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„Qazeta" ese în fiă-oare c]i. 
Abonamente oemru Austru- ia; 
Pe unii tură 12 fl., pe «6- luni 

6 fl., Po trei luni 3 fl.
Pentru România sl strâinâiait: 

Pe ună ană 40 franol, PA țfao 
luni 20 franol, pe ti ei luni 

10 franol.
Se prenumără la tdtc .jficien 
poștale din întru și din ara»* 

și la dd. colectori.
Atonamontnlă pentru Biașni 

la administrațiune, piațamar. 
Nr. 22, etiigiulă I.: po unu ano 
10 fl., pe șăse luni 5 fl., po trei 
luni 2 fl. 50 or. Ou dusulă in 
oasă: Pe unu ană 12 fl. p« 
țăae luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Ună esemplară 5 er. v. a ai» 

15 bani.
At&tă abonamentele ottr.fi șl 
Inaerțiunile suntă a »e plăti 

înainte.

Mr. 143. 1390.
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„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Kulie ftSSMI stilti vechiu 

âe deschide nou abonunientu. la care îti- 
vltămâ pe toțt amicii și sprijinitorii fâlei nostre.

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

pe ș6se luni G fl., pe ună ană 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șăse luni 20 franci, po ună 
ană 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Anstro-Ungaria: pe ană 2 fl., pe 
șăse luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe ană 8 
franci., pe șăse luni 4 franci.

Abonarea se p6te face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

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

Ăflministratinnea „Wei Transilvaniei".
Brașovu, 25 Iunie st. v.

Tisza s’a dusă, der a rămasă 
„clica lui Tisza11. Foile oposițio- 
nale ungurescl ne spună, că acesta 
clică se luptă în mo du desperată 
cu celelalte grupuri din sînulu 
partidei guvernamentale, ca se facă 
să reiesă candidași ei la fiă-care 
numire nouă, fiă de fișpană, ori 
de consiliaru ministerială, ori de 
concipientu. Chiar și la univer
sitate clica lui Tisza a avută unu 
altă candidată decâtu guvernulă, 
der n’a isbutită cu elu.

Acesta clică mai alesă ar voi 
se nu se întâmple nici o schim
bare în gruparea de până acuma 
a partideloru din dietă și foile o- 
posițiunale atribue machianațiuni- 
loru ei sgomotulu, ce l’au făcută 
unele foi oficiose, că în partida 
stângei estreme s’a întâmplată o 
scisiune și că chiar și partida 
stângei moderate maghiare este 
în stare de descompunere. Se înțe-

lege, că de altă parte aceeași oficioși. tiunea viitârei grupări. Apponyiștii 
pretindcă înpartida guvernului dom-1 voră se se fusioneze cu o parte 
nesce unirea si că aprope toți 
membrii ei au primită programulă 
reformei administrative și că nu
mai în privința unoră detailurl 
mai domnesce orecare divergență 
de opiniuni.

Aceste faime, răspândite mai 
în urmă de „Coresp. polit.11 din 
Viena au produsă mai alesă între 
partisanii contelui Apponyi mare 
turburare și organele ei publică 
acuma ună comunicată spre a des- 
minți aserțiunile foiloră 
și a precisa atitudinea 
oposițiunei moderate.

Partida lui Apponyi 
dusă din capulă locului 
gramulă ei reforma administra- 
țiunei ce a primit’o acuma și mi- 
nisteriulă Szapary în programulă 
său. Ea reclamă der pentru sine 
paternitatea acestei reforme, sus
țiindă , că numai aceia potă să 
ducă în împlinire o programă de

oficiose 
partidei

a întro- 
în pro-

reforme, cari au stabilită acestă I se ajungă la loculă meu ! 
programă, și că de aceea trebue . De aici vine marea amărăciune 
se se grupeze din nou partidele a Apponyiștiloră în contra „elicei 

eiă luidin dietă, ca se potă urma o ,, 
salutară de reforme.11

Oposițiunea moderată, cf*06 co- 
municatulă amintită, aprobă pro
grama ministeriului Szapary în tăte 
părțile ei esențiale, der deorece 
cea mai mare parte a membriloră 
partidei guvernului, pe care acesta 
voiesce să se razime, a urmărită 
mai înainte o politică cu totulă 
contrară, ea așteptă fapte și nu 
se mulțămesce cu vorbe. Numai 
atunci oposițiunea moderată va 
sprijini guvernul, când aceste fapte 
voră corespunde în tăte privințele 
declarațiuniloru făcute ; la din con
tră ea va combate cabinetulă Sza
pary, cum a combătută și cabine
tulă Tisza.

Totulu se reduce der la ces-

re-

I

din guvernamentali și să formeze 
ei viitărea partidă a guvernului, 
er „clica lui Tisza11, vrea să’mpe- 
dece cu ori ce preță acestă fu- 
siune susțiindă, că nu e de lipsă, 
căci acuma și Tiszaiștii au pri
mită programa de reformă, 
„clica lui Tisza” are mare 
fluință încă și astăc|I.

Stânga estremă combate 
forma proiectului, der Apponyiștii 
ară dori se atragă grupul lui Ugron 
Gabor, care s’a certată cu Polonyi 
Geza și pare aplecată a se împă- 
ciui și cu dualismulă, în sînulă 
oposițiunei moderate.

Se continuă der, astăcfl, lupta 
între Apponyi și Tisza în altă formă. 
Acesta din urmă, deși nu pote 
spera se revină la cârmă, îșî <|ice: 
a lucrat Apponyi din răsputeri la 
căderea mea, îi voiu 
rândulă meu, că am 
putere se împiedecă, ca

Și 
in-

dovedi la 
încă atâta 

dânsulu

Tisza. “

ZDTZCST -A-F^EÂ..
Nota bulgară și Porta.

AmO amintită deja, că. consiliulă 
ministerială otomană a hotărîtă să nu 
răspundă notei bulgare, ci numai să re
lateze asupra cestiunei representanțiloră 
mariloră puteri. „Times“ întăresce acăstă 
versiune printr’o soire primită din Oons- 
tantinopolă. Guvernulă bulgară aucjindă 
despre hotărîrea Portei a adunată ună 
consiliu de miniștri în Sofia, care să 
judece asupra atitudinei ce are s’o ia 
față cu Porta. Nota guvernului bulgară 
are caracterulă unui ultimatum și de 
aceea guvernulă îșî ține de datorință a 
convinge pe Portă, că cuprinsulă notei 
nu este o vorbăriă gdlă. Spre scopulă 

acesta însă consiliulă ministerială bul
gară nu ține de necesară a proclama 
numai decâtă independența Bulgariei și 
a nimici prin aoăsta suzeranitatea Sulta
nului. înainte de ce guvernulă ar recurge 
la aceste mijloce estreme, va încerca alte 
modalități întru ajungerea scopului său.. 
înainte de tdte va suspenda plătirea su- 
meloră, care le trăgea Pdrta dreptă con
tribuția a suzeranității; ală doilea, nu 
va da muftiiloră turcescl aflători în Bul
garia ajutdrele de stată date pănă acum, 
și ală treilea, va isgoni din Bulgaria și 
din Rumelia orientală pe episcopii greci.. 
Decă tâte acestea nu voră duoe la re- 
sultată, guvernulă bulgară va recurge- 

I și la alte mijloce. Der consiliulă minis
terială bulgară, c}ice „Timesu, recundsce- 
acum, că proclamarea independenței Bul
gariei este ună espedientă desperată și 
tocmai pentru acesta guvernulă bulgară 
va aplica espedientulă acesta numai 
atunci, când se va convinge, că Sulta- 
nulă se reține cu cerbiciă dela împlini
rea datorințeloră sale de suzerană față 
de Bulgaria, arătândă și ună indiferen- 
tismă hotărîtă față cu dreptele preten- 
siunl ale supușiloră săi.

Crisa ministerială în Spania.
O telegramă, ce-amă primit’o Sâm

băta trecută, nl-a vestită demisiunea ca
binetului Sagasta în Spania, pentru a 
cincea oră. In dilele din urmă ministe- 
riulă Sagasta a avută (fh® amare. Cu 
tote că încercările făcute de Sagasta pen
tru de-a se împăca cu Gamacittii au rău- 
șită încâtva în Iuniu a. o., totuși cabi— 
netulă liberală prin acestă împăciuire nu 
s’a întărită câtuși de puțină și de-o re
construire a lui nu mai putea fi vorba,, 
mai alesă dela crisa din urmă, pe care 
numai greua îmbolnăvire a micului rege 
a delăturat’o. Don Praxedes Mateo Sa
gasta, omă de 63 ani, este unulă din 
cei mai distinși bărbați de stată ai Spa
niei. In timpă de 18 ani de cinci ori 
a ajunsă în fruntea afaceriloră țărei, la 
1872, 1874, 1881, 1886 și 1888. Cabi
netulă aotuală l’a formată în 14 Iunie

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS/ 

PECATELE UTERAflLORO NOȘTRI 
de a introduce nomenclatura străină în limba 

română.

Abia acum am putută ave 
la îndemână: „Istoria Româniloru din 
Dacia Traiană11, de Al. D. Xenopol, 
profesoru universitară și advocată 
la Iași.

Volumulă I, de 623 pagini, se 
compune din patru capete.

Capul I: Timpurile ante-romane.
Capulă II: Starea Daciei sub 

Romani.
Capulă III: Dacia în prima 

periodă a năvălirei barbare.
Capulă IV: Venirea Unguri- 

loră etc.
Acestă volumă, în lipsa celor

lalte II, III, IV, V și VI, anun
țate de autoră în precuvântare, 
că voră eși în urmă, a fostă pre- 
sentată în sesiunea Academiei 
Române din anulă 1889 și aștep
tam se vedă în adeveră „înavuțită 
literatura nostră națională încă 
cu ună opă, a căruia folosire11 să 
fiă indispensabilă pentru aceia, 
cari se ocupă cu istoria vechiloră 
coloni din Dacia Traiană.

Așteptarea mea era cu atâtă 
mai legitimă, cu câtă opulă a fostă 
încoronată cu premiulă de 5000 
lei și autorulă lui fiindă profesoră 
de „Istoria Romaniloră11 la facul
tatea de litere și filosofiă dela 
Universitatea din Iași, îmi închi
puiam a fi competentă în aseme
nea materia și lucrarea sa va fi co
rectă și esactă, celă puțină în no
menclatura română.

Condusă de acestă a mea în
chipuire, inima îmi sălta de bu- 
curiă, vecțendă, în fine: „Istoria 
Româniloră din Dacia Traiană11 
scăsă la lumină din întunereculă, 
în care se credea a fi perdută.

Bucuria mea însă, la pagina 
246, relativă la vieța „Daco-Ro- 
maniloră11, s’a mai calmată, cetindă 
următdrele rânduri.

„Deși nu ne-au rămasă nici o scire 
directă asupra lucrărei Ocneloră (sic) 
totuși putemă deduce o asemene din fap- 
tulă, că amă întâlnită în Dacia ună în- 
treprinejătoră ală Salineloră și de pe 
numele unui orașă Salinae, botezată de 
Romani pe pămentulă Daciei, și care se 
află tocmai pe loculă, unde și astăzi se 
găsesce încă o bogată mină de sare la 
Maros-Ujvâr/ (sic)

Ajungândă la pagina 251 dă
dui peste una și mai băcănă:

„De aceea printre mai multe con
tracte de venejare, cumpărare, închiriere, 
împrumutată și deposită, s’au găsită în 
tablele oerate dela Verespatak (bravo) și 
2 contracte de societate/

Maros-Ujvâr românesce e Uiora 
și Verespatak=Roșia. Acestea nu
miri le sciu și cei neînvețați și 
numai învățatulă profesoră dela 
Iași se nu le scie?.... Se pote?!...

In Transilvania suntă patru 
localități, din care s’a esploatată 
din vechime sare: Ocnele-Uiorei, 
Ocnele - Sibiiului, Ocnele - Turcjii 
și Ocnele-Deșiului.

Uiora e ună orășelă înființată 
în timpurile mai nouă lângă Ocne, 
vechiu sată românescă așeefată la 
Salinele romane de pe malulă 
stângă ală Mureșului în fața Vin- 
țului de susă și dela Ocne la o 
mică depărtare este situată ună 
altă sată vechiu românescă, nu
mită Ocnișbra, unde în copilăria 
mea erau cei mai vestiți călușert.

Cu numele Roșia esistă două 
localități române în Transilvania: 
una e Roșia din Munții-apusenI 
și cealaltă e Roșia de pe Secașă.

In casulă de față avemă a face 
cu Roșia din Munții-apusenI și nu
mirea maghiaro-slavonă de Veres
patak chiar tradusă din vorbă în 
vorbă în românesce e Valea-Roșie.

La pagina 252, dândă peste 
„Harta șoseleloră și valuriloră ro
mane11 mi-am făcută cruce de to
ponimia maghiaro - germană cu
prinsă în ea. Pentru a găsi is- 
vorulă, am confruntat’o cu harta 
murală: „România cu țările ve
cine “ editată în 1885 de d-lă 
Socec et Comp, din Bucuresci și 
în care întrega nomenclatură a 
localitățiloră din Transilvania e 
indicată numai în limba maghiaro- 
germană, fiindă în multe locuri 
greșită chiar și în acestă textă.

De aceea cu durere trebue să 
spui, că d-lă Xenopol a copiată 
harta D-lui Socec și spre ilustrarea 
afirmațiunei mele voiu cita din 
textulă explicativă ală d-lui Xe
nopol privitoră la „Construcțiunile 
romane11 (pag. 253) următărele 
schimonosiri-modelă ale nomen
clatura române din cuvântă în 
cuvântă aflătore și pe harta d-lui 
Socec lucrată în Viena de ună ji
dană maghiaro-germană, și anume: 

ottr.fi
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1888 și de-atuncl a trecuta peste mari 
lupte parlamentare. Crisa actuală au 
provooat’o în modă nemijlooita ultimele 
desbaterl din camere. Anume, în casa 
deputațiloră s’a propusă promulgarea 
amnestiei generale. Desbaterile asupra 
acestei propuneri au fostă fârte vehe
mente, căci Sagasta s’a opusă propunerei 
și a declarată, că la timpă oportună va 
încredința afacerea amnestiei, reginei. 
Atunci se audiră cele mai grave învi
nuiri la adresa guvernului. In urma acesta 
omenii viitorului se 4ic© că suntă: Ca- 
novas de Castillo, Romero Robledo și 
Campos Martinez. Se crede mai alesă 
că Canovas va forma cabinetulă. Ca- 
novas a fostă celă dinteiu ministru-pre- 
ședinte a domniei epocei Alfonsiștiloră 
și creatorulă constituției dela 1876.

Cele mai nouă scirl telegrafice din 
Madridă asigură chiar, că crisa ministe
rială s’a sfârșită prin compunerea noului 
oabinetă sub oonducerea lui Canovas. 
Noulă ministeriu e compusă astfelă: 
Canovas del Castello, ministru-președinte; 
duoele Tetuan, ministru de esterne; Cas- 
gagm, ministru de finanțe; Silvela, mi
nistru de interne; Villaverde, ministru de 
justițiă; Isasa, ministru de comerciu și 
de lucrări publice; Azcarrnga ministru 
de răsboiu; Beranger, ministru de ma
rină și Fabre, ministru ală afaceriloră 
coloniale.

Pressa rusescă și esecutarea Iui Panița.
Amă c}.isii, oă esecutarea lui Panița 

va face sânge râu în pressa rusescă. 
„Novoje Vremja" între altele 4i°e> că 
omorulă acesta adeveresce corectitatea 
proverbului, care c|icej oă pe celă ce vrâ 
să-la bată Dumnezeu, mai înainte îi ia 
mintea. Esecutarea lui Panița, dice mai 
departe foia rusescă, nu este altceva, 
decâtă ună asasinată ordinară și stu
pidă, ce l’a comisă Stambulov. Regimulă 
teroristioă însă nu va folosi nimică, căci 
elă nu se pdte răcjima în Bulgaria nici 
pe massa poporului, nici pe armată. Elă 
nu este decâtă cea mai viuă dovadă a 
slăbiciunei. Fapta sângerosă nu va în- 
frica pe nime în Bulgaria, der va deș
tepta răsbunătorl față cu omorulă săvîr- 
șită de Stambulov. „Grajdanin“ cp06! °ă 
împușcarea lui Panița n’a fostă o esecu- 
tare, ci mortea unui erou. „Gazeta" vor- 
besce de-o revoluțiă în Bulgaria și dice 
apoi, că principele Ferdinand a văzută 
că rămânerea lui în Bulgaria va fi peri- 
culosă pentru elă și de-aoeea s’a refu
giată în Viena. „Vjedomosti" întrebă, că 
ce se va întâmpla cu Kalubkov ; fi-va 
elă estradată Rusiei ? Asta depinde dela 
diplomația germană, 4i°e foia rusescă, a 
cărei datorință e, să apere interesele ru- 
sescl în Bulgaria,

SCIRLLE piLEL
Grindină mare. In 4 Iulie n. c. o 

grindină îngrozitore a devastată hotarăle 
mai multoră comune românescl din di
ferite părți ale Câmpiei. Intr’una din 
corespondențele oe le primimă în pri
vința acesta se cjice:

„Sămănăturile, de totă frumose și 
multă promițătore, de pe întregă hota- 
rulă Ormenișului de Câmpia au fostă cu 
desăvârșire nimicite prin o grindină ne 
mai pomenită, ce a căijută în 4 Iulie n. 
pe la amecjă în mărimea ouăloră de po
rumbă și de găină, ba încă și mai 
mari, Furtuna a durată numai o ju
mătate de oră, în care timpă a distrusă 
totulă. De cătră seră sătulă gemea de 
plânsetele și vaetele nenorocițiloră lo
cuitori, cari în rodele muncei loră de 
peste ană nu mai au nici o nădejde. Asi
gurată contra grindinei n’a fostă ni
menea. Asemenea au fostă atinse de a- 
câstă nenorocire elementară și comunele 
învecinate: Dernbu, Craifal&u, Fărăgău^ etc.

— Altă soire primimă din Uroiulă să- 
ouiescă: „După-ce în anulă trecută din 
causa secetei |marl, nu s’au făcută bu- 
oatele, poporulă aștepta cu mare doră 
și bucuriă secerișulă acestui ană, deorece 
țârinele promiteau multă. Der âtă că în 
4 Iulie se ridica ună noră greu din partea 
de cătră mâdă-năpte și apusă, din care, 
între orele 11 —lP/2 a. m., se descărca 
o grindină, care a nimicită o parte din 
hotară, așa că nu mai este speranță, sâ 
se mai ridice bucatele sdrobite. Ase
menea au fostă devastate mai multe ho- 
tară din jurulă Bandului de Câmpiă."

— Totă de asemenea natură este și ur- 
mătorea scire, ce ni-se trimite din Baia de 
Crișă cu data 3 Iulie n. c.: „De multă 
nu v’am scrisă nimică de prin Zărandă, 
âr acum, durere, am sâ vă scriu despre 
o întâmplare tristă, care a atinsă acestă 
poporă multă cercată de aici. AstădI, 
între 2—3 ore p. m., după o căldură 
înădușitore de mai multe dile, aici în 
Baia de Crișă și jură a cădută o grin
dină în mărimea oăloră de porumbă, 
care a causată daune însemnate în tote 
productele agricole, mai cu semă la se
mănături și ierburi.1'

• * *
D-ra Alma de Dunca-Schiau. „Familia" 

scrie: Ună publică numărosă îndesuia 
pănă în ultimulă unghiu sala Redutei 
din Budapesta la 21 a lunei tr., unde 
se ținea esamenulă claseloră superiâre 
de piană a eleveloră conservatorului 
de musică. Ultimulă numără ală variatei 
programe fu împlinită de d-ra Alma de 
Dunca-Schiau cu „parafrasa" de Liszt pe 
„Rigoletto." Succesulă, ce a avută jooulă 

său la acest esamenă, a întrecut tote aștep
tările, a mărturisit’o însuși bătrânulă di- 
rectoră ală conservatorului. La termi
narea piesei sale, nu numai că sala re- 
suna de aplause, der tote autoritățile 
musicale presinte, împreună ou profesori 
și directorulă conservatorului, încungiu- 
rară pe tînărajună elevă spre a-i strînge 
mânile și a o felicita pentru jooulă său 
atâtă de brilantă, plină de simțământă 
și eleganță. A fostă ună adevărată 
triumfă. . Nici s’a mai opusă, ca obicinuită, 
direcțiunea, ca d-șora Dunca să primescă 
splendidele buchete ce i-s’au oferită. 
Intre primii cunoscători de musică și 
admiratori ai talentului d-rei Dunca s’a 
remarcată principele Ghioa, consululă 
generală ală României, care a asistată 
la concertă împreună cu întregulă con- 
eulată și a oferită junei sale compa- 
triote ună buchetă de rose din cele mai 
rare. D-ra Alma de Dunca-Schiau s’a 
distinsă în acestă ană și la esposițiunea 
șcdlei de desemuăși pictură, unde niște 
struguri ai săi, în aquarel, atragă aten
țiunea asupra deosebitului său talentă 
în arta picturei.

** *
Pactulă gsrmano-cehîi. Foile Cehiloră 

bătrâni declară, că despre pactulă ger- 
mano-cehu nu pdte fi vorba pănă când 
limba cehă nu va fi primită ca limbă 
ofioială internă. „Politik" 4i°ej nu 
este putere în Austria, care ar pută face 
pactulă după tdte formalitățile fără de 
admiterea limbei cehe, ca limbă oficială. 
Decă Oehii, cjice „Politik", voră lua po- 
sițiă față cu guvernulă, amândouă par
tidele se voră distruge. Gregr a ținută 
o cuvântare, în mijlooulă unui cercă de 
cetățeni din Praga, în care a declarată, 
că Cehii nicl-odată n’au fostă într’o si- 
tuațiune mai grea deoâtă acum. Gregr 
a combătută singuraticele punotațiunl 
ale pactului, și a atacată vehementă pe 
Rieger. Clubulă a hotărîtă, ca să so
meze pe cei doi deputațl cehi ai ora
șului Praga, Tomek și Touzinski, să-și 
depună mandatele.

* * *
Osemintele lui Mickievicz in Cracovia. 

La 4 Iulie n. a avută locă în Cracovia 
remiterea solemnă a rămășițeloră lui 
Mickievicz. Mai multă de 100,000 de 
persone au asistată la acestă ceremoniă. 
Delegații au remisă cosciugulă mareșa
lului Galiției, d. Ladislas. Mickievicz, 
fiulă poetului, a rostită ună disoursă în 
care a mulțumită națiunii poloneze, 
pentru onorurile făcute părintelui său. 
După mai multe discursuri rostite de 
mareșalulă, de poetulă Asnyk și de pro- 
fesorulă Tarnovski, cardinalulă Duna- 
jevski a celebrată ceremonia religiâsă 

în cripta Wawel. Tote orașele din Ga- 
liția au fostă represintate la serviciulă 
funebru. Cu acestă prilej ă s’au bătută 
patru medalii comemorative.

* * *
Nouă pușcă. După cum spune „Matin“, 

camera comercială din Saint-Etienne a 
premiată ou 10,000 de franci și cu me- 
daliă de aură pe Paulă Gifford, inven- 
tatorulă puscei, care se pdte umple cu 
gază fluidă. Pușca e fabricată astfelă, în
cât sub țevă e un reservoriu de oțel, care 
cuprinde în sine gază candenssta forte 
tare. Când apeși cocoșulă, se deschide 
ună ventilă, care dă locă gazului, oe 
venindă în contactă cu aerulă, svârle 
glonțulă c’o putere multă mai mare de
câtă prafulă de pușcă. Trei sute de îm
pușcături costă numai 5 cr.

* 
* *

Inveninarea lui Orban Balâzs. Cetimă 
în „Egyetertes", că mdrtea fostului ro- 
manofagă, a deputatului săcuiu Orban 
Balazș ar fi fostă pricinuită de-o bolă 
causată prin înveninare.

* 
* *

Monografia orașului Alba-Iulia., Re- 
presentanța orășenesoă a Albei-Iuliei a 
hotărîtă în ședința sa dela 24 Iuniu sâ 
se facă monografia orașului Alba-Iulia, 
începândă cu întâiulă vâcă d. Ohr. Lu
crarea va cuprinde 4 tomuri, dintre care 
3 voră tracta partea istorică, er ală pa
trulea se va ocupa cu topografia orașului 
și a ținuturiloră din apropiere. Partea 
geografică va fi lucrată de omeni de 
specialitate, âr partea istorică s’a încre
dințată directorului șcdleloră reale din 
Deva, Kirâly Pal. Primulă tomă ală mo
nografiei va apărâ în decursulă anului 
viitoră.
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Patru copii odată. „Timpula" află, 
că Vineri noptea, femeia Voica din co
muna MărăcinenI, jud. Buzău, a născută 
trei copii, din care doi băețl și o fată, 
cari trăescă. Când a fostă sâ nasoă pe 
ală patrulea a murită împreună cu co- 
pilulă. Copiii născuțl au rămasă fără de 
nici o îngrijire.

* 
* *

Petreceri de veră. O petrecere de 
vâră va arangia Reuniunea femeiloru ro
mâne din Abrudă, Abrudsată și jură la 
13 Iulie n. c. în „Prateră". Prețulă de 
întrare 50 cr. pentru o personă. Ince- 
putulă la 3 ore p. m. Provederea cu 
mâncări și beuturl este concre4ută os
pătarului W. Czech. In casă de timpă 
nefavorabilă petrecerea se va amâna pe 
Dumineca următore, adecă pe 20 Iulie s 
n. suprasolvirile se voră chita pe cale" 
4iaristică. —

—Altă petrecere de vâră va arangia

„1) Dela Grădiștea la Hațegă, 4’ce 
D-lă Xenopol, și de acolo prin Kișkalău 
(minunată!) peste Murășă la Alba-Iulia, 
Maros-Ujvâr (bravo!) și totă în susă pe 
cursulă Murășului, întovărășindu-lă când 
pe drâpta, când pe stânga, pănă aprope 
de punctulă unde acestă rîu apucă di
recțiunea sud-vestică la Szăsz-Regen și 
Fiilhaza". (?!)

Ce o fi Kișkalăulu? Dumnecjeu 
scie! Și fiindă-că în legătură cu 
căile de comunicațiune pe apă și 
pe uscată, d-lă Xenopol vorbesce 
și despre luntrași, îmi permită a-i 
spune, că drumulu care vine din 
țera Hațegului trece peste Mureșă 
la Partoșă în Alba-Iulia. Parto- 
șulfi e o mică comună românescă 
și forma unu însemnată portă pe 
țermulă dreptu alu Mureșului în 
apropiere de câte-va minute de 
Alba-Iulia și în care se aflau mari 
magazii pentru deposite de sare, 
adusă parte cu luntrele dela Oc
nele Uiorei și parte cu carele pe 
drumulu țerii dela Ocnele Turcfii.

Locuitorii comuneloră române 
învecinate, precum acei din Orda 
de josă, Orda de susă, Limba, 
Ciugudu etc. împreună cu părto- 
șenii și chiar și cu unii din Alba- 

Iulia erau cei mai vestiți luntrași.
Sarea se exploata în regiă și 

cea mai frecuentă navigațiune pe 
Mureșu era dela Ocnele-Uidreipănă 
la Tisa. La câte unu transportă 
funcționau în cjilele nostre câte 
ună Hăieușii-meșteru, 2 seu 3 îbărai- 
teri și câte ună codării, acestă ter- 
menă pentru indicarea gradului 
funcțiunei era păstrată chiar și în 
limba oficială maghiaro-germană. 
T6te acestea numiri le-am luată 
așa cum mi le-au spusă luntrașii 
și funcționarii loră în diferite o- 
casiuni când am fostă la Partoșă.

Alba-Iulia, căreia poporulă îi 
4ice Bălgradă și nu Belgradă, se 
compune din următbrele cartiere, 
păstrate chiar așa în limba ro
mână: Piața cu „biserica grecescă", 
care e o biserică română orto
doxă și la care aparțină cei mai 
de frunte comercianțl, industriași și 
alțl fruntași români; „Lipovenii" ai 
cărui locuitori români se ocupă cu a- 
gri- și horticultură și chiar și cu me
seriile ; „Hăieușii" (Luntrașii) ai 
cărui locuitori se ocupau și cu 
luntritulă; „Maerii" cu doue bi
serici române, una ortodoxă și 
alta unită, care se numesce „Mă

năstire"; „Ulița Șuriloră", „Ulița 
Jidoviloră“ și în fine „Cetatea" 
situată pe ună deală d’asupra ora
șului. Portulă bărbațiloră Băl- 
grădeni e comună cu ală Româ- 
niloră săteni din împrejurime, er 
ală femeiloră diferă multă de ală 
săteneloră române, afară de ală 
Bărăbănțeneloră, care e aprope 
identică cu ală Bălgrădeneloră.

Trecendu acum la punctulă 2, 
d-lă Xenopol urmeză astfelă:

„Din acâstâ ramură se desparte o 
cale laterală (?) care pornesce dela Alba- 
Iulia cătră Baia Abrudului, vechiula Al- 
burnus maiorii, unde se aflau mine de 
aură precum și în apropiere de Veres- 
patak" (sic.)

Decă D-lă Xenopol, bine-voia a 
merge ia fața locului, se convin
gea, că vechiulă și principalulă 
drumu romană în capetulă extremă 
din Munții apuseni se deschide 
din BuciumanI, și anume din Bu- 
ciumă-Poenl și ese peste Conțu 
și Vălcoiă pe la Negrilesa în Câm- 
pulă Troianului la Zlagna, de unde 
urmeză cursulă Ampoiului — și nu 
Ompoi cum numesce d-sa acestrîu — 
pe la Galați, Feneșă, Presaca, Am- 
poița, Șardă, Rîparoșie, pe după 

cetatea Bălgradului la Partoșă și 
aci prin ună podu peste Mureșu 
se împreună cu celu din țera Ha
țegului.

In celelalte patru puncte, pa
gina 254, 255 și 244, D-lă Xeno
pol folosesce o nomenclatură, care 
te amețesce de capă, de esemplu:

Sameșă în loca de Someșfl; Bethlen 
în loca de Becleana; Klein-Sohenk în 
loca de Cincșora sâu Cinculă, mica ; Be- 
reczk în loca de Brețcu; Niarad în loch 
de Nirașa de lângă sătulă Nirașteu; 
Szasz-Regen în loca de Reghina; Ful- 
haza (?), Mikhaza (?), Vâcz (?), Enlaka (?),

Veczel (!) în loca de Vițelii, sata 
românesoa situata între Deva și Dobra, 
ai căruia locuitori, pare-mi-se, erau gră- 
nițerl pedestrași îu Regimentula com
pusa din Românii HinedorenI, HățeganI, 
SeăunenI, (Jina, Vestema, Spini, Raco- 
vița etc.) și Olteni din țâra Făgărașului.

Sibiiu în loca de Țibina, nume păs
trată chiar așa în gura poporului; Gerla 
în loca de Gherla; Chirniculă (!) în loca 
de Cărnicula, munte la Corna lângă Abrud; 
Zalatna în loca de Zlagna sâu Slatna; 
Cebe (!) în loca de Țebea; Boița în loch 
de Băița, căci Boița la Turnula-roșu 
de lângă Sibiiu.

Tîrnova în loca da Târnava, căci
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Inteligența română din opidnlă Dicio- 
Sân-MărtinQ și jură Duminecă în 27 Iuliu 
n. c. în grădina d-lui I. Bukuresti. Ince- 
putulfl la 3 ore p. m. Pentru timpii nefa
vorabilă este îngrijită de ună locală aco
modat. Venitul e destinat pentru reînoirea 
bisericei românesci gr. o. de acolo. Preșe
dinte: Vasilie Zehană. Secretară; Iacobă 
P. Macaveiu. Casară: Timoteu Circa. Con- 
troloră: Demetriu Goliană. Membrii în co- 
mitetă : Simeonă Căluții, Zaohană Boilla, 
Simeonă Ciuchiua, Ioană Popă, Mironă 
Dascălu, Ioană Circa, Emiliu Popă, Ale- 
sandru Mutu, Basiliu Folea, Ioană Măr- 
gineanu. Pețulă întrărei: de persdnă 1 
fi., de familiă 2 fi. Suprasolvirile și ofer
tele se voră chita în diarele româ- 
nescl.

Corespondența „Gaz. Trans.“
De lângă Ieriulu Selagiului, 30 Iuniu.

Onorată Redacțiune! Cu ocasiunea 
adunărei generale a Reuniunei înv&țăto- 
riloră rom. SălăgienI din 3 Iuniu, s’a 
ținută în Hotoană și ună bală româ- 
nescă, la care au luată parte cele mai 
distinse familii române din vecinătate, 
precum și vre-o 6 familii alese maghiare. 
Atâtă despre decursulă acestuia, câtă și 
mai vârtoșii despre însăși adunarea ge- | 
nerală și festivitățile, cu cari a fostă 
împreunată, am așteptată din partea co
loră mai competențl sâ se facă ună ra
portă mai amănunțită în diarele nostre 
românescl, der abia în a patra săp
tămână după adunare, cetirămă o cores
pondență subscrisă de „Bungărdânulo" 
în n-rii 133 și 134 ai „Gazetei Transil
vaniei11. D sa însă nu face amintire des
pre bală, ba și în alte privințe o astfelă 
de adunare, cum a fostă cea dela Ho- 
toanu, despre care însuși recundsoe, că 
a fostă una dintre cele mai însemnate 
dintre câte a avută Reuniunea de 20 
de ani, de când esistă, trebuia să o 
presinte publicului într’ună tablou mai 
completă, ba alocurea chiar și mai 
esactă.

Peste decursulă ședinței, care este 
sufletulă adunărei, d.-sa fuge într’ună ră- 
sufletă și nu se opresce pănă la banchetă. 
Despre propuneri și propunători, despre 
diserțiunl și disertanțl, despre adunarea 
de după ametjl și despre alte lucruri in
teresante, D-lă Bungărdenulă tace, seu 
că numai le atinge ca cu verfulă dege
tului cum ar voi a-le hipnotisa.

Ca adunarea amintită, în multe pri
vințe să potă fi una dintre cele mai în
semnate, s’au făcută tote pregătirile, cu 
multă ostenelă, de-o parte spre a ridica 
nimbulă Reuniunei și ală membriloră săi 
înaintea poporului și a străiniloră, de 

'■v

nici chiar în diminutivulă întrebuințată 
de poporă în poesia sa, nu se aude ă 
schimbată în 0, de esemple:

Târnăviță apă lină
Cin’ bea din tin’ se ’nstrăină; 
Eu numa câtă te-am gustată 
Și tare m’atn străinată.

Dragile mele locuri iubite, multă 
mai sunteți schimonosite de lite- 
rații români cu nume și. renume!

Greșelile comise de D-lă Xe- 
nopolă îșl află culmea și cununa 
pe pagina 266 în care dă ună 
exemplu viu câtă de puțină s’a 
ocupată cu studiarea etnografică 
și toponimică a Transilvaniei.

„Acestă petră, c^ice D lă Xenopol 
în necunoscință de toponimiă, a fostă 
găsită la sătulă Ghelmariu (? !) între Orăș- 
tiă și Alba-Iulia pe cursulă Murâșului. 
De ceea parte a rîului se vădă în drep- 
tulă satului și astă4l încă ruine de băi 
romane. Petra a fostă deci dedicată apei, 
care alimenta băile și întăriturile cetății 
dace. Numele de astădl ală localității 
Ghelmariu (?!) este învederată derivată 
din Germisara prin schimbarea consone- 
loră liquide r în l și elisiunea silabe 
mijlocii....

„Asupra derivării numelui Ghelma
riu (?!) din Germisara, ne-au atrasă lua
rea aminte colegulă nostru D-lă Aronă 

altă parte pentru ca acea ocasiune bine
venită să servescă de ună mijlocă pu
ternică spre a produce o valdre morală 
și națională în poporulă acestoră părți 
limitrofe, de unde pănă la Saboloiu, seu 
Betulia — cum o accentua savantulă pro- 
topopă Selăgiană în toastulă său istorioă 
și plină de instrucțiuni folositdre, ce l’a 
disă la banchetă, — suntă numai două 
hotare a două comune românescl din 
Sătmariu și apoi ai gătată cu graiulă 
românescă. Chiar pentru acesta, afară 
de inteligință a fostă invitată și popo
rulă din comunele vecine, care s’a pre- 
sentată în numără frumosă, și care vă- 
4endă o manifestația românăscă atâtă 
de măreță — unică în feliulă său pe la 
noi — s’a întorsă la vetrele sale mulță- 
mită, povestindă consăteniloră, că: Ro
mână verde nu se perde.... Nu mai pu
țină a fostă instructivă și însuflețitore 
acea adunare pentru d-nii învățători de 
peste Ieriu (diecesa oradană), cari abia 
în anulă acesta și-au primită aprobate 
statutele Reuniunei loră.

D-lă coresp. „Bungărdenulă11 trebuia 
deră să scrie esactă și la timpă despre 
cea mai însemnată adunare, seu să nu fi 
scrisă nimică. De-altmintrelea eu nu am 
de scopă a întregi corespondența desă a- 
mintită, ci voesoă numai în câte-va linia- 
minte a scrie ceva despre bală.

Comuna Hotoană, situată în cea 
mai estremă parte a apusului Selăgiană, 
nici când nu a văijută în sînulă său o 
așa însemnată mișcare românăscă, ca a 
3-a di de Rusalii. Căruțele se perendau 
una după alta, aducendă ospețl din Să- 
lagiu, Biharia și Sătmară, cari salutândă 
și îmbrățișându-se cu cei ce au fostă 
peste di și la adupare, plecară în mare 
mulțime la cassă, unde se împărțiau bi
letele de Intrare la bală, așa că cei doi 
cassierl și notarulă — toți trei din clasa 
economiloră, senatori școlari — abiajo- 
iau a primi banii, a-i induce la protocolă 
și a împărți bilete.

Sala, care era împodobită cu ramuri 
vercjl, cu ghirlande și iluminată frumosă, 
sera la 8 ore era îndesuită de pu
blică alesă, er în o margine erau pos
tați coriștii din locă și mulțime de po- 
poră îmbrăcată sărbătoresce, ce se des
făta în jocurile frumose, cari și-au luată 
începutulă cu „Ardelena".

La fiă-care pausă, coriștii intonau 
câte-o hore națională, așa că publiculă 
a avută distracțiune și petrecere plăcută 
și veselă pănă în dalba cjmă. Dintre os- 
peții, cari au fostă la bală, oei mai mulțl 
împreună cu onorabilele loră familii, voiu 
aminti pe : Rvds. D-nă Vicariu a-lă SS- 
lagiului, A. Cosma, protopopii: Sălă- 
gianu, Lazară și CoroiauO, G. Filepă 

Densușianu. Notămă, că acesta inscripția 
a fostă găsită în ruinele băiloră dela 
Al-Gyogy (?!) în fața satului Ghelma
riu". (sic.)

Se pote, că D-lă Ar. Den
sușianu să-i fi atrasă atențiunea 
asupra derivării numelui, însă nu 
admită odată cu capulu,căD-lu Ar. 
Densușianu se i fi dată acele nu
miri pocite, cari nu suntă nici ro
mânescl, nici unguresc!.

Sătulă în cestiune, Românii 
îlă numescă Gelmarti și Ungurii 
Gyalmâr. In fața satului acestuia 
e localitatea Gioagiulu de josă, 
pe care Ungurii o numescă. Al.- 
Gyogy și nu Al. - Gydgy, cum o 
numesce d-lă Xenopol. Prin ur
mare atâtă Ghelmariu, câtă și Al
Gyogy ală D-lui Xenopol, nu 
suntă decâtă invențiuni originale 
ale D-lui Socec, trecute de D-lă 
Xenopol în cartea sa ca numiri 
adevărate românescl.

Decă D-lă Xenopol s’ar fi 
adresată în cercetările sale popo
rului, despre care vorbesce, și nu 
și-ar fi luată isvbrele din Harta 
editată de Socec, de sigură, că 
acestă poporă i-ar fi spusă:

„Ei, D-le profesoru! La Gioa-

adv. em ; T. Nichita din Zelau, Iemea 
din Tarcea, D. Popă adv., preoții: Ke- 
regi, Mureșiană, Cucă, Modi, Farcașiu, 
fam. Sfura, Dragoșiu, P. Lobonțiă, FI. 
Sălăgiauă, G. Filepă, Leșianu. Notar. 
Bozintană, posesorii: Brană, Boroșiu, 
Szilagyi etc. mai toți învățătorii Sâlă- 
genl și alțl 5 din Diecesa Oradiei cu 
fam., tineri și tinere, er dintre familiele 
maghiare au fostă: Dornev dela Santău, 
Kavasi-eștii și Kovacs-estii dela Căoașiă, 
Csontos din locă și Reosei-eștii dela Do- 
rolță.

Jocurile au fostă conduse cu rară 
istețime de cătră tînărulă teologă abs. 
Lengelă dela Stremță.

Venitulă materială, cu tote că la 
unii dintre d-nii învățători SălăgenI li-s’a 
concesă a plăti prețulă întrărei numai 
pe jumătate, er cei mai mulțl au avută 
intrarea gratuită, ba pentru unii s’a plă
tită din venitulă balului la banchetă și 
amea4&4l> — biblioteca șodlei totuși a 
avută ună venită netă de 23 fi.

Au suprasolvită peste prețulă de in
trare: Dr. I. Nichita 2 fi., A. Cosma 1 fi., 
Nechita Liscană 40 cr., Dem. Popă adv. 
1 fi.. Alesandru Mica dela Odorheiu 2 
fl., și Dem. Kcevâri medică cerc. înBel- 
șiugă 1 fl.

Folosulă materială, ce e dreptă, a 
fostă modestă, der câștigulă morală nu 
se pote prețui.

Mulțămindă On. publică, care a con
tribuită la ridicarea însemnătăței acelei 
4ile cu presența Dnia-loră și prin ofer
tele marinimdse, dorescă Reuniunei în- 
vățătoriloră români SălăgenI să aibă 
totă-deuna și pretutindinea o primire și 
succesă cum a fostă celă dela Hotoană.

_________ - fl.

DIVERSE.
Vieța lui Panița. Cetimă în „Româ

nia": Maiorulă Panița, a cărui conspi
rația contra domniei și vieței prințului 
Ferdinandă ală Bulgariei avea ună 
sfîrșită atâtă de tristă, a avută o înfă
țișare impunătâre, cu trăsurile feței dis- 
t nse și o mustață neagră, ce-i ședea 
fârte bine. Elă era în vîrstă de 39 ani, 
arăta însă multă mai tenără. Era înru
dită cu familiele cele mai mari din Bul
garia și chiar întru câtă-va cu Stambu- 
lov. Născută în Tirnova, căsătorită și 
cumnată ală lui Nicolaev, fostulă minis
tru de resbelă, în timpulă regenței, după 
plecarea lui Alexandru de Batemberg. 
înainte de a fi întrată în armată, era 
advocată și poseda o cultură europeană. 
In timpulă răsboiului ruso-turcă întră 
în armată ca voluntară și în răsboiulă 
serbo-bulgară se afla în capulă unei le
giuni de studențl. După restabilirea păcei,

„giulă de josă și astăcjl suntă 
„scaldele romane la care vină 
„boerii din depărtare și noi opin- 
„ carii scimu, că acestă Gioagiu, 
„pe care D-ta îlu numescl Al.- 
„Gydgy, se împarte în trei des
părțiri: Suseni, Joseni și Feredeu, 
„și aci s’a găsită petra despre 
„care D-ta scrii într’o limbă, pe 
„care noi, Românii, n’oînțelegem!"

Se presupunem!, că unulă 
dintre profesorii universitari dela 
Pesta, de esemplu, Hunfalvy seu 
Vâmbery, ar fi. presentatu Acade
miei maghiare o lucrare despre: 
Descălecarea și stăruința Ungur iloru în 
Panonia“ și totă toponimia arfi fostă 
românescă precum: Șiria in locă 
de Vilâgos. Alba-Regală în locă 
de Szekes-Fejervâr, Timișă în locă 
de Tămos, Bazeu în locă de Bodza, 
Muntenia în locă Havas-Alfold, 
Cojocna în locă de Kolozs, Gel- 
mar în locă de Gyalmar, Gioagiulă 
de jos în locă de Als6-Gyogy, Cod- 
lea în locă de Feketelialom, Rupea 
în locă de Kohalom, Branu în 
locă de Torcsvâr, Sub-Cetate în 
locă de Vâralya, Călană, seu Kis- 
kălău ală D-lui Xenopol, în locă 
de Kiskalăn etc. etc., ce ar fi fă

principele Alexandru de Batemberg ’șl 
exprimă dorința, ca acestă legiune să se 
disolve pentru ca studenții să mergă a-șl 
termina studiile loră. O deputațiune veni 
să ceră lui Panița a da urmare dorinței 
princiare. Panița însă răspunse cu ună 
focă, trasă cu însăși mâna sa, asupra ace
luia care, ’i vorbia în numele tuturoră, 
„Nesupunerea vdstră o pedepsescă cu 
mdrte!" esclamâ elă trăgendă foculă. In 
Bulgaria se comentăză multă aoestă epi- 
sodă spre a se accentua asupra faptului, 
că elă care cu morte a pedepsită pe 
celă care s’a abătută dela disciplina mi
litară, însuși de o astfelă de morte a 
trebuită să pâră. Panița a fostă și pre
ședinte ală curții de casațiă militară.

Colera. „Petit Journal" scrie, oă în 
Cuxaodaude, districtulă Narbone (Fran- 
cia), ună omă s’a bolnăvită de coleră și 
a murită. Din Gandea (Spania) se scrie, 
că dintre șese persâne cari s’au bolnă
vită de coleră trei au murită; asemenea 
s’au ivită cașuri de ooleră în Carjente, 
Genovas, Rigba și Duero (Portugalia) 
unde ună omă a murită de coleră.

Cursului pieței Oraș® v si
din Iuliu st. n. 1890.

Bancnote romi'naacl Cump. 9.25 Vând. 9.27
Argintă românescă - „ 9.21 9.24
Mopoleon-d'orl - - - n 9.26 n 9.28
Lire turcescl - - - „ 10.50 H 10.55
Imperiali .... r 9.48 n 9.53
Golbinl . „ 5.45 H 5.50
Scris.fonc.„Albinau6°/ft , 1C2 - _ 4_

- r n 6U/„ „ 99.50 H —
Ruble rusesc! - - • „ 133.— J1 134.—
Mărci germane - - „
Discontulă 6- 8°/0 pe ană.

II

Cursulă la bursa de Vieua
din 5 Iuliu at. n. 1890.din 5 Iuliu at. n. 1890.

Renta de aură 4u/n ...... 102.55
Renta de hârtiă 5% .... . . 99.70
împrumutul^ câilorfi ferate ungare ■

aură . ......... 116.90
dto argintă ...... 97.60

Amortisarea datoriei căiloră ferato do 
ostă ungare (1-ma emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate do 
ostă u.igare (2-a emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră forate de 
ostă ungare (3-a emisiune) - - 113.— 

Bonuri rurale ungare ..... 89.—
Bonuri croato-slavone ..... 104.25
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ....... —,—
Imprumutulă cu premiulă ungureBcă 139.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Be

ghe dinului - - 127.50
Renta de hârtiă austriacă .... 88.55
Renta de argintă austriacă .... 89.—
Renta de aură austriacă.........................109.40
LosurI din 1860   140.10
Acțiunile bănceiaustro-ungaro - - 981.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 343.25 
Acțiunile băncei de credită austr. • 303.75
Galbeni împărătesc!....................................... 5.52
Napoleon-d’orl............................................9.28
Mărci 100 împ. germano .... 57.35
I.ondra 10 Livres sterling® • - 116.90

Editorii și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

cută acea Academia cu o aseme
nea lucrare? De sigură, că în locă 
s’o premeieze ar fi aruncat’o pe 
terestră.

La noi însă corpulă academică 
trece cu vederea capitala denatu
rare a numiriloră românescl și 
stabilesce d-lui Xenopol cea mai 
înaltă reputațiune literară.

Incâtă pentru stilu, autorulă 
observă, că „adevărului istorioă 
nu-i va sta nici-odată rău, când 
va fi învelită într’o haină fru- 
măsă."

Așa e, decâtă adeverulă topo
nimică română, autorulu l’a în
văluită într’o haină strimtă ungu
rescă, care nu se potrivesce cu 
adevăratulă graiu istorică româ
nescă, și corpulă academică era 
cu atâtă mai multă datoră a în
cerca acestă haină înainte de a-o 
îmbrăca cu premiulă de 5000 lei, 
cu câtă soia, că într’o polemică 
literară asupra „Teoriei lui Ros
ier", urmată în primăvera anului 
1885, în privința „adevărului isto
ricii" d-lu Al. D. Xenopol a ră
masă învinsă. Unii Olteană.
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PUBUCÂȚIUNE
referitore la iarea ie agoniseli âe a III clasai.

Din partea subscrisului oficiu oră- 
șenescă de dare se aduce spre sciința 
publică, cumcă conspectele asupra mă- 
surărei dărei compuse de direoțiunea fi- 
nanțiară reg. ung., cari conțină quotele 
de dare pro 1890, 1891 și 1892 referi- 
tore la darea pe agoniseli de a IlI-a 
clasă asupra dăjdieriloră maijosă amin
tiți, se află conformă art. de lege 44 
din 1883 (§. 18) în decursă de 8 cpl® i- 
e. din 5 până inel. 12 Iulie a. c. la sub- 
scrisulă oficiu spre examinare din partea 
fiă-cărui, oferindu se flăcărui ocasiunea 
de a-șl face eventuale observațiunl asupra 
quoteloră de dare atâtă pentru persona 
sa propriă, câtă eventualminte și pentru 
alții. Observările aceste se potă așterne 
pe cale scripturistică în decursulă aces
tora 8 cjile la direcțiunea finanțiară reg. 
ung., mai târdiu însă la comisiunea mă- 
surărei de dare.

Totă-deodată se amintescă Z'i0^6 >n 
cari se voră ținea din partea comisiunei 
măsurărei de dare pertractările asupra 
dărei pe agoniseli de a 3-a clasă, ob- 
servându-se totdeodată, cumcă pertrac
tările se voră ținea în casa sfatului în 
tâtă cjiua dela 8—12 ore înainte de prând, 
cu care ocasiune ’șl potă dăjdierii face 
observațiunile, seu în personă seu prin 
plenipotențiațl, asupra quoteloră de dare 
valabile în sensulă §. 11 ală art. de lege 
XLIV din 1883 pentru anii 1890, 1891 
și 1892.

Măsurarea dărei se va suscepe în 
următorulă șiră :

Luni in 14 Iulie 1890’.
Lemnarii, aurarii și curățitorii um- 

blătoriloră, dela post. 1—50.
Marți in 15 Iulie 1890:

Mbșele, triftărarii, birjarii, dela post. 
51-123.

Mercurl in 16 Iulie 1890:
Bărbierii și friserii, cismarii, dela post. 

124-184.
Joi în 17 Iulie 1890:

Pantofarii, neguțătorii de pantofărie, 
cofetarii, alimentatorii spitaleloră și in- 
stituteloră de infirmi, architecții, post. 
185-247.

Vineri in 18 Iulie 1890:
Strugarii, fotografii, totă felulă de 

zugravi, lustruitori, cărătorl de năsipă, 
post. 248—334.

Sâmbătă in 19 Iulie 1890:
Furnisorii orășenescl, cărăușii, aren

datorii de scăldl, posesorii de scalde, fa
bricanții de peptene, țesătorii de lână, 
spițerii, cusătorii, dogarii, tapițerii, pălă- 
rierii, post. 335 — 392.

Luni în 21 Iulie 1890:
Fabricanții de perii, ] osesorii insti- 

tuteloră de prostituțiune, urloierii, rotarii, 
fabricanții mărfuriloră de Iută, fabricanții 
pe piele, fabricanții de oțetă, fabricanții 
materialului de lemne, fabricanții mărfu
riloră de lemne, strimfarii, fabricanții de 
gază, fabricanții scauneloră de trestie, 
fabricanții de petroleu, fabricanții de ro: 
zolă, fabricanții de liquer, berarii, fabri
canții de săpună, fabricanții de țigle, 
furnisorii de petrișă și depositarii de pa
turi, post. 393—439.

Marți în 22 Iulie 1890:
Comissionarii, neguțătorii de producte, 

arendașii moriloră de ferăstrău, neguță
torii de vinuri, neguțătorii apeloră mi
nerale, neguțătorii de pele, neguțătorii 
de mobile, neguțătorii de fructe și vic- 
tualii, post. 440—490.

Mercuri în 23 Iulie 1890:
Neguțătorii de pește și victualii, ne

guțătorii de pără de capră și de pele, 
vendătorii de căpă, neguțătorii de straie, 
neguțătorii de scorță, neguțătorii de scân
duri, neguțătorii mărfuriloră de galan
terie, fabricanții instrumenteloră optice, 
modistele, comisionarii de mode, negu

țătorii de drojdii, neguțătorii de lemne, 
post. 491—544.

Joi in 24 Iulie 1890:
Neguțătorii de lână, neguțătorii de 

postavuri, neguțătorii de pălării, librarii, 
neguțătorii de cânepă, neguțătorii de 
făină, neguțătorii de chipuri și de haine, 
neguțătorii de haine, neguțătorii de an- 
ticvariate, post. 545—598.

Vineri în 25 Iulie 1890 :
Sfernarii, vendătorii de tabacă, post. 

599-662.
Sâmbătă în 26 Iulie 1890:

Neguțătorii mărfurilcră coloniale, 
vendătorii de sare, neguțătorii mașineloră 
de cusută, vendătorii de spirtă, neguță
torii mărfuriloră de feră, neguțătorii măr
furiloră de sticlă și de porțelună, ven- 
cjătorii de lapte, vendătorii de brânză și 
de caș, vânzătorii de unt, post. 663-709. 

Luni în 28 Iulie 1890 :
Neguțătorii de aripate, vânătorii 

de verdețuri, vendătorii de vechituri, po
sesorii de cafenele, vendătorii de rachiu, 
vendătorii de beuturl în măsuri mici, post. 
710—799.

Marți în 29 Iulie 1890:
Cârciumarii dela post. 800—865. 

Mercuri în 30 Iulie 1890:
Cârciumarii dela post. 866—924.

Joi in 31 Iulie 1890:
Măcelarii, afumătorii de carne, fa

bricanții de salamu, post. 925—983.
Vineri în 1 Augustă 1890:

Inginerii, morarii, c^idarii, post. 984 
-1011 și 1073-1095.

Luni in 4 Augustă 1890:
Medicii, dentiștii, veterinarii, advo- 

cații, notarii publici post. 1012 — 1056.
Marți in 5 Augustă 1890:

Fabricanții de coșuri, faurii, grădi
narii, mănușarii, pietrarii, legătorii de 
cărți, funarii, ascuțătorii, pardositorii, lă
cătușii, mechanicii, samsarii de cai, co- 
lectanții de loteriă, orologierii, fabricanții 
de organe, post. 1057-1073 și 1096-1131.

Mercurl în 6 Augustă 1890:
Pânarii, turtarii, schimbătorii de bani 

maeștrii de poștă, postovarii, tunătorii 
de postavuri, țesătorii, post. 1132-1191.

Joi in 7 Augustă 1890:
Căldărarii, fabricanții de pile, cure- 

larii, cojocarii, tipografii, posesorii pră- 
vălieloră de brodărie, învățătorii, confe- 
sionarii, învățătoresele școleloră froebe- 
liane, instructorii de citeră, instructorii 
de cântă, instructorii în limba francesă, 
instructorii de dansă, acordatorii de mu- 
sică și clavire, spediterii, pielării, post. 
1192-1245.

Vineri in 8 Augustă 1890:
Croitorii pentru bărbați, croitorii 

pentru femei, cusătoresele, croitorii de 
albituri, instructorii pentru croită, fabri
canții de vată, esecutorii judecătorescl, 
posesorii instituteloră de spălată și căl
cată cu feră, posesorii instituteloră în- 
treprinderiloră funebrale, întroducătorii 
de telefone, fabricanții de artificii, post. 
1246-1298.

Sâmbătă in 9 Augustă 1890:
Agenții, posesorii instituteloră de 

amanetare, musicanții orășenescl, post. 
1299-1346.

Luni in 11 Augustă 1890:
Derstarii, fabricanții de cârnăței, mu

zicanții țigani, chiriașii de case, chiriașii 
de redute, post. 1347—1400.

Marți in 12 Augustă 1890:
Arendașii de pămentă, post. 1401.

Mercurl in 13 Augustă 1890:
Arendașii de pămentă.

Joi in 14 Augustă 1890: 
întreprinderile și reuniunile s ipuse 

așternerei de socoteli.
Brașovă, în Iulie 1890.

Oficinln orășeneseti te flare.

Mersult trenurilor^
pe liniele orientale ale căii ferate de stata r. u. valabila din 1 Iunie 1890

Budapesta—P’redealia Predealii—Budapesta SS.-ff’esta-ArmSBa-Teiwș ©opșa-mică.—Sibiiu
Trenă 
accele

rată.

Trenă Tren de 11611 de 
por- 
a6ne

accele
rată

per- 
s6ne

Trenă 
accele
rată

Tronă 
de 

pers.

Trenă 
accele
rată.

'Tren de 
per- 
i‘6ne

Trenă 
accele
ra tu.

Trenă 
de 

pers.

Trenu 
de 

p erg.

Trenă 
accele

rată.

Trenu 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

Oradea-mare j

Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbflu 
NădSșel

3.25
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.83

8.—
2.—
4.05
5.46
7.61
7.11
7.41
8.16

Clușiu

Apahida
Gliiriș
Cucerdea
Uiora
Vințulti de susă 
Aiud

Teinșfl

Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sighișflra 
Hașfaiflu 
Homorodfi 
Augustină 
Apața 
Feldidra

Brașovd

Timișfl
8*re«lealu

BucurescI

4.26
4.58

9.05
9.35

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

Trenu 
de pers 
10.35
11.02 
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
9.31

I

10.50 _
7.35"

11.07
1.20 :
3.02
3.0J
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40

~6?22
6.38
6.59
7.11 ‘
7.24
7.39
7.54
8.11
9.18
9.49
9 56

10.02
10.22
10.39
10.57
11.20
11.36
12.04
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30
6.14
6.45

11 bb

6.10;
9.28

11.58

S-
2.46'
3.40-
4.03:
4.25:
4.51 I
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
Predeal»
Timișă

Brașovd

Feldidra
Apața
Augustinu 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Orăciunelă

Teiușfl

Aiudti 
Vințulti 
Uidra 
Cucerdea 
Gliirișfl 
Apahida

de ansă

Clușiu

Nădășelti 
Ghîrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca 
Rev
Mezo-Telegd
Oradea-mare j

11.23
12.08

P. Ladâny 
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
831
5 11
< J5
8.40
1.40

4. —
4.44
5.20
5.47
6.35
8.12 
8.4?
9.29

10.10
10.32
10.42 ‘
11.01 ]
11.37;
11.52 1
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.—

4.10
4.50
5.50

4.45
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11.51
12.27

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradd

8.- 10.50

li.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

1.35 j
1.59 î

2.32 ;
2.59 <
3.13 j
3.18
3.33
4.03 <
4.14 , 
4.36; 
5.06-
5.24
5.451
5.51
6.08
6.42
7.52
8.10
8.30
8.5C
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

7.2U

Glogovață
Gyorok
Pauli șU
Radna-Lipova
Oonop
Berzava
Soborșină 
Zamti
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulă de josă 
Alb a-lulls 
Teiușfl

2.-
4.20
8.10 

s2.20 
82.34 
= 3.05 
13.23 
£3.39

8.15
11.18
3.50
4.10
4.22 ‘
4.46
4.58
5.16
5.38
5.53
6.1b
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

Ireiușă

Alba-Iulia
Vințulă de josă 
Șibotti
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Hia 
Gurasada 
Zamti 
Soborșină 
Berzava 
OonopU 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

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 1
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58 Viena

Aradfl

Szolnok
Budapesta

5.49
?6.06
=•6.24
16.53 
= 7.06
7.45

11.51
1.55

12.59
1.39
1.56
2.23"
2.49
3.37
3.53
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 4.47
5 50

4.51
5.27
5.44
6.061
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
8.48
9.17
9.54

10.09
10.38 
10.51 
11.031 
11.271
11.38 
12.10

7..
7.20| 1.40 6.1

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmnești
Ocna
Sibiiu

Tr. do p. T. d p. Tr. omn

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

SÂbBiu-dJopșa-mică
Tr. omn. Tr. de p. Tr. dc p.

Sibiln 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 
Efteghinulu §ă.sescu

Simeria (Piski)-K®etr®șeni B>eti,®șeni-Simerfia(Piski)
Trecy: T. omn. T. omn. T. omu. T. omn.

Simeria 7.17 11.28 3.50 PetroșenI 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23
HațegU 8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57
Pui 9.39 2.03 6.1b Pui 8.07 12.33
Crivadia 10.37 2.51 7.03 Hațegă 8.51 1.19
Banița 11.26 3.30 7.43 3treiu 9.41 2.09
PetroșenI 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47

A s-adia—Timisoim

8.15
10.40

T. omn.
4.03
4.49J
0.24] 

~6D4
6.43
7.28
8.—

Timișora —Aradiî

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

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

5.30 10.54 5.35
Oșorhelu 5.50 4.58

Reghinul-săs. 7.2b 7.-

KBeghinulu săsescu- 
®ș®rheiu-<Cucerdea

Turda-&hirișu

T. omn. T. omn. ’£• omn. T. omn.
Aradfl 6.18 4.18 Timișăra 6.30 1.10
Aradulti nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
Nămeth-Săgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 Nămeth-Sâgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Aradulti nou 9.09 3.41
Timlșăra 9.04 6.50 Aradfl 9.25 3.55

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

8.25 8.—
Oșorhelu j

7.24
10.-
5.54

9.49
10.20

Mirașteu 7.44 6.14 10.39
Sânpauih 8.07 6.37 11.02
Iernută 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 11.53
LudoșU 9 35 7.41 12.06
Cheța 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10 23 8.25 12.50

Simeria (Piski)-Unied.

6.05 G hirișu—Turda

Mureșu-Tudoșu-Bistri«a Bistrița-Mureșu-BLudoș*
|T. omn.j ~ ---------------------

4. — j Bistrița 
| Țagți-Budatelecfl 

9.59|j Murășă-Ludoșă

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

Murflșfl-Ludoșfl 
Țagă-Budatel e cti 
Bistrița

T. omn-
1.16
4.50
7.21

Ghirișd 
Turda

7.40 10.50 3.56 y.30
8.- 11.10 4.10 9.50

Turda 
Ghirișfl

6.05 9.40 2.40j
6.25 10.- 3.—

Simeria (Piski)
Cerna
(Jniedflra

Tr. o ni n.

4.-
4.21
4.50

Sighișora—Odorheiu
8.40

I1
Odorheiu—Sighișora

KJnied.-Simeria (Piski).

Sighișora 
Odorheiu

6.— Odorheiu
Sighișdră

8.40 2.45
10.52 5.28

Lniedâra 
sterna 
Simeria

9.25
9.51 

iO.K

l
I

J 
I
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Tipografia A. MUREȘIANU Brașov.


