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ZsToti abon.am.entu.

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 fiulie 1890 stil fi vechiu 

se deschide nou abonanientu. la care în- 
vitămu pe toți amicii și sprijinitorii fâlei nâstre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl. 

pe șese luni 6 fl., pe unii ană 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe ș6se luni 20 franci, pe unii 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe anfl 2 fl., pe 
șese luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe anii 8 
franci., pe șese luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Admiiiistrațliinea „Gazetei Transilvaniei".
Brașovd, 22 Iunie st. v.

Pe neașteptate prințul u Ferdi
nand alu Bulgariei a părăsitu țera 
sa, cu scopu, se c|Ăce, pentru a-șl 
căuta sănătatea. Prințulu a plecată 
atâtu de grabnică, încâtfl și pro
clamația,- prin care îlu face pe 
ministrulu - președinte Stambulov 
locotenenta domnescu pe timpulu 
absenței sale din Bulgaria, a scris’o 
și a semnat’o numai după ce 
s’a îmbarcată la Vidină pe vaporu.

Dela Viena, unde s’a 
scurtă timpii, prințulu a mersă 
de-a dreptulă la băile dela Karls- j 
bad în Boemia. Celă dintâiu lucru, ' 
ce l’a făcută aici, a fostă, că și-a | 
organisatu ună serviciu telegra
fică specială și foile din Austria 
ne spună, că o viuă corespon
dență telegrafică se portă aefi între 
Karlsbad și Sofia. Locotenentulă 
domnesc, Stambulov, comunică ne
întreruptă principelui Ferdinand 
tdte evenimentele, ce se petrecă 
în Bulgaria.

Foile amice principelui și gu

oprită 1 rațiunea
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Mocani în Schein.
Uni! obiceiu, care se păstra la Ro

mânii din Scheiu, suburbiu alt! Brașo
vului, până bine de curând era, că la 
munte, când se dăruia în curte, ca unii 
felă de glumă unulă seu altulă din che
mători lua pe nebăgate de semă pe câte 
uni! băiată mai mititeii! de-ltl ducea și-lă 
dăruia: „Ia anume de bine, jupâne gi
nere, unii ciobanii la oi.u La acesta mai 
adageumă faptele, că pănă acum 15, 20 
de ani feciorii ținea multă ca înainte de 
a-se însura să aibă săricl, săricl mari mo
cănesc!, apoi că se mai vedea la bătrâni 
glugi mocănescl, apoi căciulile mari, 
cari se purta, se numia căciuli mocă
nescl, și omenii se purta încinși peste 
mijlocă cu curele (șerpare) late și în 
curea purta teacă cu cuțită. E de ajunsă 
atâtă pentru ca să admițl, că în Scheiu 
au fostă economi de vite. într’adevără 
cercetândă am constatată, că în Scheiu 
înainte vreme erau tare mulțl economi de 
vite de le dicea oieri, ori mocani, și era 
cam totă una cu Săcelenii, ba era mai 

vernului bulgară, mai alesă cele 
austro-ungare și germane, susțină, 
că călătoria lui Ferdinandu de 
Coburgă este o dovadă, că în 
Bulgaria domnesce cea mai mare 
liniște și guvernulă bulgară e 
destulă de tare spre a conduce 
țera și în absența domnitorului. 
Nu totă așa aprețieză foile ru
sesc! și cele francese acestă căle- 
toriă. Foile rusesc! suntă ca nici
odată înfuriate, cu deosebire din 
causa esecutării lui Panița, și scriu 
în tonulă celă mai vehementă în 
potriva „usurpătoriloră“ din Bul
garia și a prințului, care este „ună 
representantă specifică ală Austro- 
Ungariei“. țfiarulu rusescă „Svjet“ 
c|ice, că prințulă Ferdinandă prin 
călătoria sa „a voită să-și asigure 
pielea pentru ori ce casă“.

Intr’aceea sosescă din Bulgaria, 
prin Bucuresci, soirile cele mai 
neliniștitdre. Rusofilii, se pice, au 
începută a lucra printre mulțimea 
dela sate, ei se așteptă la ună 
manifestă alu lui Zancov. Guver
nulă bulgari’ a luată din parte-i 
măsurile cele mai severe spre a 
suprima acestă agitațiune, pornită 
în urma esecutării lui Panița. La 
graniță nici ună pașaportă nu se 
elibereză, decâtă cu mari greutăți 
și se facă arestări mereu, mai cu 
semă în armată. Din causa acesta 
domnesce mare fierbere în Bul
garia, și panica a cuprinsă popo- 

dela orașe. Acum se 
anunță chiar, că s’a introdusă sta
rea de asediu în Sofia, Filipopolă, 
Rusciucă, Șumla și Plevna.

Decă s’ară adeveri aceste soiri 
sensaționale și numai în parte, 
atunci călătoria prințului Ferdi
nandă într’adevără ar apăre într’o 
lumină îngrijitbre, care nu cores
punde cu părerile optimiste ale 
pressei binevoitore față cu actu- 
alulă regimu din Bulgaria.

Se mai anunță, că to te conce
diile cerute de miniștrii plenipo
tențiari ai puteriloră. străine din *) Cu alte cuvinte: se facă totu posibi- 

lula ca se nu absenteze. Red.

mari ca Săcelenii și îșl ținea vitele în 
România pe Ialomița, pe la Buzău, pe 
la Slobodia, UrcjicenI și pe la Brăila, 
der pe acolo mai puțină, de frica Tur- 
cilură.

Cei de pe Cacova nu aveau turme, 
nu erau mocani, ci erau mai alesă prin 
țeră de slujia pe la boerl; cei de pe 
Costă și de era slugi, der era la oi, se 
ducea de mici copii, de mânca mămăligă 
de meiu, că de porumbă nu se pomenia. 
Cei mai mulțl era de pe Tocile și de 
prin Prundă : era Molescii, ai lui Molea 
(Dumitru Molea) de pe Tocile, Duțescii 
(Nicu lui Duță) de pe Tocile era oam 
în susă pe Negrău, Mitru Anchii și 
Fulga pe Tocile, Iugeștii (Ghiță Iuga 
era și negustoră, der avea și oi), Fur- 
niceștii de pe podulă lui Gridă din 
moși strămoși era mocani, era trei 
frați Micu, Oprea și Dumitru Furnică și 
fite-șl care îșl avea târla sa ; Micu îșl 
avea târla totă pe Negrău.—După vale 
era Milu, care mai nainte ciobănise vr’o 
16 ani, și pe Cacova era Duțu Comșii. 
Văsîi Lacea era născută în Săcele și 
avea vaci și era cu târla cu frate-său 
Dumitru Lacea cu muntele Valea negră. 

Sofia au fost respinse și parte amâ
nate. Se pregătescă așader eveni
mente seridse în Bulgaria.

Unele cțiare mai susținu, că că
lătoria prințului Ferdinand stă în 
•legătură și cu nota amenințătdre 
ce a adresat’o guvernulă bulgară 
înaltei Porte. Eie credă adecă, că 
prințulă temendu-se ca să nu se 
compromită înaintea puteriloră 
garante, a lăsată pe Stambulov 
să se bălăbănescă elă cu Turcia și 
să încerce pbte de a împlini vr’una 
din amenințările guvernului bul
gară în absența principelui.

Situațiunea după tbte aceste, 
pare a fi destulă de încordată nu 
numai în Serbia, ci și în Bulgaria 
și erăși se va încinge ună crân
cenă duelă diplomatică între pu
terile triplei alianțe, cari spriji- 
nescă regimulă actuală din Bul
garia și între Rusia și Francia, 
cari îlă declară de „usurpătoru“. 
Cine pote prevede aeji resultatulu 
finală ală acestui duelă?CESTIUNEA&IMNASIULUIBINBEIUȘn

și a

SCtiLELORU DELA NIRU.
Ună curent, cătră părinții, membrii 

Consistorultii plenară!
Convocarea la ConsLtorulă ple

nară s’a trimisă.
Nu numai toți asesorii consis

toriali, ci și protopopii și adminis
tratorii protopopescisunt provocațl 
prin ea, ca — „putendu face, ne
smintitul să se presenteze*) în acestă 
adunare, ce se va ține la 7—8 
Iulie, în care între altele se voră 
lua la desbatere cestiun! pon- 
derbse.

Se impune acum la rendulu 
său întrebarea, care este scopulă, 
și care pbte fi resultatulu aces
tei întruniri a senatului diece- 
sei? Este ore scopulu, ca gu-

Prișcu cu muntele Prișcu, Dumitru Coș- 
niță avea târlă, Navrea avea târlă, Du
mitru Mareea avea târlă, se chema târla 
Greciloră, căci la câți umbla îmbrăcațl 
nemțesce le die sau pe atunci Greci, 
apoi Ionă Olteanu. — Pe Costă era an 
de Spânu, că alții și de erau la oi, der 
erau slugi.

Afară de oi aveau unii și vaci, alții 
aveau cai. Tata lui Niță Mamă fusese 
hergheligiu la bătrânulă Furnică vr’o 11 
ani, că avea cai din FurniceștI de să te 
miri, de nu mai avea altulă, avea vr’o 
140 de cai. Târla o avea pe Lata pe 
Ialomița spre Dunăre și suntu și pănă 
astădl puțurile lui Furnică pe baltă spre 
Slobodia. Furnică avea și oi vr’o 2400, 
der era și alțl tovarăși din Scheiu, ori 
RâșnovenI ori Cârstolovenl. Cai mai 
avea Corbu din ulița a mare, avea her
ghelia de vr’o 300 cai cu târla la Gor- 
gănl.

Economiloră de vite din Scheiu le 
dicea mocani, cum le dice acuma Săce- 
leniloră; celoră din Brană le dice Mo- 
roienl, . er celoră din Săliște Țuțuienl. 
Țuțuienii tomna trecea cu turmele în 
Turcia. Mocanii și iarna ținea turmele 

vernulă diecesană să ’șl „jus
tifice “ procederea în causa gim- 
nasiului din Beiușă ? Seu că într’a
devără e aplecată a asculta sfa- 
tulă și părerile preoțiloră diece- 
sani în cestiunea limbei liturgice 
amenințate, atâtă în gimnasiulu 
din Beiușă, câtă și în scblele po
porale, cestiune pentru noi de în- 
sămnătate vitală?

In casulă primă resultatulă nu 
multă importă.

Nu multă importă întrebarea, 
că cine este de vină atunci, 
când nefericirea apasă o națiune 
întregă și când numai dela o ac
țiune umăru la umeru putemă aș
tepta vr’ună resultată. Cu imputări 
pentru cele petrecute nu vomă 
ajunge la nimică. Decă întru ade- 
vără s’a făcută vr’o greșelă o semtă 
cei ce au făcut’o și în locă de 
imputări, să le dămă ocasiune să-ș! 
potă repara greșela. Nu ne va a- 
juta nimică espunerea moduriloră, 
prin car! crecțut’au, că voră scăpa 
institutulă de perire, la care ac|! 
e și mai multă espusă, ci ceea ce 
ne va ajuta și ceea ce ceremă 
este, să se caute și să se afle mo
dulă prin care să putemu scăpa sco
tele nostre periclitate.

La casă, când în Consistoriulă 
plenară s’ar face numai justifica
rea procederei guvernului diece
sană și pentru viitoră nu s’ar face 
nimică, atunci amă ajunsă la ri- 
diculositate, căci trebue se scimă, 
că cele petrecute până acuma 
suntă numai începutulă dureriloru. 
Prin Introducerea limbei maghiare 
în clasele superibre ale gimnasi- 
ului din Beiușă și în scolele po
porale din Niră, pocalulă suferin- 
țeloră nu s’a golită. Molochulă 
nicl-de-cum nu s’a săturată cu 
jertfa prestată, precum nu s’a în- 
destulită cu amovarea celoră trei 
profesori nevinovați și nepătați în 
ce privesce patriotismulă, ci va 
cere totă mai multă și mai multă.

Și nici că se mai pbte opri

totă în țera românescă, apoi care le băga 
în bălți, care făcea fână. Vâra unii Mo
cani, care vrea, ducea oile și la munte ; 
unii venia pe la Timișă, alții pe la Brană. 
Unii venia cu oile pănă în Scheiu de le 
ținea pe sub Tâmpa și prin Groverl de le 
păștea câte o di două pănă vindea meii, 
apoi după ce le tundea le urca în munte. 
Pănă adl la ună locă dela Chetrișă se 
dice la stânișoră, era apoi stână în Pi- 
siacă, în Crucoră, în Crucurelă, în Pos- 
tovar, Ruia, Piscu lungă, Valea cetății 
și în alte locuri. Brânza, care o făceau, 
o aduceau acasă și opriau și pentru 
casă, der și vindeau.

Cine avea cai, îi aducea în Brașovă 
de-i vindea, și-i ducea și pe la Cohalmă ; 
ba Corbu îi ducea și mai departe și pe 
la împărățiă îi da, că avea cai buni, n’avea 
nici unulă atâția câtă elă.

Bătrânii îșl aducă aminte de ună 
viforă mare, când turme întregi de oi 
s’au prăpădită, și de când mocanii au în
cepută să se împuțineze, încetulă cu în- 
oetulă, încâtă adl în Scheiu abia se mai 
păstreză amintirea loră.

G. I. Pitișu. 
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pe calea apucată, pentru-că ori și 
care laicii în cele didactice și pe
dagogice pote observa anomalia, 
ce este înfaimdsa ordinațiune mi
nisterială, lăsându ea limba ro
mână ca limbă de propunere în 
clasele inferiâre, .unde se pune fun
damentul^ cunoscințeloru mai înalte, 
unde se însușescă termini, de cari se 
folosescu școlarii în deslegarea te- 
meloră mai grele din clasele superiore, 
unde pe basa pusă in cele inferiors 
se zidesce mai departe, der în 
înțelesulu ordinațiunei, în altă 
limbă!

Limba de propunere una trebue 
se fiă în tdte clasele, seu de nu, 
se pericliteză resultatulu osteneleloru, 
căci precum spună cei cari edi
fică: decă basa, fundamentulu nu 
este corespunc|etoru clădirei, ce 
se racjimă pe elu, edificiului se 
ruineză.

Despre aceea, că ce limbă 
pbte și trebue se fiă limba de pro
punere în gimnasiulu din Beiușu, 
mai pbte fi bre îndoială?

Scimă cu toții, că basa cres- 
cerei adevărate este crescerea în 
limba maternă, adecă crescerea 
făcută în spiritu corăspurujetoru 
geniului poporului. Cultură ade
vărată numai acolo pbte să esiste, 
unde ea s’a câștigată în spiritulă 
națională, asta vre să $ică și de- 
visa pedagogiloră maghiari „nem- 
zeti neveles*.

Cu ordinațiunea ministrului și 
prin activitatea guvernului, Ro
mânii suntă lipsiți de acestă modă 
ală câștigărei culturei adevărate 
și în specială cu institutulu din Be- 
iușă puterea nu pbte sta în locă, 
ci trebue seu să-și retragă fatala or- 
dinațicine și limba de propunere în tote 
clasele se fiă erăși cea română, seu va 
merge mai încolo pe calea începută cu 
atâta succesă, care cale putemă vede, 
și fără a ave spiritu profetică, 
unde se va fini.

Institutulu din Beiușu numai prin- 
tr’o acțiune energică se mai pbte 
scăpa din ghiarele inimiciloru și 
acțiunea acesta o așteptămu dela 
părinții consistoriali.

Și aici răspundemu la întreba
rea a doua, că adecă Consisto- 
riulă plenară s’a convocată, ca să 
se ceră sfatulă și părerea bătrâni- 
loră diecesani în „cestiunî de mare 
însemnătate/1

Acum părinții consistoriali, 
aceia dintre protopopi și adminis
tratori protopopesci, cari au ce
rută sinodulu, seu voru fi conse- 
cuenți în activitatea loră și voră 
stânci pe lângă convocarea sinodului 
generală, care este singurulă locă, unde 

se potă desbate lucruri atâtă de pon- 
derose, seu că voră face, ca proto
popii decorați, că voră tăce și 
voră lăsa lucrurile să decurgă în 
modulă de pănă acuma și nu voru 
lăsa să fiă conturbați în liniștea 
loră trupescă și sufletescă cu nisce 
lucruri atâtă de „bagatele“ pentru 
ei, pănă odată li-se voră deschide 
ochii să vedă prăpastia, unde a 
ajunsă biserica și națiunea prin 
nepăsarea loră, și se voră trezi 
erăși a treia (ți după scripturi!

Consistoriulă plenară nu repre- 
sentă diecesa întregă, și decă to
tuși e chiămată, acesta e ună 
semnă, că bunulă Episcopă ține 
contă de dorulă generală, doresce 
mângăiarea fiiloră săi.

Trebue luminată Părintele, că 
a apucată o cale eronată, pe care 
plecândă, activitatea lui nu pbte 
să producă nimică durabilă și sa
lutară pentru biserică și națiune!

Er pentru casulu, când pe lângă 
tbtă stăruința protopopiloru, ma
joritatea membriloră acestui Con- 
sistoriu ar primi asupra sa sarcina 
responsabilității, pe care numai 
diecesa întregă ar pute-o suporta, 
și s’ar primi Consistoriulă plenară 
ca foră de desbatere pentru ces- 
tiun! atâtă de însemnate, le cțiceniă 
părințiloru, cari se voră aduna:

Suntă unele momente în vieța 
omului, cari o dirigă și decidă 
asupra ei, momente, cari nu se 
potă șterge nici-odată. Vieța na- 
țiuniloră, chiar ca vieța omeniloră 
singuratici, e plină de asemeni 
momente, numai cu acea deo
sebire, că la națiuni anii se numără 
în secul! și momentele sună pen
tru poporulă întregă. Astfelă de 
momente însemnate au să urmeze 
pentru nemulă nostru în conve
nirea Vostră, unde se va hotărî 
asupra obiectului celui mai scumpă, 
a limbei nostre române liturgice, 
fără de care nu esistă, nu pbte 
esista biserica, căci ună dară pu
ternică ală spiritului sântă e da- 
rulu limbei, ce li-s’a dată pentru 
întâia bră Apostoliloră, când au 
vorbită celoră adunați în Ierusa- 
limă așa, că toți i au pricepută. 
Acestă spirită să Vă lumineze min
țile, ca se vorbiți așa, să Vă pu
temă înțelege cu toții, să vedemă 
că lucrați întru tbte pentru bi
nele și înaintarea bisericei, strînsă 
legate de binele și cultura popo
rului. Ochii tuturoră Româniloru 
suntă ațîntiț! asupra Vbstră, și 
așteptă cu doră să se manifesteze 
în faptele Vbstre puterea spiritului 

I sântă, a spiritului iubirei, tăriei și 
ală dreptății!

Dumnecțeu și sfânta cruce să 
ne ajute! Ună preoții.

Milan despre rolulu sfiu politică și despre 
tractatulu comercială roniâno-scrbă.
„Pol. Corr.“ reproduce într’o edițiă 

separată o convorbire, ce a avut’o co- 
respondeutulă său cu exregele Milan, în 
care acesta și-a esplicată atitudinea sa 
cu ocasia ținerei banchetului profesori- 
loră universitari din Belgrade. Milan a 
tăgăduită, că a voită să iesă din rolulă 
său politică pasivă, dicândă, că elă nu 
face politică militantă ofensătore, și că 
politica lui este curată politică de apă
rare în contra atacuriloră radicaliloră. 
Dreptă argumentă despre acesta, a disă 
Milan, pote servi împrejurarea, că prin 
abcjicerea lui la tronulă sârbescă elă a 
arătată, că este hotărîtă a renunța la 
rolulă de politică activă. Faima, că elă 
se pregătesce la o acțiune politică o lă- 
țescă inimicii săi, cari vreu cu ori ce 
preță să’lă depărteze din Belgradă, fi- 
ind-că se temă, că priu sfaturile lui va 
influința pe miculă rege. Milan apoi a 
protestată cu liotărîre în contra aserțiu- 
nei, că o parte a vorbirei sale din Bel
gradă este îndreptată în contra regen
tului RisticI și a declarată, că însuși 
RisticI e convinsă de contrarulă. Milan 
recunosce, că RisticI este celă mai dis
tinsă bărbată ală Serbiei.

Vorbindă despre situația politicei 
esternă a Serbiei și despre raporturile 
cu Austro-Ungaria, exregele șl-a espri- 
mată convingerea, că noua atitudine a 
acestei puteri nu e de a se datori decâtă 
unoră interese economice și nicl-decum 
nu se pbte privi ca o răsbunare pentru 
demonstrația, ce s’a făcută cu ocasia 
îumormântărei lui Kaceansky.

Despre încheierea tractatului de co- 
merță cu România, Milan a d.să, că 
acestă tractată este cea mai mare prostia 
ce au făcută radicalii. Prin acestă trac
tată radicalii au împinsă pe Serbia la 
ună rolă îndoelnică. Românii împingă pe 
Șerbi la ună răsboiu vamală cu Austro- 
Ungaria, pentru ca astfelă să potă face 
mai ușoră p ice cu Austro-Ungaria, seu mai 
bine disă, Serbia s’a însărcinată a scote 
pentru România castanele din spuză.

Pactulă germano-englesu.
Pactulă germano - englesă, despre 

care atâta s’a vorbită, s’a subscrisă în 
Berlină la 1 Iuliu n. După cum spune 
„Daily Telegraph“, pactulă conține mai 
multe puncte nouă privitore la Africa. 
Convenția nu cuprinde nici ună articula 
secretă privitoră la posițiunea Angliei 
în Europa. „Daily Chronicle“ din contră 
dice, că Salisbury s’a îndatorată ca An
glia să sprijinescă cu flota sa pe Ger
mania în casă când acesta ar ave ună 
răsboiu cu Francia.

Nou partidă politică în Serbia.
0 telegramă din Belgradă vestesce, 

că colonelulă sârbă DragasevicI începe să 
formeze ună nou partidă politică în 
Serbia, numindu-lă partidă națională serbă. 
Partidulă acesta ar ave misiunea, ca cu 
ooasia alegeriloră pentru Scupcină, ce 
se voră ține în Augustă a. c., să dea o 
lovitu.ă de morte guvernului radicală. 
Partidulă acesta se cțice, că va simpatisa 
cu Austro-Ungaria.

Francesii și resboiulă din 1870.
Fostulă ministru de esterne francesă, 

Goblet, a ținută în dilele trecute ună dis- 
cursă în Versailles, în care vorbindă și 
despre politica esternă, a d'sh urmă- 
torele:

„Pacea este condiția principală a 
muncei și progresului, der nupote fi vorbă 
despre o pace susținută cu ori ce preță. 
Politica nostră esternă pote să fiă pacl- 
nică și totuși hotărîtă și bărbătescă. Cu 
douădecl de ani înainte de acesta am 
căpătată o rană, care ustură și adl și la 
care, cum a disă Gambetta, trebue să 
ne gândimă totdeuna, fără însă de a vorbi 
despre ea. Bine, să nu vorbimă de ea, 
der să mc o uitămă. Dela 1870 s’a ridi
cată o generația nouă, care însă nu 
simte nemijlocită lovitura ce amă pri- 
mit’o noi. Der se facemă ca să-și aducă 
pururea aminte de ea. Nu este iertată ca 
acâstă țâră să se împace vr’odată cu 
gândulă, că știrbirea ce a sicferit’o la 1870 
este definitivă*.

Aniversarea morții lui Eminescu. fia
rele de dincolo ne spună, că Dumineca 
trecută, diua împlinirei anului dela mărtea 
neuitatului poetă Mihailă Eminescu, stu
denții universitari din BucurescI au fă
cută o procesiune la mormântulă lui, 
pe care au depusă o corână. D-lă D. 
N. Săveanu, absolventă ală facultății de 
litere, a ținută o cuvântare bine simțită 
și gândită, care a produsă o puternică 
impresiune asupra celoră de față. Afară 
de studențl, d-lă Dr. Neagoe a depusă 
la căpăteiulă poetului o frumosă liră 
din flori de teiu, âr d-ra Andreiu o 
cunună.

* * *
Despăgubirea regaliilortî. Ministeriulă 

ungurescă de finanțe a statorită defini
tivă suma de despăgubire pentru regale 
pănă acum pentru 10,200 de comune. 
Mai suntă în restanță 1800 de comune, 
a căroră sume de despăgubire asemenea 
se voră statori, după cum se vestesce din 
Budapesta, celă multă pănă la finea lui 
Iulie.

* * *
Manevrele in România. „Timpulă" dă 

următorele amănunte asupra manevreloră, 
ce se voră ține ăstă timpă în România 
împrejurulă Piteștiloră: Se presupune 
că o armată inimică este sosită în a-

Impărțirea osindițiloru.
Din cartea lui Dostojevski: „Din amintirile unei 

case de morțr1
(Fine.)

Der ca să reiau firulă de mai ’na- 
inte, spună oe-a vădută mediculă pe 
mine.

„De câte-ori ai fostă pedepsită ?“ 
ană întrebă medioulă, încă înainte de ce 
m’așl fi desbrăcată în totă regula.

— „Asta n’o sciu.“
„Ei, atunci trebue o’a fostă forte 

de multă, fiindă-că înfățișarea ta nu a- 
rată bolă seu slăbiciune.“

Ml-am desbrăcată cămașa. Spatele 
mele erau o rană. Sciam de altfelă fdrte 
bine de câte-orl m’a tăiată pănă la osă 
grozavulă cnută.

Mediculă a tăcută, și probabilă că 
a scrisă în raportulă său, că din causa 
Taneloră de-ocamdată nu potă fi trimisă 
în mină.

Am rămasă der ârășl strîmtorată 
între păreții înfiorători ai casei de morțl. 
Ml-a venită în minte locotenentulă Sas
kin. Da, asta e opera lui. Pănă când 
nu-mi va storce banii, va trebui să ră

mâi aici, să pieră aici. Ml-ar fi plăcută, 
ca cădândă la picidrele lui să-i oferă 
cei 20 imperiali ascunși sub talpa cis- 
mei, der fiindă-că nu odată, ci de sute 
de ori am fostă visitată fără de a se 
afla cevașl la mine, fără îndoială, că ași 
fi căpătată celă puțină 50 de bete, de 
11-așI fi spusă, că am bani, pe cari mi- 
i-ar fi luată și din cari Saskiu n’ar fi 
căpătată nimică.

Așteptaiu dâr momentulă, oa să-i 
potă da de scire, la ce m’am hotărîtă. 
Der acestă momenta nicl-decum nu voia 
să vină. Sciam, că Saskiă avea să ju
dece asupra pedepseloră, când guverna- 
torulă era bolnavă, ori era dusă la vâ
nată. Totă ce se petrecea în orașă noi 
cei din ostrogă sciamă, și astfelă sciamă 
și aceea, că pe căpitanulă districtului 
vecină cu noi l’au omorîtă nisce hoți 
în drumă. Miliția totă a eșită la fața 
locului, âr cu noi au rămasă numai ațâți 
ostași, câți trebuiau pentru strajă.

Fiindă-că era Duminecă, osîudiții se 
rugau. Eu am protestată contra acesta. 
Dreptă argumentă am adusă împreju
rarea, că deorece Dumnedeu nu-șl bate 

capulă cu noi, nici noi să nu ne gân
dimă la elă. In urma acesta ună sub- 
oficeră m'a scosă din temnița comună 
și m’a aruncată într’o închisore deo
sebită.

Localitatea acesta n’a fostă pre co
modă, fiindă-că noptea a trebuită s’o pe- 
trecă pe pământă golă, afară de aceea 
cloțanii încă îmi rodeau 'urechile. Dimi- 
nâța după obiclnuitulă raportă, într’ade- 
vără am ajunsă înaintea lui Saskin.

Ml-au cetită descrierea delicteloră. 
Saskin numai decâtă ml-a enunciată sen
tința.

„ț)ece (file închisore deosebită — 
pe lângă pâne și apă.“

Și-acum ml-am încercată noroculă. 
Desculțându-mă de o cismă, am împins’o 
sub'Scaunulă lui Saskin.

Saskin a înțelesă numai decâtă lu- 
crulă, căci a închisă cisma în puiulă 
mesei. Apoi dădu din capă, ca și când 
ar fi voită să dică „asta-i altceva/

Din d.ece c|il©, nouă mi le-a ertată ; 
ml-a dată cisma îndărătă, der imperialii 
nu mai erau sub talpă.

Vremuri scumpe trebue, că erau, 

deorece Saskin forte multă s’a bucurată 
de bani. M’a făcută inspectoră de odaiă. 
Am căpătată ună biciu împletită din 
pele de bivolă, cu care în casă de lipsă 
aveam ă să facă ordine între arestanțl.

Bieții mei soți îșl întorceau fața cu 
scârbă de cătră mine. Ei, cari credeau, 
că scie Dumnedeu, ce omă de omeniă 
sunt eu, s’au înșelat în mine... Prin câteva 
cuvinte ași fi putută^esplica totă, [der 
eramu aprope sigură, că între noi se 
află ună inspectoră secretă, care apoi 
ni ar frânge gâtulă la toți.

Peste nopte am spusă la doi soți 
de ai mei, vrednici de încredere, totă 
cum s’a întâmplată, rugându-i să nu-mi 
ia în nume de rău acâsta.

Tâte acestea nu’ml folosiră și eu 
mă simțiamă mai nenorocită ca tot
deuna. Saskin nici că se apropia de noi, 
ca și când ar sci ce năcază mi-a pusă 
elă după capă.

A treia di, una dintre femeile, care 
veniseră cu noi, anume Poltrova Eu- 
phiemia, fosta directoră dela scolele su- 
periăre de fete din Petersburg, a murită 
de apoplexiă. Cadavrulă ei a zăoută trei
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propiere de BucurescI și deslipesce o 
divisiă mixtă pe care o trimete să ocupe 
Piteștii, de unde ar putea să amenințe 
înaintarea trupeloră corpului I-iu de 
armată. Se dă atunci ordină divisiunei 
corpului I-iu de armată, aflată în Slatina, 
să mergă îndată să ocupe Piteștii îna
inte ca inimi culă să ajungă în acestă 
postă. Ambele divisiunl, cari voră lua 
parte la aceste manevre, voră fi mobili- 
sate pe picioră de resbelă, încâtă fiă-care 
va ave 12,000 de omeni, plus artileria și 
cavaleriă.

Concentrările voră începe la 15 Au
gustă, er manevrele la 7 Septemvre și 
se voră sfârși prin o defilare la 15 Sep
temvre.

Ministerulă de resbelă va comunica 
oficeriloră de reservă corpurile din cari 
voră face parte și (jiua când voră trebui 
să se presenteze la corpă.

* 
4c *

Tarifulă zoneloră pe Dunăre. După 
cum se anunță, societatea austriacă de 
navigațiune s’a decisă să introducă și 
ea ună tarifă pe zone. Elă va întră în 
vigore la 7 Iulie st. n. T6tă Dunărea 
e împărțită în 4 zone. Drumulă în su- 
sulă și în josulă Dunării nu diferă în 
preță. Transportulă gratuită a 25 klgr. 
de bagagiu se menține, ba chiar s’au a- 
cordată ore-care avantagii în calcularea 
greutății ce trece peste 25 klgr. Dămă 
aci câteva exemple de reducere a prețului 
călătoriei pe Dunăre. Dela Viena la Buda- 
Pesta cl. I 5 fl., cl. II 3 fl., cl. III 2 fi. 
Dela Viena la Belgradă cl. I 12 fi. 60 
cr., cl. II 7 fl., ol. III 4 fl. 60 cr. Dela 
Viena la Brăila—G-alațI cl. I 24 fl., cl. II 
13 fl. 80 cr., cl. III 9 fl. 30 cr. Dela 
Viena la Odesa ol. I 30 fl. 60 cr., cl. II 
17 fl. 10 cr., cl. III 11 fl. 50 cr.

• *
* *

Emigratu. D-lă Aurelă Gupșa, fostă 
ingineră cl. III în marina austro-ungară, 
este primită în marina română cu gra- 
dulă de ingineră cl. III, fiindă aplicată 
în arsenalulă flotilei cu diua de 1 Iulie, 
socotindu-se cu vechimea în acestă gradă 
dela data de 1 Maiu 1887, când a fostă 
înaintată în marina austro-ungară.*

Lumină electrică la șoseua din Bucu
rescI. Duminecă sera s’a făcută la șosea 
în BucurescI experiență cu lumina elec
trică, care experiență, după cum spună 
diarele de acolo, a reușită pe deplină. 
Instalațiunea se compune din 32 lămpi, 
sistemulă celă mai nou, întrebuințată și 
la Berlină. Costulă instalațiunei a cos
tată pe primăriă 27,000 lei și întreți
nerea iluminatului va costa pe ană pe 
primăria între 8 — 10 mii lei, cu */8 mai 
puțină decâtă costă astădi iluminatulă 
șoselei cu petroleu. Șosâua va fi ilu
minată pănă se va faoe recepțiunea ge
nerală a lucrăriloră în fiă-care seră numai 
pănă la orele 2 noptea, după recepțiune 
va fi iluminată pănă la diuă.

I

I

dile între noi, fiindcă mediculă, seu ins- 
pectorulă de morțl era dusă. Celelalte 
femei coperiră pe nenorocita jertfă cu 
bucăți de haine, ce le prisosiau.

Ca robă încredințată cu inspecția, 
am raportată gardei comandantului și 
ochii mi-se umplură de lacrimi. Pentru 
acâstă erupțiune a sentimentului am fostă 
destituită din funcțiune, fiind-că mi-se 
cjicea, că sunt ună omă cu inimă mole.

S’a desprimăvărată, și fiind-că în 
Siberia scurta primăveră este urmată de-o
vâră oăldurosă, petrecerea în 
morțl“ era împreunată cu

„casa de 
suferințe

amare. Eram aprope 400 de osândiți
într’o încăpere josă, unde între împreju
rări normale abia încăpu 200 persone. 
Ferestrile ni-se închideau după amedl la 
patru ore, er după orele șepte se încu- 
iau și ușile de fieră.

In sfîrșită ni-s’a dată de scire, că 
fiă-care va fi trimisă la destinațiunea lui, 
fiind-că șe așteptă sosirșa unui nou trans
portă. Mulțl dintre noi, ca răufăcători 
periculoși, ne împărtășiamă de distinc- 
țiunl triste, adecă la anulă, seu la fiă- 

..care pătrară de ană trebuia să suferimă

Ingrozitore este pentru femei scirea, 
ce se comunică din Reghinulă săsescă, 
că adecă de trei luni de <^ile încoce câte 
femei s’au bolnăvită în Reghinulă să
sescă nascere tote au murită pe patulă 
nascerei. Causa acestei triste aparițiunl 
nu este încă constatată.

* 
tf #

Falsificatori de bani. Poliția din Aradă 
a dată de urma unei companii, care fa
brica bani falși. Făptuitorii fiindă prinși, 
s’au aflată la ei 300 florini de argintă. 
Membrii companiei suntă : Nagy Pâl, câr- 
ciumară în Șiria, Siklovaky Gyorgy, pă- 
durară. în Cuvin, și Adam Holich Șin 
Aradă.

* 
* #

Omorită. In dilele trecute s’a aflată 
mortă, în coliba ce șl-o făcu la via sa și 
unde durmi trei nopți de-arândulă, lo- 
cuitorulă Petru Câmpeanu din Alba-Iulia. 
La cercetare s’a descoperită, că bietulă 
omă a fostă sugrumată. Făptuitorului 
pănă acuma nu ’i s’a dată de urmă.

*
* *

Congresulii telegraficii din Parisă. Con- 
gresulă, care s’a închisă deunăcjl în modă 
solemnă, a hotărîtă o reducere a pre- 
țuriloră în corespondența telegrafică in
ternațională. Taxele telegrameloră, după 
tarifulă celă nou, voră fi : Intre Austro- 
Ungaria, Germania și Franța în locă de 
20 bani, 15 bani de cuvântă; între Bel
gia și Franța 12L/2 în locă de 15 bani; 
între Rusia și Franța 40 în locă de 50 
bani. Pentru a compensa scăderea în 
venituri, ce ar resulta din acestă reduc- 
țiune a prețuriloră, conferința a fixată 
suma de ună francă, ca taxă minimală 
comună de fiă-care telegramă. Cuvintele 
compuse, cari erau socotite pănă acum 
dreptă două cuvinte, se socotescă acum 
ca ună singură cuvântă, întru câtă nu 
conțină mai multă de cinci-spre-dece 
litere.

* * *
Tarifă pe zone în Rusia. După cum 

scriu foile polone, guvernulă din Peters
burg e hotărîtă să introducă tarifulă pe 
zone pe liniile ferate din Rusia.

** *
Baiu filantropică va arangia în sala 

casinei inteligința română din Betleană 
(comitatulă Solnocă-Dobâca), Duminecă 
în 27 Iulie n. c., în favorulă bisericei și 
scolei române gr. cat. de acolo. Prețulă 
întrărei: de personă 1 fl. 20 cr., er în 
familiă de personă 1 fl. v. a. Inceputulă 
la 
se

7 ore sera. Suprasolvirile și 
voră chita pe cale diaristică.

ofertele

Semne de „înfrățire“.
Unu Unguru din Reghinulă să- 

seacă, cu nupaele Kapusy Daniel, 
publică în numerulu mai nou ală 
lui ;,Kolozsvar“ ,o epistolă deschisă 
la adresa inspectorului r. ungu
rescă de scole alu comitatului Mu-

reșă-Turda. Cuprinsulă acestei epis
tole este urmatorulă:

In (filele acestea asilulă de copii 
luterană din Reghinulă săsescă a avută 
o serbare școlară. Copiiloră li-s’a spusă, 
oa fiă-care să se presents la acestă ser
bare cu câte ună stindardă, der numai 
într’una ori în două colori. Ungurulă 
Kapusy însă, care încă are ună copil la acel 
asilă, n’a voită să scie de asta, ci pe 
copilulă său l’a trimisă cu ună stindardă 
ungurescă tricoloră. Văcfândă acesta, în- 
grijitorea asilului espedâ pe copilă acasă 
cu stindardă cu totă, trimițendă tatălui 
său vorbă, ca să taie josă una din colo
rile de pe stindardă. Neoșulă Ungură 
însă n’a voită s’o facă acesta, ci pe co
pilă l’a ținută acasă. In cfiua următore 
„patriotulă" Kapusy voi să „convingă" 
pe îngrijîtorea asilului, că „stindardulă 
ungurescă totă-dâuna trebue să aibă locă 
la serbările publice școlare, deorece aici 
trăimă în țera ungurescă".

La acestea spune Kapusy, că a pri- 
din partea îngrijitorei următo- 

răspunsă:
trăimă în

ceea ce e 
e permisă 
Germanii totdeuna amă avută pri- 

și le avemă pănă’n

„GreșescI, domnule; noi 
Ungaria, ci în Ardelă, 
permisă în Ungaria, 
și în Ardelă, unde

i

i

mită 
rulă 
nu 
Și 
nu 
noi
vilegiilc nostre 
diua de adl. De altmintrelea și pentru 
aceea am oprită folosirea stindardului 
tricoloră, peutru-că nici la maialulă gim- 
nasiului inferioră și ală scolei elementare 
luterane, precum în alțl ani, așa și acum 
n’a fostă permisă întrebuințarea stindar
dului tricoloră... întrebuințarea stindar- 
deloră naționale ungurescl a fostă strictă 
oprită din partea „ Landes - Consisto- 
riumu-ului și acestă oprire a fost adevărata 
causă, pentru care eu am procedată așa, 
cum am procedată.u

Mai spune Kapusy, că numita în- 
grijitore a asilului de copii nu scie'„limba 
patriei" și se miră, cum a putută ea să 
stea astfeliu în postulă său deja de 3 
ani. Cere dela inspectorulă r. de scole, 
ca să facă cercetare și să nu mai sufere 
asemenea „scandale", pentru ca în 
toră „nici ună părinte maghiară să 
mai aibă ocasiă de a se plânge."

Acestă epistolă p6te servi 
materială „binevenită “ pentru
mentarea nouei înfrățiri săsesc! 
unguresc!, ce pretinde „Kolozsvar", 
că s’a Inaugurată de când cu 
„Sachsentagulă“ din Sibiiu.

vii-
nu

ca 
ci-

DARE DE SEMĂ ȘI fflULfĂMITĂ PUBLICĂ *) 
privitore la contribuirile incurse în favorulu 
edificărei unei scdle românesc! gr. c. în Făgărașă.

Făgărașu, Iunie 1890.
Senatulă scolastică gr. cat. din Fă- 

gărașă esprimă prin acesta cea mai căl- 
durosă mulțămită onorațiloră domni 
și domne de mai josă, cari la apelulă 
nostru din anulă trecută au binevoită a 
contribui spre scopulă zidirei unei scole 
confesionale în Făgărașă cu următorele 
sume:

Din Făgărașă d-nii: Dănilă Grămoiu, 
vice - comite ală comitatului Făgărașă, 
10 fl.; Nicolae N. Oosgaria, c. r. căpi- 
tană în pensiune, 50 fl.; Grigoriu Ma- 
ieră, jude cercuală regiu în pensiune 50 
fl.; Mediculă comitatensă Ștefană Popă 
20 fl.; Asesorulă la sedria orfanală Ioană 
Florea 10 fl.; Perceptorulă comitatensă 
Gregoriu Negria 10 fl.; Advocatulă Dr. 
Andreiu Micu 20 fi.; Advocatulă Dr.

10 fl.; Prim-pretorele

. D-na văduvă Maria Brenza 4 fl. D-nii : 
George G. Popă 3 fl., Bucură Țințară 
50 cr., Ștefană Suto 50 cr., Luca Mani- 
soră, curatoră secundară 5 fl., Nicolae 
Suto, proprietară 50 or., Vasilie Țintară 
2 fl. G-eorge Aronă Popă 1 fl. 50 cr., 
Iosifă Ciora 1 fl., Ștefană Fogarași 2 fl., 
Aritonă Ciora 1 fl., G-eorge Popă 2 fl., 
D-na Maria Popă, proprietară 50 cr. 
D-nii proprietari: Ioană Popă 3 fl., Io- 
sifă Botezană 1 fl., Ioană Florea 2 fl., 
George Ciocanelea 1 fl., Nicolae Balca- 
cianu 1 fl., Nicolae Sereteană 50 cr., 
G-eorge Florea (Nr. casei 900; 40 cr., 
Petru Sasu 50 cr., Vasilie Balcacianu 1 
fl., Nicolae Florea 1 fl., Paraschiva Ho- 
biană 50 cr., Constantină Comenariu 50 
cr., George Căldărariu 50 cr., George 
Dragoșiu 30 cr., George Ciocănelea 1 fl., 
Ilarie Vișia 20 or., Maria Motocă, vă
duvă 20 cr., Dinu Comenariu 20 cr., 
George Comenariu 40 cr., Iosifă Popă 
50 cr., George Covoranu 60 cr., Sandu 
Lupu 20 cr., Anna Balcacianu 50 cr., 
Maria Vișia 30 cr., Simionă Florea 1 fl., 
Constantină Alutană 50 cr., Ștefană 
Reureanu 20 cr., Ioană Tabanu 1 fl., 
George Receanu senior 50 cr., Toaderă 
Dumitru 60 cr., Simeouă Mandreanu 
50 cr., Maria Oheresdi 50 cr., Ioană 
Suto 50 cr., Silvestru Libiceanu 40 cr., 
Sandu Nicolae 25 cr., Antonie Pârvu 
10 cr., Uie Hogiu 10 cr., Ioană Cincană 
10 cr., Ioană Cincană 20 cr., Mariană 
Isailă 10 cr., Nicolae Lupu senior 10 
cr., Francisca Horvată 10 cr., Nicolae 
Cincană 20 cr., Petru Mandriană 10 cr., 
Carolă Bectereană 15 cr., Simionă Na- 
taină 10 cr., Nicolae Nataină 20 cr., 
Nicolae Weis 10 cr., G orge G. Man
dreanu 10 cr., George Saschizanu 20 
cr., Ioană Lini 20 cr., George Cucu 10 
cr., George Cazacu 20 or., Nicolae Ho
giu 10 cr., Liti George 10 cr., Nicolae 
Cucu senior 20 cr., George Liti 10 cr., 
Francisca Parfirie 10 cr., Ioană Miruță 
10 cr.

Din provincia D-nii: Nicolae Popă, 
proprietară, 5 fl., Ioană Vladă, notară, 
1 fl., Ioană Berară, vice-notară, 1 fl., 
Nioolae Grozea, arendașă, 2 fl. Propri
etarii: Ilisie Nemeșă 1 fl., Anna Nicolae 
Grozea 2 fl., George Pantea Popa 1 fl., 
Ioană Grozea 50 cr., Avisalonă Mucea 
1 fl., Mihaelă Garbișă 1 fl. Toți din 
Tohanulă vechiu. — Dumitru Bardasă, 
notară în Scoreiu 1 fl., Apfelbaum Mor, 
arendașă în Veneția 1 fl., George Vișia, 
proprietară în Zlatna, 10 fl., Ioană George 
Popă de Galați, advocată în Sibiiu, 
50 fl.

Din llomânia. D-nii dela BucurescI: 
Vasilie Streza, proprietară 100 fl., Ioană 
Branza, șefă de gară 26 fl.,Nicolae Den- 
sușianu advocată, Ioană Biană profesoră, 
I. N. Ionescu proprietară, câte ună na- 
poleond’oră; la olaltă 28 fl. 74 cr. Ioană 
Popă, arendașă în Câmpu-lungă 20 fl. 
Aronă Densușianu, profesoră în Iași 20 
fl. 88 cr., George Moldovană, logofătă 
îu Iași 8 fl. — La olaltă 624 fl. 12 cr.

Adăogându-se suma încasată și pu
blicată în Nr. 43 din 1889 ală „Gazetei 
Transilvaniei cu 550 fl., resultă suma 
totală incursă pănă astădi 1174 fl. 12 cr.

Din ședința Senatului scolasticii gr. 
cat. alu Făgărașului, ținută in Maiu 1890.

! 
î 
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ună anumită numără de bâte seu lovi- | 
turl de cnută. In ostrogă sbirii uitau de > 
pedepsa acâsta, ba sciu și ofițeri, cari ' 
se scârbiseră de continua chinuire....

In săptămâna înainte de călătoria 
s’a începută înfiorătdrea muncă a călă- 
iloră. Am văcfută omă, care a căpătată 
150—200 de bâte de-odată, d er pentru 
aceea totuși s’a depărtată oblu Ia spate 
pe când alții din contră la a două-decea , lacobă Popeneciu 20 fl.; Protocolistulă

I “ ~

i
I
I

î
j • Nicolae Motocii

lovitură muriau. Femeile erau bătute, 
fără deosebire, cu bice și am esperiată, 
că ele suferă grozavele chinuri cu 
multă mai ușoră decâtă bărbații.

Mie, așa credă, că abia ml-a rămasă 
o restanță de 40—50 de bâte și era pe 
aci ca să fiu dusă în spitală din causa 
dureriloră. In diua sfântului mucenică 
George a plecată conductulă nenorooi- Rațiă, învâțătoră 2 fl.; George Selegiană 
țiloră, din care eu de astă-dată n’am 3 fl.; Ioviană Stoica, jude r. în pens. 2. 
făcută parte, fiind-că guvernatorulă a 
prinsă de veste, că mergândă și eu cu 
ei i-așl pute influiuța în modă peri- [ 
culosă.

comitatensă Ioană Ganea 10 fl.; Pro- 
tocolistulă la cărțile fund. Ioană Cintea 
5 fl. Espeditorulă comitatensă Ioană 
Zaharia 7 fl. Cancelistulă comitatensă 
Ioană Mureșiană 10 florini; P-iroehulă 
Demetriu Clnsereanu 10 fl.; Praotican- 

1 tulă Lauriană Negrea 2fl.; Proprietarulă
Ioană Cepesă 1 fl. 60 cr.; D-na Zinca 

, Romană 10 fl.; D-nii: Alexandru Raglană
5 fl. Alexandru Pooolă 6 fl.; Vasilie

•. în pens. 2. 
fl.; Frații Deutsch, comercianți 1 fl.; 

! Aronă Poparadu, vice-notaru 2 fl.; Ioană 
Popă, proprietară 2 fl.; Lauriană Ho- 
biană , proprietară 2 fl. ; Constantină 

i Hobiană 2 florini; D-na Christina Be- 
i clereană , proprietăresă , 50 crucerl;
I _________

*) Intârdiată din causa lipsei de spațiu.

TELEGRAMELE ^GAZ. TRANS*.
(Serviciulu biuroului de coresp. din Pesta.)

Berlinu, 4 Iulie. Wissmann și-a 
dată demisiunea din postulă seu 
africanii. Hotărîrea lui a produsă 
sensațiune. Se crede, că Wissmann 
se retrage din causa, că e nemul- 
țămită cu tractatuliî anglo-german.

Madridu, 4 Iulie. Aici a isbuc- 
nitu o crisă ministerială. Proba
bilă, că se va forma ună ministeriu 
Canovas.

Carlovațu (Karlstadt), 4 Iulie. 
Poliția a arestată pe atentatorii, 
cari au arsă stegulă negru-galbenă. 
Ei spuseră, că au severșită fapta 
fiindă beți. La intervenirea co- 
mandantelui militară cercetarea s’a 
sistată.

BucurescI, 4 Iulie. Mai multe 
foi anunță din Sofia, că guvernulu 
bulgară a introdusă în orașele Sofia, 
Filipopolu, Rusciucu, Plevna și Șurnla 
starea de asediu. S’au făeutu multe 
arestări.

Cursiaiâ pieței
din 4 luliu mt. n.

Bmcnote romt'nascl uutnp, 
Argintă românescfl - „
Hr\poleor>-d'or1 ■

1890.
9.25 vând. 9.20 
9.21'/2 „ 9.24
9.26 9.28

Editoră și redactară responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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PUBLICAȚIA
Din partea subscrisului magistrata 

se escrie prin acâsta concurși! asupra 
ocupărei unui loca din fundațiunea lui 
Iosef Wehrmacher, devenita vacantă în 
institutula orășenescă din loca pentru 
infirmi.

Competenții, fără considerațiune de 
confesiune, secsfi și naționalitate, au de 
a’și așterne petițiunile subscrisului ma
gistrata până în 15 Iulie a. c., acludenda 
conforma disposițiunilord fundaționare 
următorele documente:

1. Una testimoniu estradata de că- 
pitănatula orășenesca, vidata de primara 
și de competentula oficiu parochiala, 
cumcă atâta petentula, câta și părinții, 
oopii și soțula său, sunta săraci, adecă, 
că nu poseda avere nici mișcătore, nici 
nemișcătore.

2. Atestata de legitimare, cumcă pe
tentula aparține orașului Brașova.

3. Testimoniu fisicala—medicală 
cumcă petentula în urma defectelora cor
porale se află în miserie.

4. Atestatula de nascere prin care 
petentula are de a documenta, că a tre
cuta etatea de 40 ani.

Brașov ă, în 21 Iunie 1890. 
WsiraUlt orășeneștii.

I

5: <1

3

Cehi puținii în douedeci mii de depositin'! se vinde și e 
recunoscutii de celu mai bunii remediu contra orî-cărui insect!!

fTv,» ----j

IO

er s’a făcutu mai eftinu I

In alien Traflken und Galanterie - Gesohiften.

rLE HOUBLOm
\ FRANzCliilbClIES FABRIEAT VON

cA-wx-F-v * xiEixrK-jr 
PARIS 4

General - Depot: OTTO KANITZ & 00., WIEN.'
332,26—5

^^oete Hguretten-^ 
P&B lat das echte

I

Budapesta—
Trenă 
accele

rații.

Viena
Budapesta
Szolnok
p. Ladâny

(Jradea-mare '

Mezo-Telegd 
B6v
Bratca 
3ucia
Ciucia 
Suiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirb&u
Nădfeșel

3.25
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

4.26
4.58

Clușlu

\pahida
Ghlriș 
Oucerdea
Oiâra
Vințulu de
Aiud

II
susu

Feiușu

Irăciunelb
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Slisabetopole
Sigliișâra
Hașfalău 
Homorodă 
Augustiuă 
Apața 
Feldi6ra

Brașovfl J I
Timișu
FreilealA

Bucurescl

Sticlele veritabile suntu însemnate cu numele J. ZACHERL și costă 
de acum înainte: 15 cr., 30 cr., 50 cr. și I fi.

Acesta alesă specialitate nimicesce, cu o deosebită putere și grabă, tâte in
sectele din locuințe, bucătării și hoteluri, din mobile și haine, precum și pe acele 
dela animalele de casă, din grajduri, de pe plante și din paturile de sticlă pentru 
fiori și grădini. Prafurile cari se vândă mesurate și în hârtiă nu suntt niciodată 
o „Specialitate de Zacherlf1

Se add de venture în ISrașovu 
Iulius Hornung, farmacia.

n

comerciantu.

55
H

I. L. & A. Hessh aimer. 
Emili Porr.
Dimitrie Eremia Nepoții. 
Iulius Muller, 
Heinrich Zintz.
Ferd. Jekelius,
Karl Schuster

comerciantă.
» 

farmacia.

In tote celelalte

la

Frnnz Kellemen
Ed. Kugler
Ioh. Lerchenfeld, 
Karl Irk
Karl Harth
N. Grădinar

Domnii:
Karl Tbpfuer, comerciantu. 
V. Rotii, farmacia.
Heinrich G. Obert, farmacia. 
George Stcfauoviciu, 
La Arapii, farmacia. 
Samuel Mark.

comerciantă.

In lEliipataSi. la Domnulu I. Miiller, farmacia.
In Rișnovu
In Șercaia
In ijzoiiik

orașe ale Transilvaniei și la sate sunt* deposite acolo unde sunt# expuse placate de

In
n 
n 
n

Iosef Schuster. 
Iacob Ehrcnwald.
G. Tomesvary și iii.

304,12-8

„Zacherlin". M

11

Mersult trenurilorii
pe liniei© orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1890

Predeald—KKudapesta S3Aradu-Teiuș jTeiaaS”Aradw-O.-»B*esta S
Trenă 
accele

rații
Tren de Tren de

per- 
flâne

per
sane

Treniî 
aooeie- 
rat â

Tronă 
de 

pers.

Trenă fronda:
accele
rații. por-

«dna

Ti'onă I Tr.jnu 
accole- l de
rată. pers.

Trenă 
de 

p ers.

Trenă 
accele

rată.

Trenă 
do 

pere.

Trenă 
de 

pers.

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

8.-
2.—
4.06
5A6
7.01
7.11
7.41
8.16

9.05
9.35

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

6.14
6.45

11 36

Bucurescl
Predealu
Timiști

Brașovă

Feldidra
Apața
Augustină
Homorodă
Hașfalbu
Sigliișdra 
Elisabetopole 
Mediașă

Oopșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă

Teiuști

Aiudă 
Vințulu 
Ui6ra 
Cncerdea
Ghirișu 
Apahida

Clușlu

) 
)

( 
(

de susD

Nădășelu 
Ghîrbău
Aghireșă 
Stana 
]B. Huiedir. 
Ciucia
Buci a 
Bratca
Râv
Mezo-Telegd

11.23
12.08

Oradea-mare }

P. Ladâny 
Szolnok

Hîwdapestia

Viena

^3wreș*-ljudoșii-ffiBistrfița

Murăști-Ludoști
Țagh-Budatelecă
Bistrița

7.55
1.08
1.37
2.13
2 4 ■
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.4e
6 48

7 22

7 51
7 58
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

4.10
450
5.50

4. -
4.44 
5.2(
5 47
6.3b
8.12
8.4’
9.29

10. IC
10.32
10.42' 
1101
I. 1.37
II. 52
12.23

1.23
1.50
2.20
2 28
2.46
3.33
5. -

4.45
”9M2
9.41

10.17
10.32
11.04
1130
11.5J
12.27

1 Viena

Szolnok

Aradă I 
I

Glogovațil
Gyorok
Paulișh 
Radna-Lipova 
Oonop
Berzava1.35

1.59 Soborșinfi

1.10
1 36
2.0l
2 ('8
331
5 11 
' ib
8
1.40

6.28
6.05
6.26
6.42 '
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
11.06

1.19
3.31
6.35
6.60
3.—

11.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.54
2.16
2.23
2.39
3.15
4 32
4.58
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

2.32 
2.5J
3.13
3.18
3.38
403
4.14
4 36
5.06
5.24
5.45
5.51
6.08
6.42
7.62
8.10
8.30
8.5C
9.05
9 19
9.43

10.02
10.41
10.56
11.13 
l’.3z 
1.2.0'
12.41

1.09
3.03
5.10

1.55
2.25
7 zu

ȚT. omn.g
4. — I Bistrița

Țagti-BudateiecU 
g 591 Murășă-Ludoșh
6.48

8.-
2.-
4.20
8.10

.2.20 
= 2.34 
°3.05
13.2.3
;3.39

10.50

Zairul
Gurasad-
Ilia
BraniciCa
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotti
Vințulh de josă
Alha-Iulia
Tei ușă________

£.25|Toiușn 

Alha-Iulia 
Vințuih do josfi 
■Șibot.h 
Orăștia 
Shneria (Piski) 
Deva
8 răni cică
Ilia
Jurasada 
Zamu 
Soborșinfi 
Berzava 
Oonopil 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

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

ISlmeria (Piski)-®Betfi,0șeas ^BdtB,®șeKa.8-®lMHBerSa(Piski)l

Aradă

Szolnok
Budapesta

Viena

I.

5.49
*6.06 
’•6.24 
16.53
F7.06
7.45

11.51
1.55

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
2.25
5 50

i

4.51
5.27
5.44
6.06
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
848
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38
12.10
4.47
7.45[

6;

8.15
10.40

6.05

15. Z0
8.40

t. a. p. T, omn. ?1\ omn. T. omn. T. omn. T. omn.
Simeria 7.17 11.28 3.50 Petroșenl 6.05 10.42 4.03:
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23 4.49
SEnțegU 8.45 1.08 5.2( 'Jrivadia 7.26 11.57 b.24
Pui 9.39 2.03 6.1b Pui 8.07 12.33 6.04Crivadia 10.37 2.51 7.03 ECațegti 8.51 1.19 6.43
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09 7.28
Petroșenl 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47 8.-

Aradâ--T&HSkES®B•5 li. Tfimâș<6m—Aradft
T. omn. T. omn. ’!’• omn. T. omn.

Aradă 6.18 4.18 Timișbra 6.30 1.10
Aradulh nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
N6meth-Sâgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 Nemeth-Sâgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Aradulb nou 9.09 3.41
Timișbra 9.04 6.50 Aradă 9.25 3.55

® Eafljris'ifi—Turda Tua*da—® Kurlșcs

’T. omir
1.16
4.50
7.21

j

Ghirlșd 7.40110.50 3.56 «.30 Turda 6.05 9.40 2.40Î
Turda 8.—111.10 4.10 9.50 Ghirișâ 6.25 10.- 3—1

8ighfiș&ra—Odorheiu <M®rlaeiu—SigSiișora

Sighișora
Odorheiu

|_ 6.—111.25 Odorheiu
| 7.49| 1.50|sighiș6răNota: Numerii îucuadrațl cu linii grose însemnezi orele de nopte.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov.

Tr. de p. T. <1 l'l'r. o ni 11

4.05 10.47 7.10
4.35 11.17 7.43
5.16 11.58 8.27
5.47 12 29 8.59
6.10 12.52 9.23

Copșa-inlcă
Șeica mare 
Ldmneșă 
Ocna
Sibiiu

SîhihH-Cajpșa-Baiică
Tr. oînn. Tr. de p. Tr. de p.

Sibiiu 7.35 4.34 9.50
Ocna 8.02 4.58 10.14
Lâmneșă 8.30 5.25 10.40
Șeica mare 9.05 5.55 11.10
Copșa-mică 9.34 6.20 11.35

C'ucerdea. -Oșoi’laeiu
SKeglhiMiwBw s&sescifc

Tr. de p. Tr. de p. Tr- oînn,

Cncerdea 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
îernutU 4.33 9.57 4.54
Sânpaulă 4.48 10.12 5.10
Mirașteu 5.11 10.35 5.34

1 5.30 10.54 5.35Oșorheiu < 5.50 4.58
Reghinul-săs. 7.2o 7, -

H&egliinulu sasescâ>
OtMMrhem-C'iicerdea

Reghinul-săs.
Oșorheiu j

Mirașteu 
Sânpaulfi 
lernută 
M. Bogata 
Ludoștl 
Cheța 
Cucerdea

Tr. omn.

7.24
7.44
8.07
8.29
9 02
9.35
9.51

10.23

Tr. de p,

8.25
10.—
5 54

Tr. de p.

8.—
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

n.li
6.37
6.58
7.2b
7.41
7.57
8.25

8.40 2.451
10.52 5.28'

SI hm eria (Piski) - U br 8 ed.
1_____________________________ _______

Simeria (Piski) 
Derna 
Uniedbra

Tr. omn.

4.-
4.21
4.50

fijjaied.-Simeria (Pisk).

Uniedbra 9.25
>^erna 9.51
Simeria 10 1(.


