 
așa lucrurile cu George Miclea, noulă 
parochă gr. or. din Sâkesut. Acestă 
popă valahă, după ce s’a dusă inspecto- 
rulă din comună, s’a p^nsă înaintea po
porului, că învățătorulă supremă dela 
școla din sată maghiariseză copiii. Dâr 
din norocire poporală română din Sze- 
kesut e ou multă mai patriotică decâtă 
să asculte de acestă popă daco-română, 
căruia episcopulă din Aradă I. Mețianu 
ar trebui să-i umble în urme și să-și ca
pete pedâpsa meritată pentru nepatrio
tica lui purtare."

Câtă de îndrăoițl suntă patrioții bote
zați în spurcatul lor șovinismă ! Parochulă 
Miclea însă facă-șl fără de genă dato- 
rÎDța față cu nâmulă său, apărându-lă de 
ispitele dușmaniloră săi.

* * ❖
Teatru naționalii în Iași. S’a numită 

0 comisiune de cătră ministerulă Culte- 
loră, pentru ca să hotărască loculă, pre- 
țulă și tote celelalte amănunte privitore 
la construcțiunea unui teatru națională 
la Iași. Suma ce se destineză pentru 
acâstă construcția este de lei 600,000.

*
Societatea ardelenă pe acții de rafi

nare a petroleului a hotărîtă în adunarea 
sa generală să lichideze și să vân4ă te
renurile, edificiile și mașinile cu 275,000 
fl. societății pe acții de rafinăriă mi
nerală.

* * *
Prințulu bulgarii in străinătate. „Tim- 

pulă" află, că Prințulă Ferdinand ală 
Bulgariei va întreprinde în curândă 0 
călătoriă în străinătate. A. S. va merge 
mai ântâiu la Viena.

* * *
Petrecere de veră va arangia în Ban- 

dulă de Câmpiă inteligința română de 
acolo și din împrejurime, Duminecă în 
13 Iulie st. n. Venitulă e destinată în 
folosulă scoleloră române din Bandă. 
Inceputulă la 4 ore p. m. Prețulă de 
intrare de personă 1 fl. de familiă 2 fl. 
Comitetulă arangiatoră e representată 
prin d-nii: Filipă Popă, președinte; Ro- 
mulă S. Orbeanu, v.-președinte ; Zachariă 
Oprea, casară; Ștefană Rusu, secretară'; 
Sfefană Tamașiu, controloră; Ioană Ho- 
doșiu, Ilariu Chendi, Petru Gora, Si- 
mionu Tescariu, Mariu Elecheșiu, Ioană 
Bucură, Iulius Truța, Petru Marină, 
Paulă Marină, Alexandru Rusu, Dionisiu 
Simonă, Aurelă Domșa. Suprasolvirile 
și ofertele marinimâse pe lângă mulță
mită se voră cuita pe cale 4iaristică. 
Provederea e concre4ută familiiloră.

* * *
Jertfa unui scvalîi. Măestrulă de îno

tată Silvio Mayonni, ocupată într’o baiă 
de mare din portulă Fiume, alunecă 
deună4ile, când eși dintr’o cabină, și ’i 
se jupui pelea dela ună picioră. Ca să 
facă să înceteze ourgerea sângelui, sări

în apă și începu a înota repede. Deo
dată scose Mayonni ună țipetă grozavă. 
Nevastă-sa lua iute 0 luntre, ce era le
gată de pontâne, și porni după bărbatu- 
său. Ajunse la elă tocmai în momen- 
tulă când din causa scurgerei sângelui 
și a slăbiciunei era să se cufunde. Fe
meia apucă pe bărbatu-său de pără și 
isbuti să-lă suie în luntre. Spre groza 
ei observă, că bărbatului său îi lipsesce 
ună picioră. Intr’aceea sosiră cu luntrile 
mai mulțl colegi și-i găsiră pe amândoi 
fără consciință în luntre. Iute fură a- 
dușl la țărmă și deșteptați de medicii 
din portă. Nenorocitulă înotătoră isto
risi, că l’a urmărită ună sevală (pește) 
și i-a mușcată piciorulă. Autoritatea a 
publicată ună avertismentă cătră pu
blică, ca să nu se scalde în marea des
chisă, deârece de cât-va timpă s’au ră- 
tăoită p’acolo număroși scvall.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Selagiu, Iunie 1890.

Domnule Redactoră! In 4iua a 3-a 
de Rosalii, 3 Iuniu n. o., s’a ținută adu
narea generală a „Reuniunei învățăto- 
riloră Români SălăgiehI" în comuna Er. 
Hotoană. Acestă adunare a fostă una 
dintre cele mai însemnate dintre tote 
adunările nostre de 20 de ani înedee, de 
când esistă reuniunea, de 0 parte pentru- 
că în acâstă adunare s’a serbată aniver
sarea a 20-a și trecutulă de două decenii 
ală acestei reuniuni, âr de altă parte 
acâstă adunare a fostă una dintre cele 
mai însemnate în viâța reuniunei și 
pentru primirea și ospitalitatea, ce amă 
avut’o din partea braviloră poporenl din 
Er.-Hotoană și a multă zeloșiloră con
ducători — preotă și învățătoră — cari 
ne-au primită forte frățesce și curată 
românesce. Etă cum ne-a primită aoestă 
bravă poporă și conducătorii săi:

Multă meritatulă preotă, d-lă Va- 
siliu Patcașă,și zelosulă învățătoră Teo
doră Medană, în deplină înțelegere și 
armoniă, ca doi factori adevărațl ai cul- 
turei poporale, au făcută pregătirile de 
primire încă cu 2—3 săptămâni înainte 
de adunare, vestindă sărbătorea primirei 
nostre mai întâiu poporului, apoi tipă- 
rindă ună numără mare de invitațiunl, 
pe oarl le-au trimisă pe Ia toți amicii 
învățământului poporală românescă, nu 
numai în Sălagiu, ci și în Bihoră și în 
părțile Sătmărene, învitându-i la acâstă 
sărbătore a corpului didactică Sălăgiană 
și la petrecerea împreunată cu dansă.

Atâtă membrii ordiaarl ai Reuniunei, 
câtă și toți părtinitorii și voitorii de 
bine ai ei și ai învățătoriloră se și grăbiră 
încă Luni a doua 4i de Rosalii să plece 
la Hotoană, cari cu calea ferată, cari cu 
căruțe cu cai. Cei ce amă călătorită ou 
trenulă, dela Șimleu amă fostă ferioițl 
în astă călătoriă a saluta în mijloculă 
nostru pe bunulă nostru președinte, pe 
Rdss. d-nă Vicariu ală Sălagiului Alimpiu 
Barboloviciu, căruia ca să’i facemă 0

murită fericitulă, căci altfelă ar fi gus
tată din banca dela Rula. He, he, he!"

In decursulă oetirei catalogului se 
iviră mai multe astfelă de scene, ba nici 
banca n’a fostă adusă înzadară, fiind-că 
acum chiar și autoritatea comandantului 
pretindea, ca deportarea să nu se întâmple 
fără bătăi.

Ajungendă rândulă la Niketas, care 
ou picidrele lui de 89 de ani a venită 
pe josă pănă la Rula și în totă decur
sulă drumului îndemna la suferire pe 
soții săi, bătrânulă rugă pe comandan- 
tulă să’i permită a ședâ pe pământă.

— „Cum s’a purtată osînditulă pe 
drumă?" întrebă comandantulă pe ad- 
jutantă. „Ori doră îi veți da și aoolo 
scaună deosebită ou rătjimușă ?u

„N’am nici o plângere în oontră’i", 
răspunse locotenentulă Zacharier din re- 
gimentulă dela Permi, care a plecată ou 
transportulă din Moscva în 4^e^e din 
urmă ale lui Iunie ou două sute de 
«ostași.

— „ Duceți pe bătrânulă crai-
donă în spitală, dâcănu pâte sta pe pi- 
ciâre."

Și Niketas ajunse în spitală...
Sublocotenentulă Zacharier era bă- 

iată bună. Grozavă îi plăcea vinulă, 
dâr nici de rachiu nu se prea feria. Cu 
tdte acestea sufletulă lui nu era tocmai 
pierdută pentru femei. Pe drumă vorbi 
adese-orl cu Rhelmskaja și’i promise, că 
dâoă se va reîntorce în Moscva, va face 
cunoscută celoră mai de-aprâpe ai ei, 
unde și cum se află.

Biata femeiă, în consciința desevîr- 
șitei sale nevinovății, se mângăia cu 
speranța, că înohisorea ei nu va ținâ 
lungă timpă, dâcă rudele și prietinii ei 
voră interveni pentru ea.

Cu față zîmbitore se presentâ în 
4iua următore comandantului când a- 
cesta făcu 0 revistă asupra osîndiți- 
loră în curtea ostrogului. Sărmana fi
ință însă înțelese din câte-va cuvinte,

la ce se pote aștepta, dâca va fi res
pinsă . ..

într’o diminâță însă ea fu aflată 
întinsă într’ună unghiu ală închisorii, 
străpunsă prin inimă cu aculă de pără. 
întâmplarea înfiorătore n’a produsă sen- 
sațiă întră osîndițl decâtă numai după-ce 
cadavrulă i-a fostă dusă de aoolo; mai 
multă nime nu și-a mai sfărîmată ca- 
pulă cu ea.

înainte de sosirea osîndițiloră în 
ostrogă, a trebuită să le facălocă acolo. 
Dâr respectivulă ofițeră anunță, că 
acolo nu mai încape niol ună sufletă 
de omă.

— „Doră așteptați să dau locă mi- 
șeiloră în odaia femeii mele?", strigă 
turbată comandantulă.

Unulă dintre cei mai distinși mem
bri ai corpului profesorală dela soâlele 
8uperiâre din Riev, Sokolnic Procop 
Feodoroviol, fiindă judecată la 15 ani 
muncă grea, a zăcută în ostrogulă din

Rula 11/2 ani, pănă ce a fostă dusă în 
minele de sare.

In timpulă acesta colegii săi au 
mișcată tote pietrile pentru mântuirea 
lui, ală cărui păcată pură și simplu era, 
că a dată câte-odată discipuliloră săi 
să citâscă 4iare englese și italiene. So- 
kolnio făcea diferite notițe pe mar
ginea 4iar®loră, er despre alte păoate 
s’a îngrijită poliția secretă și duș
manii lui.

Cu tâte acestea colegii lui, toți 
âmenl ou influință, duseră lucrulă pănă 
acolo, că comanda din Rula a fostă si
lită să dea ministrului ună atestată des
pre purtarea lui Sokolnic. In locă de 
adevără însă au ajunsă la cunosoința 
loouriloră competente fapte întorse , 
în urma cărora Sokolnic a pierită a- 
COiO ....

Așa se petreoăluorurile aici, âr răulă 
cresoe din 4i în 41 totă mai tare.

B.
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Prin legea pentru plata prin antici- 
pațiune a obligațiuniloră 6 la sută, ați 
pusă pe guvernă în măsură de a face ună 
pasă spre unificarea datoriei publice, ușu- 
rândă astfelă sarcinile bugetare.

Primindă creditele cerute pentru șo
sele și pentru nouă linii de drumă de 
feră, ați sporită în modă simțitoră marea 
rețea a căiloră nostre de comunicațiunl, 
pregătindă România a susține lupta 
economică, care se încinge în totă Eu
ropa.

Prin votulă legei asupra organisa- 
țiunei Magistraturei, ați asigurată ma
gistratului neatârnarea și justițiabilului 
încrederea în drepta aplicare a legiloră.

Legea cumulului pune capătă 'unui 
abusă de multă denunțată opiniunei pu
blice, și deschide tinerimei muncitore 
și studiose ună nou câmpă de acti
vitate.

In fine legea pensiuneloră asigură 
vechiloră servitori ai Statului o răsplată 
potrivită pentru serviciile loră, o bătrâ
nețe la adăpostulă lipsei și mângâierea 
de a sci, că în casă de morte timpuriă, 
văduvele și copiii loră nu voră fi pă
răsiți de Stată, căruia dânșii au consa
crată munca vieței loră întregi.

Domniloră Senatori, Domniloră De- 
putațl 1 Cu tote lucrările însemnate, care 
s’au săvârșită, totulă nu este împlinită. 
Țera mai are nevoi; legislația mai are 
lipsuri; diferitele clase sociale mai au 
cerințl. Der ună începută așa de fru
mosă justifică cele mai mari și mai te
meinice speranțe.

Intorcându-vă în mijloculă conce- 
tățeniloră d-vostră, veți ave mulțumirea 
sufletescă de a sci, oă ați justificată în
crederea loră și ați meritată recunos- 
cința țărei.

In virtutea art. 95 din Constituțiune, 
Eu declară închisă sesiunea extraordi
nară a Corpuriloră Legiuitore.

Unu preotu cu minte.
„Pești Naplo“ scrie sub titlulu 

„Unu preotă în contra Kulturegy- 
letului maghiară ardelenă,,:

„Ar pute crede omulă, că soirea, 
ce o cetimă tocmai acum din Dobrițină, 
marele orașă ală țării de josă maghiare, 
a venită din Sibiiu ori din Lipto-Szent- 
Micloș. ț)iarele de acolo luptă de ani o 
luptă înferbântată în contra prooederei 
comunei bisericescl evangelice conf, 
augsb. din Dobrițină întemeiate cam de 
vr’o 10 ani, că în acel orașă curată maghiar 
ține din timpă în timpă serviciu divină 
în limba germană. Acestă caracteristică 
procedere, precum aflămă, a formată și 
obiectă de discuțiune în adunarea ple
nară orășenescă, când a fostă pe tapetă 
conclusulă despre subvenționarea mate
rială, ce e a se acorda singurateceloră 
confesiuni. Acum scrie „Debreczen*  des
pre preotulă, după câtă scimă noi nu 
pre populară, ală bisericei evangelice 
din Dobrițină Ludwig Materny, că elă 
respinge alegerea sa ca membru în co- 
mitetulă filialei comitateloră Dobrițină 
și Hajdu a Kulturegyletului maghiară 
ardelenă și într’o scrisore a declarată, 
că elă va fi numai membru ală astorfelă 
de reuniuni, a oăroră țîntă este d’a păși 
în serviciulă unei idei mai înalte în in- 
teresulă Dobriținului; și acestă hotărîre 
a sa nu o schimbă nici față cu Kultur- 
egyletulă maghiară ardelână, din care 
causă nu numai că nu primesoe alege
rea sa ca membru în comitetă, dâr nu 
intră nici măcară în rândulă membriloră 
simpli, și deci cu atâtă mai multă tri
mite îndărătă cola de ooleotare. Comi- 
tetulă — lucru naturală — a luată la 
cunoscință scrisorea și numai fișpanulă 
președinte contele Degenfeld a observată, 
că cu comitetulă au voită ei să onoreze 
biserica evangelică conf. augsb. din Do
brițină. Pressa din Dobrițină însoțesce 
strania pricepere a d-lui preotă ou co- 
mentarele corăspunZătdre*.

• • • 1 ' m j I. ■ ■■ -

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

istă ună preotu, care a avută 
curaj ulu corectei sale convingeri, 
căonârea „Kulturegyletistă“ numai 
l’ar desonora.

distragere plăcută, pe cale i-amă cântată 
mai multe poesii naționale dintre cele 
mai alese românescl.

La stațiunea din Hotoană ne aș
tepta bravulă confrate ală nostru, Teo
doră Medană, cu 8 căruțe și cu ună nu
mără frumosă de poporă, unde ne-amă 
salutată unii pe alții cu dulcea cântare 
„Hai să dămă mână cu mână'1, apoi 
suindu-ne pe căruțe ne-amă dusă pe la 
cuartire. Eu cu colegulă meu Ioană Oe- 
gariu din Cehiu, ca funcționari ai reu- 
niunei, amă fostă încuartirațl la cura- 
torele primară, care ne-a dusă cu căruța 
sa pănă acasă, unde buna găzdde a 
casei ni-a eșită înainte și ne-a salutată 
cu: „Dumnecjeu vă alduiască!*  „Placă- 
vă domniloră înlăuntru! suntemănoi în- 
vățațl cu omeni de omeniă“... Câtă ai 
bate în palme, mesa era încărcată cu 
totă felulă de mâncări: o sticlă cu beu- 
tură, ună colacă mare din fărină alesă 
și două blide cu felurite cocăturl (pră
jituri) cu macă, lictară, nuci și mandulă, 
cugetai că’să aduse din confetăriă. Pen
tru curiositate ne-amă dusă pe la frații 
colegi de prin casele vecine, ca să ve- 
demă și cuartirele și primirea de care 
se bucură ei. Mai aprope amă dată la 
ună bună economă, care ne-a primită 
cu dragoste neașteptată, ba ne-a pusă 
la mesă ou cei doi frați ai noștri, unde 
găsirămă mâncări totă așa de bune, co
lacă, trei soiuri de prăjituri presărate cu 
zaharu etc. Stăpânulă casei ne spuse, că 
e fratele preotului locală, conversa cu 
noi ca ori ce omă cu cultură, ni-a spusă, 
că a umblată la scola din satu și mai 
alesă de când fratele său e preotă și func- 
ționeză ca învățătoră d-lă Medană, nu 
numai densulă, ci toți din sată în etate 
de 28—30 ani, feciori și fete deopotrivă, 
au umblată și umblă la școlă în tote 
Duminecile și sărbătorile, apoi în serile 
celea lungi de iărnă, unde li-se propună, 
pe lângă scriere și cetire, și cântările 
bisericescl și naționale, apoi li-se esplică 
cuvintele curată românescl și se dedau 
a vorbi curată românesce.

Pe când ne întorserămă la cuartiră, 
sosi dela dansă și copila curatorului, de 
18 ani, care ne salută cu „bună sera !“ 
și: „placă-vă a cuprinde locă!“ Apoi 
ni-arătâ caetele sale de scrisă și cărti
cica de versuri naționale, ce li-s’au pro
pusă, tote scrise frumosă și fărte ce- 
tibile.

A doua cji s’au continuată festivi
tățile și s’au începută ședințele.

(Va urma-)

închiderea camerelorii române.
Mesagiulă regală, cu care s’a 

închisă sesiunea estraordinară a 
corpurilor^ legiuitdre române, e 
următorul!!:

Domniloră Senatori, Domniloră De
putății Astăcjl se închide o lungă și ro- 
ditore sesiune. In numele Meu și în 
numele țării vă mulțămesoă de munca 
neobosită ce ați pusă, pentru a îmbu
nătăți numărose instituțiunl ale Statului, 
a îndeplini dorințele și a justifioa spe
ranțele țării.

Opera, care ați săverșit’o, răspunde 
rîvnei pentru progresă ce însuflețesce 
adunările aotuale, pe oare spiritulă loră 
înțeleptă a sciută însă să o menție în 
margini legitime. Părăsindă interesele, 
cari vă reclamă în acestă timpă ală 
anului, nu ați voită a vă despărți pănă 
ce n’ațl înzestrată țâra cu ună numără 
de importante reforme.

Ați votată creditele cerute de gu
vernă pentru fortificați uni șj pentru ar
mată. Aoeste grele, der neapărate saori- 
fioii, voră întări forțele ndstre de apărare. 
Iubirea nostră de pace, care ni-a meri
tată înorederea Europei, nu lasă nici o 
îndoielă oă aceste măsuri nu au altă 
soopă.

Prin legea asupra băncii ați com
plectată opera din sesiunile trecute, sta- 
bilindă ună sistemă monetară la adă- 
postulă variațiuneloră, conformă dateloră 
sciinței și intereseloră comerțului.

Unu concursu literaru*).
Societatea pentru cultura și litera

tura română în Bucovina escrie cu acesta 
concursu pentru compunerea a două cărți 
pentru tineretă (pentru bibliotecele șco
lare). Cuprinsulă uneia dintre aceste cărți 
se fiă potrivită a deștepta la tineretă 
simțământulă de datoriă, averea moște
nită dela părinți nu numai de a-o păstra, 
ci și de a o înmulți; eră cuprinsulă căr
ții a doua să fiă potrivită a îndemna pe 
tineretă la îmbrățișarea meseriiloră, a 
industriei și a comerciului.

Deși Societatea dorefcce, ca compu
nerile să fiă de cuprinsulă amintită, to
tuși se voră lua în considerare și acele 
compuneri, cari ar trata despre alte teme.

Compunerile trebue să fiă celă pu
țină de o colă de țipară și suntă a se 
trimite comitetului Societății pănă în 1 
Septemvre 1891. Compunerea cea mai 
bună fără privire la temă se va premia 
cu 30, eră cea care îi va urme: în ca
litate ou 20 fi. v. a. Celelalte compuneri 
incurse, decă voră fi bune, se voră ti
pări de Societate numai ou încuviințarea 
autoriloră.
Comitetulă Societății pentru cultura și li

teratura română în Bucovina.
Cernăuți în Maiu 1890.

Președintele: Secretarulă:
Hormuzaky. D. Soooleanu.

Miilțăinitîi publică.
Subscrișii ne ținemă de cea mai plă

cută datorință a mulțămi pe acestă cale 
M. O. Domnă protopopă Ioanu Velle din 
tractulă Câscăului, care, în înțelesulă pro- 
misiunei făcute cu ocasiunea tinerei adu- 
nărei nostre învățătorescl filiale din anulă 
trecută, a binevoită a pune ună premiu 
de 20 fl.^ care să se împartă între doi 
învățători, cari voră arăta ună succesă 
mai bună.

Premiulă amintită s’a împărțită în 
3 părți, la trei învățători, așa că Lau- 
rențiu Aur. Micheșiu, învățătoră în Deșiu, 
a primită 10 fi., Augustină Popă înv. în 
Urișioră 5 fi., er lui Georgiu Hatosă, 
înv. în Câscău, și soției sale pentru lu- 
crulă de mână, ce l’a propusă fără de 
nici o remunerațiune, li-s’au dată 6 fi.

Pentru acestă faptă nobilă, pe lângă 
asigurarea nostră, că vomă face și în 
viitoră în interesulă națiuuei nostre totă 
ce ne voră concede puterile, mulțumimă 
bunului și meritatului nostru conducătoră 
Ioană Velle, care totdeuna a arătată celă 
mai mare interesă atâtă față cu îmbună
tățirea sorții învățătoriloră, câtă și peste 
totu față cu înaintarea în cultură a po
porului nostru românescă. Dumnezeu 
să’lă țină la mulțl ani spre binele nostru 
și ală scumpei nostre națiuni românescl!

Deșiu, 17 Iunie 1890.
Laurențiu Aur. Micheșiu, Georgiu Hatosă, 
Augustină Popă, Eugenia Boroșiu m. Hatosă.

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

Berlinii, 25 Iunie. Imperatulu 
a aprobată cererea de demisionare 
a ministrului de finanțe Scholz și 
a numită ministru de finanțe pe 
primarulă din Frankfurt, Miguel. 
— In parlamentă s’a începută a 
doua cetire a proiectului militară, 
cu care ocasiune cancelarulă im
periului, polemisândă în contra lui 
Windthorst, se rugâ se se primescă 
proiectulă nemodificată. Desbate- 
rea se continuă ac|i.

DIVERSE.
Nuca de Kola. Nimeni nu’șl închi

puia, că soluțiunea mariloră probleme 
militare, ce agită Europa, trebuia să viie 
din Africa: din Congo seu din Zanzibară. 
Acesta e totuși fenomenulă ce se pro
duce, decă este să credemă autoritățiloră 
militare germane. Acestea pretindă, că 
au descoperită pentru trupele loră ună 
produsă alimentară, care ar face extra
ordinară de ușoră aprovisionarea trupe- 
loră, așa de ușâră înoâtă armata germană 
ar pută să se îngrijescă cu acestă mij- 
locă de subsistență și să fie mobilisată 
înainte ca Franța să fi avută măcară 
timpulă de a subscrie contractele pentru 
aprovisionarea cu carne. Acestă alimentă 
nu e altulă, decâtă ună fructă, fructă 
magioă ală țăriloră tropicale, nuca de

*) piarele române suntă rugate a repro
duce acestă concursă.

Kola, cu care se nutrescă atâtea triburi 
africane și care se întrebuințeză și ca 
condimentă și stimulantă în Indiile occi
dentale și în America de Sudă. Nuca de 
Kola, care conține o proporția mare de 
theină și de theobromină, trece pentru 
a fi atâtă de nutritivă, incâtă o jumătate 
duzină din fructele ei condensate sub 
forma de pișcoturl, seu de conservă, echi- 
valeză cu ună jigou de mielă seu cu o 
friptură de carne de vacă. Ea are der 
imensulă avantagiu de a fi mai "portativă 
ca orl-ce altă productă, de a fi mai pu
țină costisitore și de a lucra și ca sti
mulantă. Și acela care va sci celă d’în- 
tâiu să facă din ea o aplicare generală, 
va ave, dică savanții germani, ună avan
tagiu mai prețiosă în joculă său decâtă 
acela, pe care ’lă represintă melinita seu 
o pușcă perfecționată.

Tocmai resultă dintr’o comunicare fă
cută dilele acestea Academiei de medi
cină din Franța de d. Duhamel dela 
clubulă alpină francesă din Giezes, că 
nuca de Kola are număroșl partisanl 
printre alpiniștl, cari îi găsescă nisce 
proprietăți acceleratricl extraordinare. 
Grație nucei de Kola circulația, asudarea, 
secrețiunea salivară (scuipatulă) suntă as
tâmpărate, pe când sistemulă musculară, 
din contră, este excitată. Așa, numai 
câte-va pișcoturl compuse din acestă 
nucă suntă de ajunsă pentru a reda for
țele unoră persone nimicite de oboselă; 
nicl-odată cafeina n’ar da ună aseme
nea resultată.

D lă Duhamel se angajeză a face, 
într’o ascensiune, încercarea nucei de 
Kola în contra cafeinei, declarată supe- 
ribră de cătră d. Germain See și cere 
ca Drul See să găsescă ună campionă 
pentru cafeină. Cei doi campioni voră 
pleca din Chamounix în aceeași seră, la 
dece ore. Se voră sui pe vîrfulă mun
telui Blanc și voră trebui să se scobore 
în aceeași (fi- D-lă Duhamel nu va ave 
decâtă nuca de Kola pentru a-șî susține 
forțele, campionulă d-lui Germain Sâe nu 
va lua decâtă cafeină. Se va vede atunci 
la care din două pneumografulă, cardi- 
ografulă și chronometrulă îi voră da pre
miulă. D-lă Duhamel dice, că e sigură 
de a birui. Vomă vede. Pănă atunci se 
pare că țările, cari, în acești din urmă 
ani, au ocupată în Africa teritorii bo
gate în nuci de Kola, au pusă mâna pe 
nisce mici Peru.

„Curierulă Universală."
0 înșelătoria de 15,000 mărci prin 

telefonu. O agentură de bancă din Ber
lină a fostă întrebată de ună comer
ciantă cu ajutorulă telefonului, că nu-i 
aplecată să-i dea în grabă o sumă de 
15,000 mărci. După-ce șefulă agenturei 
îi răspunse favorabilă, comerciantulă îlă 
avisâ, că va trimite după bani pe ună 
servitoră. Servitorulă șe și presentâ în- 
curândă la bancă și pe lângă o chitanță 
în totă regula ridică banii. Nu trecu 
multă timpă însă și agentura băncei fu 
avisată, că respeotivulă comeroiantă, în 
numele căruia s’au ridicată cele 15,000 
de mărci, nu scie nimică despre acesta. 
Servitorulă a fostă arestată numai de
câtă, der elă n’a sciută spune mai multă 
decâtă, că ună tînără ca de 20 de ani 
l’a rugată să-i ridice cele 15,000 mărci. 
Poliția urmăresce pe înșelătoră.

Carte panslavă în scotele serbescî. 
Sub numirea „Srpski svet*  (Lume sâr- 
bescă) a apărută în tipografia statului 
în Belgradă o carte provădută cu 41 
ilustrațiunl. Cartea e mai multă o geo
grafia și privesoe ca pămentă serbescă 
nu numai regatulă serbescă, ci și pe 
Serbia-vechiă, Muntenegrulă, Macedonia, 
Bosnia și Herțegovina, Croația și Dal
mația, Țările slavonice și comitatele 
Baciu, Torontală, Carașă-Severină și Ti- 
mișă din Ungaria. Cartea acesta e apro
bată de ministrulă serbescă, ca carte 
obligată în șoolă, din ceea-ce se potă 
vede câtă de colo „bunele porniri*  ale 
Serbiloră față de Maghiari,—(fice „Egye- 
tertăs'1.
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VurmnlA pieței SBrnșo'oâ
din 25 Iuniu st. n. 1890.

Cursold ia bursa a® Viena
din 24 Iuniu st. n. 1890.

Bancnote românescl Cump. 9.26 Vând. 9.28
Argintă românescă - M 9.23 n 9.26
Hapoleon-d’orl - - - n 9.27 n 9.30
Lire turcescl - - - H 10.56 n 10.61
Imperiali .... n 9.54 n 9.69
GalbinI n 5.45 n 6.50
Scris, fonc. n Albinau6u/0 n 102.— ji —.—

„ „ „ 5°/(, H 99.50 w
Ruble ru8escl - - . n 133.— >» 134.—
Mărci germane - - ,,
Discontulă 6- 8% Pe ank.

î î 4

.Etanta de aurii 4°/0..............................103.25
Bonta de hârtiă5u/0............................... 99.65
Imprumutulii căiloră ferate ungare *

aurii.....................................................117.—
dto argintii................................ 96.30

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

Amortizarea datoriei căiloră ferata de
ostii ungare (2-a emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate d«
ostii ungare (3-a emisiune) - - 113.50 

Bonuri rurale ungare ----- 89.— 
Bonuri croato-elavone..................... 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungurescă ................................ —.—
împrumutul^ cu premiulii ungurescii 138.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 127.50
Renta de hârtiă austriacă - - - - 88.50
Renta de argintii austriacă - - - - 89.05
Renta de aurii austriacă..................... 159.—
Dosuri din 1860   139.75
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 970.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 345. - 
Acțiunile băncei de credits austr. - 303.25
Galbeni împărătesei- 5.54
Napoleon-d’orI............................................9.29 */,
Mărci 100 împ. germano .... 57.50
londra 10 Livrea sterline» .... 117.—

Dela comitetul central electoral al comit. Brașov.
Nr. 24—1890. 360,1

Publicațiune.
Din partea comitetului centralii elec

torală ală comitatului Brașovă se face 
cunoscută în înțelesulă art. de lege XVIII 
ex 1876, cum-câ listele, respective cata
loged provisorice ale alegătoriloră de 
deputațl pentru dieta țării suntă com
puse pentru acestă ană în ambele cer
curi electorale, ce stau sub conducerea 
acestui comitetă centrală electorală.

Catalogulă generală ală tuturoră ale- 
gătoriloră din ambele cercuri electorale 
este espusă la vederea fie-căruia în bi- 
roulă președintelui comitetului centrală, 
er cataloged singuraticeloră comune suntă 
espuse în casa satului a fie-cărei comune. 
Ele se potă vedea de orl-și-cine în amin
titele locuri din 5—25 Iulie a. c. st. n. 
în presențavre-unui funcționară a. m. dela 
8—12 ore er p. m. 2—6 ore se potă lua 
și copii de pe ele.

Fi ă-cine pote reclama în oontra ca
talogului respectivă referitoră la propria 
sa personâ; afară de acesta fiă-cine este 
îndreptățită a reclama în contra vre-unei 
neîndreptățite luări seu lăsări afară din 
listele acelui cercă de care se ține — 
presupunendă, că elă însu-șl este luată în 
vre-una din aceste liste.

Reclamațiunile se potă vedea de orl- 
și-cine și fiă-cine ’șl pote face observa- 
țiunile sad la ele.

Reclamațiunile se facă în scrisă; în- 
tr’ună scriptă se potă face reclamațiuni 
și pentru mai multe persone. Observa- 
țiunile de asemenea se facă în scrisă și 
la fie-oare scriptă au se se facă obser- 
vațiunile separată. Reclamațiunile au să 
se faoă din 5 pănă inclusive 15 Iulie a. 
c. st. n.; er observațiunile din 16 pănă 
inclusive 25 Iulie.

Reclamațiunile și observațiunile, in
struite cu documentele recerute, suntă 
de a se adresa subscrisului comitetă cen
trală electorală și au a să preda antis- 
tei acelei comune în contra cărei liste 
s’a făcută reclamațiunea.

Acestea se aducă la ounoscința pu
blică pe lângă acea observare, că comi- 
tetulă centrală va decide asupra acestoră 
reclamațiuni și observațiunl în ședințele 
publice, ce le va ține în 1 eventuală 
continuativă și în 2 Septemvre a. c. st. 
n. dela 9—12 6re a. m. și că aceste de- 
cisiunl se voră putea vedea de orl-și-cine 
în orele de oficiu din 20—30 Septemvre 
a. c. st. n.

Din ședința comitetului centrală elec
torală ală comitatului Brașovă, ținută în 
18 Iunie 1890.

Iiilin de Roll m. P. 
consiliară regiu, vice- 
comite și președintele 
comitetului centrală.

Dr. Frifleric Mei m. P. 
protonotară onorară 

ca actuară.

Nr. 7852—1890. 363,1—1

PUBLICAȚIUNE.
Pentru construirea unei case de fo

restieră dimpreună cu grajdiu și clădiri 
laterale pe loculă anume reservată în 
Nou (Noua) se escrie prin aoesta per
tractare de oferte cu suma devisului în
cuviințată de 2352 fi. 42 cr.

Condițiunile speciale pentru oferte 
și construcție, precum planulă și devi- 
sulă se potă vedea în orele de oficiu la 
biro dă economică, unde suntă a se a- 
dresa pănă la 9 luliu a. c. st. n. 11 ore 
a. m. ofertele timbrate cu 50 cr., provă- 
dute cu vadiulă de 5°/0, și cu declararea, 
că concurentului îi suntă cunoscute con
dițiunile generale speciale pentru con
struire și că se supune acelora.

Brașovă, în 23 Iunie 1890.

•*

Cele mai bune

Materii (stofe) de Briinn
lifereză cu prețurile originale

Fabrica de postavuri line

Siegel-lmhof
în Brunn.

Pentru unii rendu de haine bărbătesc! 
de primăveră sâu verii

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

Ună cuponă din
lână veritabilă costă

fi. 4.80 calitatea obicinuită.
•o* 1 fi. 7.75 calitatea fină.
« fl. 10.50 calitatea cea mai fină.
«a»' fl. 12.40 calitatea suprafină.

Mai departe suntă de c&pStată 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 de sa- 
lonă, postavuri pentru uniforme de amplo- 
iați, stofe de spălată din ață pentru băr
bați și copii, stofe veritabfle de pichetă 
pentru giletcl, etc. etc.

Pentru marfa bună, liferația esactă și 
întocmai după mostre se garantăză.

Mostre gratis .și fra/nco. 
268,40-35

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

Mersulu trenurilor^
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1890

Budapesta—Predealu Predeal  A—Raadapesta E3.-l®esta--A.B,adfi-Teiwș Teiuș-AradA-13.-S®esta Copșa-mică—SiMiw
Trenă 
acoele- 

rată.

Trenă 
aooele- 

rată
Tren de Tren de 

per- 
s6ne

per- 
s6ne

Trenă 
aooele- 
ratu

Trenă 
de 

pers.

Trenă Trends
accele
rată. par- 

sdno

Trenă 
accele
rată.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
accele

rată.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

Oradea-mare

Mezo-Telegd
R6v 
Bratca 
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbâu
Nădâșel

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

Clușlu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uidra 
Vințulă 
Aiud

de susă

Teiușă

Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sîghișdra 
Hașfalâu 
Homorodă 
Augustină 
Apața 
Feldidra

Brașovă

Timișă
Predealu

BucureecI

4.26
4.58

9.05
9.35

10.50
7.35

11.07
1.20
3.02
3.09
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

Trenă 
de pers 
10.35
11.02 
1123
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
i2.04
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30
6.14
6.45

11 3t

6.10
9.28'

11.58
1.51
2.06
2.46-
3.40-
4.03:
4.25:
4.511
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
5.39
6.03
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31

BucurescI 
J?redeal« 
Timișă

Brașovă

Feldidra
Apața
Augustină
Homorodă
Hașfalâu
Sigliișdra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă

Teiușă

Ai udă 
Vințulă 
Uidra
Cucerdea 
Gliirișu 
Apahida

de susă

Clușlu

Nădășelă 
Ghîrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia 
Bratca
R6v
Mezo-Telegd

11.23
12.08

Oradea-mare j 

P. Ladăny 
Szolnok

Budapesta

Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2.43
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.46
6.48

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
8.31
5 11
7.15
8.40
1.40

4. —
4.44
5.20
5.47
6.35
8.12
8.47
9.29

10.10
10.32
10.42
11.01
11.37
11.52
12.23

1.23
I. 50
2.20
2.28
2.46
3.33
5. —
5.28
6.05
6.26
6.42
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
II. 06

1.19
3.31
6.35
6.50
3.—

4.45i
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11.51
12.27

11.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
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
7.20

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradfl

8.-10.50

1.35
1.59
2.32
2.59 ,
3.13
3.18
3.33
4.03 |
4.14
4.36;
5.06
5.24
5.45:
5.51
6.08
6.42
7.52
8.10
8.30
8.50
9.05
9.19
9.43

10.02
10.41
10.56
11.13
11.32 
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10

Glogovață
Gyorok
Paulișă
Radna-Lipova
Oonop
Bârzava
Soborșină
Zamă
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Iulia
Teiușă

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
9.40
1.02
5.27
5.50
6.02
6.23
6.34
6.52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58

lleinșă 

Alba-Iulia 
Vințulă de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Slmeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia 
Gurasada
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradd

Szolnok
Budapcsita

Viena

I,

5.49
?6.06
=■6.24
[6.53
Î7.06
7.45

11.51
1.55

|”7.20| 1.40 “

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56
6.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.2o
5.50

4.51
5.27
5.44

""6.06
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
11.27
11.38
12.10
4.47
7.45

Simeria (Piski)-Petr®șenB Petroșeni-

Aradu—Timișora

T. d. p. T, omn. T. omn. T. omu. T. omn.
Slmeria 7.17 11.28 3.50 Petroșenl 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23
Hațegă 8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57
Pui 9.39 2.03 6.16 Pui 8.07 12.33
Crivadia 10.37 2.51 7.03 Hațegă 8.51 1.19
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09
Petroșenl 12.- 4.02 8.15 Slmeria 10.20 2.47

8.15
10.40

6.05

Mureșu-Iauloșu-Bistrița Bistrița- Wureșu-LudoșA

Murâșă-Ludoșă 
Țagă-Budatelecă 
Bistrița

T. omn.i|

4. — | Bistrița
g j Țagă-Budatelecă 
g 5Q 1 Murâșă-Ludoșă

Nota; Numerii îucuadrațl cu linii grdse însemndză orele de ndpte.

Tr. do p. T. (le p. 'Tr. omn

Copșa-mică 4.05 10.47 7.10
Șeica mare 4.35 11.17 7.43
Ldmneșă 5.16 11.58 8.27
Ocna 5.47 12.29 8.59
Sibiin 6.10 12.52 9.23

Sibiiu-Copșa-mică.
Tr. omn. Tr.' do p. Tr. de p.

Sibiin 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 6.20 11.35

Cucerdea -Oșorheiu 
ReghiuulA săsescu

T. omn.
4.03
4.49
b.24 

"6ĂÎ4
6.43
7.28
8.-

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

Cucerdea 2.65 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

5.30 10.54 5.35
Oșorhelu 5.50 4.58

Reghinul-săs. 7.26 7--

Timlșora—JLradA

&liiriș A—Turda

T. omn. T. omn. T*  omn. T. omn-
Aradă 6.18 4.18 Timișdra 6.30 1.10
Aradulă nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
Nemeth-Sâgh 7.06 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 Ndmeth-Săgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Aradulă nou 9.09 3.41
Tlmlșdra 9.04 6.50 Aradă 9.26 3.55

Turda— Glliirlșu

ReghinulA săsescA-
Oșorheiu-Cucerdea

Slmeria (Piski)-Unied

Reghinul-săs.
Tr. omn. Tr. de p. Tr. dc p.

8.25 8.-
I 10.— 9.49Oșorhelu < 7.24 5.54 10.20

Mirașteu 7.44 6.14 10.39
Sânpaulă 8.07 6.37 11.02
Iernută 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 11.53
Ludoșă 9.35 7.41 12.06
Cheța 9.61 7.67 12.22
Cucerdea 10.23 8.26 12.50

7.40 10.50 3.56 9.30Ghlrlșă
Turda 8.— 11,10 4.10 9.50 Ghlrlșă

Turda 6.05 9.40 2.40 «.20
3.- 8.40

Slmeria (Piski)
Oerna
Uniedăra

'l’r. omn.

4.-
4.21
4.50

6.25 10.-
T. omn*

1.16
4.50
7.21

Sighișora—Odorheiu.

Sighișdra 
Odorheiu

Odorlieiu—Sighișora

11.25! Odorheiu
7.49] 1.50} Sighișdră

8.40 2.45
10.52 5.28

Unied.-Simeria (Piski).

Unleddra 
coma 
Slmeria

9.25
9.51

10.10

I
I

J
I

) 
I I 

I

I
I

I

I
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