
1

hfccilwt'2, A^luistrar.naea si 
Tlponall-:

RHAȘOVU, plațe mare Nr. 22 
r'riB.rl nntranoat-' nu pri- 
menoâ. Ma .uBciiptB nusore 

trimită I
Birourile te mumii:

Bru ovu, p ața mare Nr 22 
Inserat» mui primesori In Vlena 
£udoi/v Iforrr <ft Voigt ■
'Otto Maas), enri Schiltk, Alr,ii 
Htrnd IM.O~kes, Â, Oppcisk ,J.J)gh~ 
K«&«r;:1n Bu :*psota: A, V.Gold- 
bsrgsr in on Mfxet Eckstein fie^ai: 
In Frankfu t: G. L. ftwb ,-tn Ham

burg : A. Sit ne
Prsțulfi in.'OTțiunuarăj o seria 
garmoadă pe o ooldnă S or. 
țl 30 or. Irnbru pentru o pu- 
blioare. Publicări mai dese 

dapfi tarifă ?i învoială.
Re' hun p- pagina ni-a o 
sureă 0 or. v. a. aâu 80 ani.

.A.ST'CrL'U- LIII.

„Cfazeta” ese în flă-oare $i. 
IDoaamtt dbhiiu Ansin-uw s i w: 
Pe und ană 12 fl., pe »6»- luni 

6 fi., Pe trei luni 3 fi.
PBDtri România si străinătate: 

Pe ună ani 40 franol, pe sine 
luni 20 franol, pe trei luni 

10 franol.
8e prenumără la tdte oficiel» 
poștale din întru și din afară 

și la dd. ooleotori.
Atonamantnlă pentru Brașori: 

la adminint,raționa, piațamura 
Nr. 22, etagiuiă I.: pound ană 
10 fi., pe șăee luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 or. Cu dusulâ In 
oașă: Pe ună ană 12 fl. pa 
?Ăse luni 6 fl., pe trei luni 3 fl.

Fnă esemplară 6 or, v. a. <An 
15 bani.

Ațâță abonamentele oâtă ș1 
inserțiunile nuntă a ae plăti 

înainte.

Hr. 149. Bratova, Mercurl 4 (16| Iulie 1890.

nSTon aToonamentii

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Iulie 489® stilu vechiu 

s’a deschișii nou abonanientu, la care iii- 
vitAmu pe toți amicii șl sprijinitorii foiei nâstre.

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

pe ș6bb luni 6 ti., pe ună anti 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

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

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentrn Anstro-Ungaria: pe anii 2 fl., pe 
ș6se luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe anii 8 
franci., pe ș6se luni 4 franci.

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

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

Almiaistrațlniiea „Gazetei Transilvaniei". acelui cunoscută și vecinică prin
cipiu pentru tbte drepturile și pen
tru totă dreptatea: ce ție nu-ți 
place altuia nu face.“

„Ori-ce părtinire, ori-ce privi
legiu, ori-ce subordonare, care 
nu resultă în modă firescă și nea
părată din necesitatea ajungerei 
scopului statului, nu este alta de- 
câtă o faptică escepțiune de dreptă, 
prin urmare o negațiune de dreptă, 
adecă nedreptă, nedreptate. Ori ce 
privelegiu de felulă acesta pbte 

susținută der în 
desfășurată renumitulă loră stată numai prin forță, nicl-odată 

și conducătoru de odi- pe calea dreptului; forța aduce 
apoi cu sine pretutindeni o stare

în favorea 
se mani- 

încâtă nici 
proiectată 
nu mulță-

Brașovu, 3 Iulie st. v.
Luptele naționale în Boemia 

se caracteriseză în timpulă din 
urmă printr’o mișcare puternică, 
ce se manifestă mai alesă în sî- 
nulă poporului cehă, 
autonomiei naționale; 
festă în acea mesură, 
punctuațiunile pactului 
între Cehi și Germani 
mescă pe autonomiștii din Boe
mia. Principiile de cari se con
ducă ei astăcfl suntă aceleași, ce fi introdusă și 
le-a 
istorică 
ni oră Palacky.

Vorbindă despre centralismă de resboiu, în care ori-ce dreptă 
și federalismu, Palacky scrise în firescă se negă, dispare și se ni- 
JDecemvre 1849, în „Narodnie j 
Noviny“ din Praga ună articulă, | 
din care estragemă pasagele mai > 
însemnate, de unde se pbte vede 
direcțiunea de față națională au-

tonomistă a Slaviloru din Aus
tria. Palacky scrise între altele: 

„Libertatea este cu putință nu
mai acolo, unde toți cei ce parti
cipă la o societate, fiă ea de ori ce 
felii, se bucură de drepturi egale, 
unde nimenea nu este ună domnii 
nascutu, nimenea unu sclavă năs
cută alu altuia; acesta înse nu 
împiedecă nicidecum, ca spre a- 
jungerea scopului societății unii 
se stea în frunte, se conducă și 
poruncescă, ceilalți se le urmeze, 
se se lase a fi conduși, adecă se 
asculte“.

„Intr’unu stată liberă consti
tuțională, legile au egală valbre 
pentru toți cetățenii; ceea ce îi 
convine unuia, trebue se-i convină 
și celuilaltă și nimeni nu pbte fi 
eschisă dela legile și drepurile co
mune. C’ună cuventă, constituția 
este numai esecutarea în stată a 

micesce.“
„Decă vomă aplica aceste sen

tințe clare și neresturnabile asupra 
împrejurăriloră faptice ale popo- 
reloră din Austria, nu putemă 

nega, că fiindă atâtă de diferite 
aceste popbre, deplina loră egală 
îndreptățire trebue se fiă consi
derată nu numai ca o condițiune 
neapărată a întregei constituțiuni, 
ci în genere, ca o temeliă morală 
a imperiului însuși, că prin urmare 
nu mai pbte fi vorba nicăirl de 
nici ună felă de domnire a ger
manismului și a maghiarismului 
asupra Slaviloră și Româniloru. 
In casulă contrară amă recăde 
erășl din sfera dreptului în aceea 
a asuprirei și a nedreptății, sta- 
tulă de dreptă s'ar preface în- 
tr’ună stată de forță, pacea s’ar 
schimba în răsboiu, deși la părere 
înăbușită."

„Decă tbte acestea suntă ade
vărate, atunci cești unea asupra 
centralisărei se resblvă de sine. 
Centralisarea nu se potrivesce pen
tru Austria, și pentru aceea pen
tru că stă în contrazicere directă 
cu temelia morală a întregului 
imperiu și a constituției, cu egala 
îndreptățire a naționalității. Și mi- 
nisteriulă ne vorbesce de egala 
îndreptățire, der decă vomă cum
păni modulă cum voesce s’o ese- 
cute trebue să formulămă cuge
tarea sa astfelă: egala îndrep
tățire a tuturoră naționalitățiloră 
în Austria cu domnirea germanis
mului. Mai este acesta egală în
dreptățire ? Se pbte dicta acea 
domnia celorlalte naționalități fără 
întrebuințarea forței ? Și în casulă 
din urmă pbte să se întărescă pacea 
și durabilitatea imperiului ?“

„Să cercetămă stările, ce voră re- 
sulta din constituția dela 7 Martie. 
Prin §§35 și 36 tbte nisuințele mai 
înalte naționale, și întrega viețapoli
tică parlamentară sunt avisate lasin- 
gurulă centru ală imperiului, la 
parlamentulă centrală.... In con- 

secență, acelă centru, care absbrbe 
totiî, devine seu o adevărată în
curcătură babilonică, seu se pri- 
mesce de faptă, ca limbă centrală, 
o singură limbă, (de pildă cea 
germană.) Prin acesta însă tbte 
celelalte limbi naționale se eschidă 
pentru totu-deuna dela ori-ce vieță 
publică parlamentară.11

„Cu acestă lovitură însă nu va 
fi de ajunsă, căci guvernulu cen
trală se va folosi de aceeași limbă 
și, într’ună asemenea modă, va 
scbte tbte celelalte limbi ale dife- 
riteloră națiuni din tbte sferele ad
ministrației mai înalte.... Ună po- 
poră căruia îi este luată pentru 
totdeuna ori-ce mișcare națională, 
politică și parlamentară, pe când 
vecinii săi se bucură de ea în 
deplina măsură, este, mai curendu 
seu mai târc|iu, jertfită peirii ca 
poporă, și în contra unei asemeni 
succesive peirl nu este lecă pe 
lume.“

„într’ună asemenea tristă casă 
s’ar afla deră Slavii și Românii,... 
Tbte aceste popbre, ori câtă de 
mare bunăvoință ară ave, nu potă 
să se învoescă cu centralisațiunea, 
pentru-că atunci ară subscrie sen
tința loră de morte, ară comite 
ună suicidă. Nici ună represen- 
tantă cinstită nu ar pute să se 
învoiescă la acesta în parlamentă 
cu cugetă curată, și decă chiar 
ar face-o nu scimă decă ună ase
menea pasă ar ave valbre, deore- 
ce voturile și îndatoririle nemorale 
se consideră după dreptulă di
vină și umană ca neobligătbre.“

„Ce este deră de făcută spre 
a ne orienta după putință în mij- 
loculă acestoră năcasurl și perple- 
sități? Ajutorulă , ar fi în teoriă 
fbrte ușoră, der nici în praxă 
nu este cu neputință.... Este

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS?

Femeia savantă,.
Comedii într’ună acttt, de A. Valabreguc.

(Fine.J

Leona: Te poți lăuda cu-o mare în
credere de sine. Cu ciue crecll, că vor- 
bescl?

Alfred-. Cu soția mea.
Leona : Ce, m’ai luată de soțiă nu

mai ca să-ț! cosă hainele?
Alfred-. Ah, nu, ci te-am luată de so

țiă, ca să te ocupi cu gospodăria.
Leona-. Și tu pretinzi, ca sS-țî spălă 

și vasele?
Alfred-. Acesta.....
Leona (întrerupendu-lă): Vrei ca să-ți 

spălă vasele?
Afred: Eu?
Leona: Da, tu!... Puțină îmi pasă 

de tine, uite (îi smâncește vesta din 
mână și-o calcă cu picidrele.)

Alfred : Draga mea ! (pipăindu-i pul- 
sulă.) îmi permițl ?

Leona-. Ce-țl trăsnesce prin minte?
Alfred'. Voiu să vădă de nu cum-va 

ai friguri...
Leona,: Pare că tu scii ce’să frigurile.
Alfred’. O sciu forte bine. Atunci 

se potu constata frigurile la unu omă, 
când numărulă bătăiloră pulsului e mai 
mare ca de obiceiu. Acesta face tic-tac, 
apoi se ia ceasorniculă, pentru ca să se 
numere bătăile. Tu încă roșescl.

Leona’. Roșescă, fiind-că mă temă se 

nu audă și alțl omeni străini acestă de- 
finițiune prostă a friguriloră.

Alfred-. Do ce prostă?
Leona (dându-i o carte): Ia acestă 

vocabularu medicală, și vei vedă ce suntă 
frigurile.

Alfred'. Să te ia naiba cu vocabu- 
larulă tău cu totă (aruncă cartea pe fe- 
restră). Oh! am isbită pe intendantulă 
casei.

Leona-, VedI unde pote să’lă ducă 
pe omă nesciința; să’șl insulte femea 
și să rănescă pe intendantulă casei.

Alfred : Simtă, că mă apucă turba
rea, unde mi-e pălăria? Mă ducă la 
Pasteur !

Leona (apucându-lă de brață): Tu nu 
scii nici ce e turbarea. Acestă bolă se 
dice, că ar fi fostă cunoscută încă din 
vechime de Greci, căci s’au găsită nisce 
indicii despre acesta în scrierile lui Xe- 
nofon și Herodot. Hiprocate amintesce 
într’ună modă nehotărîtă despre ea, pe 
când Aristotele o descrie forte esactă.

Alfred: Cu seu fără Aristotele, eu 
turbezu. îmi vine se te facă bucăți.

Leona-. Acestea tdte i-le voiu scrie 
mamei mele.

Alfred: Ce-i pasă mamei tale despre 
acesta.

Leona-. N’am nici ună secretă față 
de mama mea.

Alfred-. Oh, de-ar desface Dumnedeu 
căsătoria acesta!

Leona: Mie ml-e totă uua. Când mă 
gândescă, că amica mea Ana s’a căsă

torită c’ună bărbată, care scie ara- 
besce. (ese)

Alfred (singură): Nu o mai potă su
feri ! (aruncândă o privire asupra cărți- 
loră) Acestea suntă dușmanele fericirei 
mele. E de remarcată, că multe lucruri, 
pe cari omulă nu le scie, suntă scrise 
în aceste cărți, (deschide ună lexiconă) 
Este imposibilă ca Leona să le scie tdte 
acestea. Decă ași pute găsi ună mij- 
locă să-i tai pofta de dispute scientifice, 
Stai, am aflată. Acesta de sigură mă 
va ajuta.

SCENA III.
Alfred și Leona.

Alfred: Leono, nu ml-e tocmai bine.
Leona-. Ce-țl lipsesce?
Alfred-. Mi-se pare, că inima-mi bate 

prea repede. Pote suferă de dexiocardio- 
topiă.

Leona-. Ce ai disă?
Alfred (forte liniștită): Iți spuneam 

că suferă de dexiocardiotopiă. Dexios în- 
semneză în limba grecescă-dreptă, Har- 
dia este inima și Topos însemneză locă. 
Este o palpitare a inimei spre dreptă.

Leona: Cuventulă acesta de sigură 
ți-l’a spusă vr’ună medică?

Alfred-. Nu,.... este ună cuventă fdrte 
cunoscută. îndată ce bate inima ceva 
mai iute, de obiceiu se dice: „Pote că 
asta este o dexiocat diotopiă !“... Acesta se 
dice ca și despre migrenă, nevralgia.

Leona: Așa să fiă 6re ?
Alfred-. De sigură, Dexippes suferi 

de acestă bolă.

Leona-. Dexippes!.... Cine a fostă 
acesta ?

Alfred: Cum, tu nu cunoscl pe 
Dexippes. Pe filosofulă grecesoă din se- 
colulă ală IV-lea, pe care însă nu trebue 
să-lă confund! cu Publiu Haremiu și 
cu Dexippes istoriculă, care a fostă și 
ună bravă soldată.

Leona: De unde le scii tote acestea? 
De ce nu mi-le-ai spusă mai înainte?

Alfred: Fiind-că noi vorbiamă tot
deuna altceva. Apropos! fiind-că vor- 
bimu despre astfelă de lucruri, permi- 
te-ml să-ți pună o întrebare. Nu oumva 
ai tu în biblioteca ta o gramatică horis- 
tică... Da, îmi trebue în grabă o gra
matică horistică!

Leona (uimită): Ce e aceea ?
Alfred: Tu scii forte bine și voiesol 

să mă iai în rîsă.
Leona: Acestă cuventă îlă audă 

pentru prima dată în viăța mea.
Alfred: Intr’adevără? Acesta este o 

gramatică, care tracteză despre forma 
cuvintelor^.

Leona: E lucru curiosă, că eu nu 
sciu nimică despre acesta.

Alfred: Dragă, nu pdte ună omă să 
le scie tote.

Leona (ofensată): N’așI voi să-mi 
rămână ceva necunoscută, ce scii și tu.

Alfred: In tinerețea mea am cetită 
forte multă.

Leona: Ce mai scii?
Alfred (aparte): Am ajunsă la fine, 

nu face nimică — voiu afla eu ceva, 
(tare.) Ț’am povestită vre-odată despre
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de lipsă de a se da diferiteloru 
popdre austriaco atâta autono
mia națională, atâta mișcare 
liberă politică, atâta vieță pro- 
priă parlamentară câtă este de 
lipsă, ca tără sguduirea unității 
imperiului, egala îndreptățire a 
naționalităților^ se devină ade- 
veru, și câtu este de lipsă, ca nu 
numai adeveratulu periculd să fia 
delăturatu, ci se dispară și prive- 
liscea durerosă a helotismului la 
unii, a domnirei la alții. Până când 
încă poporele vorti ave causă de 
a-șl teme naționalitatea lord, până 
atunci nu va domni în Austria nici 
mulțămire, nici pace...'1

Tractatulu anglo-germauu.
Marchisulă Salisbury vorbindă in

tr’una diu ședințele trecute ale camerei 
engle9e despre tractatulă anglo-germană, 
a 4isn următorele : Helgolanda, care s’a 
luatfl Daniei la 1807, a avuta ce-i drepta 
preța pentru Germania în răsboiulă pen
ultima; ca puncta strategica și corner - 
oiala însă pentru noi are adi forte pu
țina preța. Intr’una casa de răsboiu cu 
Germania, aoesta ar trimite în Helgo
landa neîntreruptă armată înainte de 
ce Anglia și-ar pută trimite flota ei pen
tru liberarea insulei. Intr’una casă de 
răsboiu cu alte puteri, Anglia ar fi ne
voită a-șl aședa o însemnată parte din 
flota ei acolo, prin ceea ce ar veni în- 
tr’o situațiune dificilă. Englesii, continua 
ministrulă-presedinte englesu, numai câș
tiga potă prin cedarea Helgolandei. Gu- 
vernula englesă deci află avantagiosă 
cedarea ei Germaniei, fiind-că pen
tru acesta primesce o despăgubire în
semnată. Prin recundscerea protectora
tului asupra Zanzibarului, Peru și Vitu, 
Anglia câștigă acolo o influință prepon- 
derantă. Protectoratula asupra Zanziba
rului și Vitu estinde influință și domnia 
englesă pănă la lacula Nyanza; îi face 
posibilă Angliei ștergerea comerciului 
cu sclavi și. se încungiură neînțelegerile 
ce le-ar ave cu Germania. Salisbury nu 
consimte cu părerea, că pentru Anglia 
ar fi avantagiosă posederea fâșiei de 
pămentă, ce se estinde între orașulă 
Foca și isvorula Nilului. Acesta fășiă 
de pămentă e forte îngustă dela laculă 
Tanganyka spre nordă. Asemenea com
bate Salisbury părerea, că decă Ger
mania va ajunge pănă la Zanbesi, s’ar 
periclita desvoltarea comerciului englesă. 
Salisbury crede, că și Anglia și Ger
mania voră câștiga prin acesta trac
tată, fiind-că amândouă puterile au că

othionhilondru. Acesta este o pasăre cu 
patru piciore, care se nutresce cu gra- 
minivoracee și-și pune ouăle sale pe 
elipsorafulă arbinovanțiloră din Grigri- 
voranovra.

Leona (estasiată de admirațiune): Ce 
felă de limbă e acesta ?

Alfred: Acesta este limba omeniloră 
învățațl. Pună rămășagă, că tu nu scii 
ce va se dică o trapineă. Acesta e ună 
arbore, francolinulă e o pasăre, france- 
lulă e o specie de mără, er o gâscă 
prâstă ești tu!

Leona (supărată): O gâscă — o gâscă 
așa ai (fish?

Alfred-. Da, așa am disă! De o ju
mătate de ană de când ne-amă căsă
torita. îmi totă scoți ochii cu diploma 
ta și mă copleșescl cu sciința ta. Te 
umfli cu ounoscințele sciențifice, pe cari 
ți-le-ai câștigată, ca și o curcă într’o 
grădină sămănată cu rădăcini de cuvinte 
grecescl.

Leona-. Ce ai disă, ca o curcă?
Alfred-. Nu pota să mănâncă unu 

ou, fără ca să n’audă dela tine vre-ună 
tractată de chemiă, nici o salată fără 
ca să n’audu prelegeri de botanică și 
decă voescă să te săruta, îmi pare, că 
ținfl în brațe o bibliotecă întregă.

Leona: Alfred!
Alfred-. Stăi, că nu sunt gata... Decă 

o femeiă cetesce numai din acea causă, 
ca apoi cu cele cetite să se fălescă, după 
cum faci tu, atunci ea nu e altceva de- 
«âtă ună papagală dresata.

pătată ceea ce corăspundea scopuriloră 
pentru cari de multă se luptă. Noi amă 
încheiată pactă, 4ise Salisbury sfirșindă, 
pentru-ca să încungiurămă neînțelegerile 
și periculele și pentru ca pe lungă timpa 
să întărimă bunele porniri între noi și 
Germania.

Radicalii șerbi și Milan.
Ministrulă serbescă Gyaja a avută 

în dilele trecute o convorbire cu ună 
corespondentă ală cjiafiilui „Standard1*. 
Gyaja a că e zadarnică aserțiunea,
că Milană s’ar purta față cu radicalii 
împinsă de sentimente da bunăvoință. 
Nu este pretiniă nici dintr’o parte, nici 
dintr’alta. Der e neîndreptățită și păre
rea, că noi amă fi inimicii fiului său. 
Nouă ori și care dinastiă ni-e indiferentă 
și actuala stare de lucruri o aflămă forte 
corectă, așa că nici ună radicală nu se 
gândesce la vre-o schimbare. Deși în 
urma atacuriloră lui Milan țâra sufere, 
totuși presența lui în Serbia și dușmă
nia lui nu potă decâtă să folosescă 
partidei nâstre. Din partida nostră a 
dispărută ori și ce neînțelegere și după 
viitorele alegeri ne vomă presența în 
Scupcină de două-orl atâția, pe câți sun- 
temă astăcjl. Privitoră la cestiunea espor- 
tului de porci ministrulă Gyaja a (fi9Cb 
că Gestiunea acesta se va resolva in cu- 
rândă, fiind-că e neapărată de lipsă să 
se ajungă la o înțelegere cu Austro- 
Ungaria în privința acesta.

Rusia și Francia.
Soirea, că Fraucesii au încheiată ali

anță cu Germania scimă că a fostă com
bătută din tote părțile. In fața acestei 
manevre cjiaristice pentru apropiarea 
între cele două state puternice vorbescă 
fapte așa de evidente, încâtă decă se va 
constata adevărătatea loră, ele voră servi 
ca cele mai bune probe, că pretiniă, 
decă nu alianța, între Rusia și Francia 
e mai pe susă de orl-ce îndoelă. Se scrie 
adecă diu Parisă, că guvernulU rusescu a 
încredințată fabriceloră francese provederea 
armatei rusescî cu prafu de pușcă. Faptulă 
acesta este una dintre declarațiile cele 
mai categorice de apropiere între Rusia 
și Francia.

Unit apelu alu lui Garașanin.

Conducătorulă partidei progresiste 
sârbescl, Milutin Garașanin, a publicată 
în organulu numitei partide „Videlou 
ună apelă cătră partida sa. Apelulă, după 
cum spună soirile sosite din Belgrade, e 
fulminantă și atacă în modă vehementă 
guvernulă radicală. Garașanin dice în 
aeestă apelă, că ’n numele partidei pro
gresiste declară, că de acum înainte par
tida progresistă serbescă, ca partidă conso
lidată și unitară, ișî va continua activitatea

Leona-. Gâscă!.. Curcă !.. Papagală!.. 
di mai departe !

Alfred: Decă voesci, poți să-ți faci 
și notițe. Celă dintâiu lucru ce trebue 
să’lă scie o femeă, este să iubescă pe 
soțula ei. Decă mai are timpă liberă și 
pentru Carol XII de Svedia, acesta nu 
e așa periculosă, fiind-că e deja mortă. 
Sciința pentru sine nu e nimică; este 
ună grăunte, care trebue să peră, pentru 
ca să încolțescă și să dea fructe. In- 
colțirea acesta și fructele la o femeă 
este educațiunea și mintea sănătosă.

Leona (cu naivitate) Alfred tu nu 
ești așa prostă!

Alfred : Credl tu ?
Leona-. Eu te-am ținută de omulă 

celă mai simplu și mai materialistică.
Alfred: Fiă-care omă îșl are mo

mentele sale.
(Leona rupe o epistolă pe care o 

ținea în mână.)
Alfred: Ce rupi tu acolo?
Leona: O epistolă cătră mama, în 

care te-am pîrîtă pe tine. Alfred, ar tre
bui să mă iai în rîsu.

Alfred: De bună semă.
Leona: Și ce trebue să facă, ca să ai 

o părere bună despre mine ?
Alfred: Să trimiți lexiconele cuiva 

în darO, er celelalte — ți-le va spune 
inima ta.

(Elă deschide brațele, Leona se 
aruncă la peptulu său și’lă sărută.) 

(Cortina cade.)
trad, de Ucu Paolo.

ei politică. Garașanin este convinsa, că 
bărbații partidei sale, în sensulă hotărî- 
rei din 14 Maiu 1889, voră începe acti
vitatea loră între marginile constituțiu- 
nei și a legiloră patriei și că și de aici 
înainte ca și pănă acuma totă-deuna îșl 
voră aduce aminte, că dreptatea și ono
rabilitatea suntă armele cele mai cinstite. 
Organulă partidei liberale „Srpska Ne- 
zavisnost** luândă actă despre apelulă 
lui Garașanin, combate regența și guver
nulă radicală provocându-lă să se lapede 
de machinațiunile de pănă acum.

Maiestatea Sa in Oradea-mare. La 
timpulă său amă anunțată, că Maiestatea 
Sa va merge în Oradea mare. Oetimă 
acum în „Egyetertes**, că cancelaria ca
binetului a încunosciințată deja pe fiș- 
panulă comitatului Bihoră, că Maiestatea 
Sa va merge la 12 Septemvre n. în 
Oradea-mare, Fișpanulă comitatului a 
anunțată o adunare pe 24 Iulie n. în 
care se vorO lua disposițiile necesare pen
tru primirea Maiestății Sale.

* 
* ±

Focă mare. In Joia treoută ună mar6 
focă a isbucnită în comuna Lomperdă 
din comitatulă Selagiului. Au arsă 55 
de case și 112 edificii laterale împreună 
cu tote recuisitele de economiă, ani
male, ba chiar și vieți omenescl au că
zută jertfă focului.

* 
*

împușcată la venătore. O mare ne
norocire s’a întâmplată Dumineca tre
cută cu ocasiunea unei vânători de porci 
sălbatici în pădurea Crizbavului. Iuliu 
Teutsch, fabricantă de liquerurl din locă, 
a fostă împușcată, din greșelă, de celă 
mai bună prietină și camaradă de venă
tore ală său, anume de directoruld de 
mine Iosifă Galx. Teutsch îșl părăsi 
locuia designata și tocmai voia se trecă 
prin ună tufișO, când Galz, care credea 
că se mișcă vre-ună mistrețu gonită, 
trase unu glonță în- partea aceea, și ni- 
menndă pe Teutsch, acesta căcju numai 
decâtă la pămentă, dându șl peste câteva 
minute sufletulă.

Avisă vânătoriloră.
* 

* *
Farmacia nouă s’a deschisă de cu- 

rendă în ZârnescI cu firma „La S-ta 
Treimeu. Proprietarulă farmaciei, d-lă 
Aurelii Cuteanu, s’a îngrijită pentru a- 
provisionarea câtă mai completă a far
maciei sale, pe care o recomandămă 
sprijinului căldurosă ală locuitoriloră noș
tri din acelă jură.

* 
❖ *

Mortu de fome. In Racovița (comit. 
Sibiiului) nu de multă unu ciobană șl-a 
luată o slugă, pe care diua-noptea îlu 
trimitea cu turma pe munți. Stăpânulă 
său nu-i ducea de mâncare decâta nu
mai odată pe săptămână. In 20 Iunie 
n., când a mersă la slugă, a vădută, că 
e bolnavă și 1 a sfătuită ca să mergă în 
satu la părinții săi. Feciorulă i-a răs
punsă, că părinții nu-la voră primi și 
că’lă voru huidui cu rușine dela casa 
loră. Mai târdiu însă totuși s’a îndu
plecată și aplecată spre sata. Pe drumă 
așa se vede, că l’a apucată frica; n’a 
cutezată deci, să mergă acasă, ci a intrată 
în pădure și s’a culcată într’o poiană. Stă- 
pânulă credea, că ficiorulă dela oi într’a- 
devără s’a dusă în sată la părinții săi 
și n a mai întrebată de elă decâtu numai 
peste o săptămână. ’I s’a răspunsă, că pe 
ficioră nu l’a văclută nimenea. In altă c]i 
a mersă erășl la munte și din întâmplare 
a apucată tocmai pe poteca, ce duce la 
poiena, unde s’a culcată feciorulă. Când 
a ajunsă la elă, acesta era mortă. Mediculă 
Dr. Zega Ferencz a constatată prin au
topsia, că bietulă păourară a murită de 
fome. Așa istorisesce „Er. Hir.“

* 
* *

Balulă din Betleană (corn. Solnocă- 
Dobeca) anunțata pe 27 Iulie n. c., din 
cause neprevădute s'a amânată pe 3 Au
gustă n. c., ceea ce pentru orientarea on. 
publică deja invitată, sperândă la o nu .

mărâsă participare, se aduce la cunos- 
cință din partea comitetului, avendă a- 
cestă bală soopulă său de binefacere. 
— Betleană, 13 Iulie 1890. ComitetulU 
arangiatoru.

* * *
Invitare la balulă, ce se va țină în 

28 Iulie n. c. la scaldele așa numite 
„Paveliane** în Slatina, în favorea bise- 
ricei gr. cat. române din Sigetă, ce se 
edifică. Comitetulă arangiatoră: Preșe
dinte Basiliu Jurca, vice-președinte Dr. 
Mihailă Kdkenyesdy. Avei Andercâ, 
Ioană Balya de Jood, Nicolau Dorosă, 
secretară, Victor Faludy, Ștefană Gyenge, 
Adalbert Galle, Iuliu Halâsz, Alexandru 
Hatfaludy, Ștefana Ilnitzky, cassariu, 
Vasiliu Ilnitzky, Vasiliu Ivasco, Dr. Ște
fană Kiss, Dr. Iuliu Korâny, Dr. Eliă 
Mariș, Florentin Mihalyi, Gavrilă Mihalyi, 
Georgiu Mihalca, Vasiliu Mois, Ștefană 
Oprișă. Eugeniu Popă, Isidoră Papp, lână 
Popă, CorneliuPopă, Ioană Rednică, Iuliu 
Rednică, Petru Salca, Andreiu Serbacă, 
Aladar Urânyi. Prețulă intrării pentru 
personă 1 fl., pentru familia 3 fl. Ofer
tele marinimose se vora cuita pe cale 
diaristică. Inceputula la 7 ore sera.

Unu oficioșii despre lealitate.
Din Viena se scrie oficiâsei „Pester 

Correspondenz**, că acolo erau cam în- 
grijațl, ca nu cumva să se facă demon- 
strațiunl la sărbătorea din săptămâna 
trecută a trăgătoriloră la semnă germani 
în Berlină.

„Putea ușoru să se întâmple** — 
dice comunicatulă din „Pest. Coresp." 
— „ca unii sâu alții să accentueze cu 
ocasiunea acesta momentulă națională în- 
tr’ună modă, ce putea să involve o 
lipsă de tactă seu chiar o vătămare sâm- 
țibilă a lealității. Din norocire trăgă
torii la semnă suntă încă binișoră feriți 
de acele elemente cat.ilinarice nerușinate, 
cari în Austria învenineză viâța publică 
în multe direcțiuni și conducătorii tră- 
gătoriloru la semnă austriact au sciutu în 
modă forte fericită se lege împreună înru
direa națională germană cu lealitatea aus
triacă. “

Oficioșii unguri admită prin urmare, 
că simpatia, ce o nasce înrudirea națio
nală a Nemțiloră austriacl ou cei din 
Germania, nu împedecă și nu altereză de 
locă lealitatea austriacă a coloră dintâiu.

De aici urmeză, că Nemții din Aus
tria nu numai că potu fi naționaliști din 
creștetă pănă în tălpi, der potă chiar 
ave simpatii de înrudire și și potu ma
nifesta aceste simpatii ale loră cătră 
frații din afară, din puterniculă imperiu 
germană, fără ca pentru acesta să pătă 
fi bănuițl de nelealitate.

Acesta o admită oficioșii unguri 
încâtă pentru Germanii din Austria. Der 
aici la noi nu admită față cu popdrele 
nemaghiare nici măcară atâta, că pote 
fi și rămâne cetățentt leală acelă Ro
mâna, Slovacă ori Sârbă ș. a., care ține 
la limba și națiunea sa și care îșl și 
manifestă sâmțulă națională pe față. 
Mers’a doră reptila bugetară din Olușiu 
pănă acolo, să susțină, că „trădători** 
suntă toți, cari nu se supună necondi
ționata și nu voră să se facă Unguri 
fără hîră și mîră|?

In fața acestoră tendențiose și rău- 
tăciăse uneltiri amă ținută să ară- 
tămă cum cugetă oficioșii unguri în mn- 
teriă de lealitate, când e vorba nu de 
poporele dela noi, ci de locuitorii din 
Austria.

Spre sciință.
AmO amintita în numărula de erl, 

că primarulă arrmeno maghiară ală Gher
lei a salutată pe ministrulă de agricul
tură contele Bethlen, ca pe acela, căruia 
i-a sticcesă a face ca Sașii din Ardeală 
să părăsescă politica loră oposițională și 
să se închine guvernului.

Nu voimă să întrămă în analisa a- 
cestei ciudate afirmări, der credemă de 
necesară, ca la loculă acesta să accen- 
tuămă, că ori câtă de mari succese ar 
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fi avută ministrulă Bethlen față ou Sașii, 
despre ceea ce ne permitemă a ne cam 
îndoi, este zadarnică silința ce și-au dat’o 
unii raportori de p’aici cu ocasiunea 
alegerei din urmă dela Hârmană, de a 
băga și pe Români într’o căldare cu 
Sașii și cu Ungurii.

In 6 1. c. fu alesă adecă cu aclama- 
țiune actualulă ministru de agricultură, 
contele A. Bethlen, ca deputată ală cer
cului Hârmană din comitatulă Brașo
vului.

Acestă cercă de alegere fiindă pusă 
la disposițiunea ministrului de cătră Sași, 
cari formeză maioritatea alegâtoriloră, 
resultatulă era cu atâtu mai sigură, ou 
câtă se putea șeii înainte, că și alegă
torii unguri voră vota numai pentru d-lă 
Bethlen.

Alegerea, nefiindă nici ună contra
candidată, s’a și făcută cu aclamațiune 
din partea alegătoriloră sași și unguri. 
Der precum furămă informați, unele foi 
pestane nu s’au mulțumită cu acestă resul- 
tată, ci au voită să descrie lucrulă astfelă, 
ca și când ară fi luată parte la acestă 
alegere și Românii din acelă cercă. Ast- 
felă vorbesce, precum ne-amă convinsă 
în urmă, o telegramă, ce s’a trimisă de 
aici la Pesta despre aceea, că „Ungurii, 
Sașii și llomânii s’au pronunțată fără 
deosebire pentru contele Bethlen1'. (A se 
vede și în „N. Pester Journaul" dela 7 
Iulie nr. 185.)

In fața acestoră telegrame tenden- 
țiose, declarămăpe basa informațiuniloră 
sigure, ce le avemă, că alegătorii ro
mâni din memoratulă cercă ală Hărma- 
nului, au rămasă credincioși programei loră 
naționale și n’au luată parte nici în de
putăția, care a oferită ministrului Beth
len mandatulă, nici la actulă de alegere 
din 6 1. c., ceea ce se vede lămurită și 
din raportulă publicată de „Kronstădter 
Zeitung" dela 7 Iulie n. c. a.

Corespondența „Gaz. Trans.“
De lângă Margitta, (Comitatulă Bihoră), 

Iulie 1890.
Luni în 30 Iunie n. c. s’a ținută a- 

legerea de notară în cerculă notarială 
ală Abramuiui superioră (Felso-Abrâny) 
la care cercă aparțină comunele: Mar
gine (Szeltallo), Satulbarbă (Bartfalva) 
și Chiribișă (Terebes), tote patru comu
nele — cu escepțiunea a 35—40 fami
lii maghiare, din comuna Abramulă-sup., 
și a câți-va posesori de pământă, parte 
maghiari, parte ovrei — suntă curată 
române.

Intre concurențl erau: Ioană Albu, 
fiulă d-lui preotă din Cheresîgă (Kereszt- 
szeg), de presinte adjunctă protopreto- 
rială în Margitta, ună tînără fqrte talen
tată ; Iosifă Gențiu, notară cercuală în 
Chețiu, unulă dintre cei mai distinși no- 
notarl din întregă comitatulă Bihorului; 
Nagy Jdzsef, din Oradea-mare, notară 
substitută în lo»ă; Kovâcs Gyula, ntf- 
tară în opidulă Micske; Kallotai Vik
tor, notară în opidulă Suplacă; Lellosy 
Bene, notară cercuală în Tria (Terje); 
apoi ună Budai Gâza, notară cercuală. 
Dintre aceștia au fostă candidați: Nagy 
Idzsef, Kovacs Gyula, Kallosai Victor 
și Iosifă Gențiu. Alegerea precum 
m’am informată, a decursă astfelă:

Toți alegătorii presențl din Abra- 
mulă-super., afară de d-lă preotă gr. or. 
Ioană Farkas, apoi alegătorii din Mar
gine, sub conducerea d-lui preotă N. 
Lazară și noulă învățătoră, apoi toți a- 
legătorii din Chiribișă (filia Abramului- 
sup.), cum și toți cei din Satulbarbă, cu 
totulă în numără de vre-o 36—37, au 
votată pentru notarulu substitută Nagy 
Jozsef. Ba, precum m’am informată, d-lă 
învățătoră din Margine a servită nou- 
alesului notară nu cu mai puțină fideli
tate, de cum ar servi episcopului său.

D-lă parochă din Soldobagiu, Ioană 
Lăzău, ca administratoră de Satulbarbă, și 
ca ună adevărată părinte ală poporului 
său, a sfătuită atâtă d-loră conducători, 
câtă și poporului alegătoru, că deorece 
poporulă română, afară de cela din Abra

mulă-sup., nu posede limba maghiară, să 
alegă ună notară, care posede perfectă 
limba română, ceea ce este așa de lipsă 
pentru poporă, ca și pânea de tâte di- 
lele, der tote au fostă înzadară, căol lu- 
crulă a fostă tocmită de mai nainte așa, că 
pe d-lu administratoră de Satulbarbă 
l’au ascultată numai d-lă preotă din A- 
bramulă-sup. și 5 poporenl ai săi din 
Satulbarbă, și Iosifă Gențiu a avută 7 
voturi; Kovâcs Gyula 4, apoi Kallotai 
Viktor nici ună votă.

Ferioe de poporulă, care asoultă sfa
turile acelui conducătoră alu său, căru- 
ia-i zace pe sufletă fericirea atâtă tru- 
pescă, câtă și sufletâscă a poporului și 
e încredințată , der amară și durere acolo, 

i unde se arată contrarulă.
Bineinformatulu.

Din jurulu Cetății împărătesei Isăbelei 
(corn. S.-Dobeca), Iulie 1890.

In a 3-a di de Rosalii s’a ținută 
„Conferința preoțescă a tractului Lo- 
geardului în parochia Cubleșului ung. 
situată chiar în marginea diecesei Gher
lei. Mai înteiu se oficia servițiulă di
vină în frumosa biserică, care e de pe
tră și e zidită în stilă modernă, la care 
a pontificată Veteranulă și bine-merita- 
tulă protopopă tractuală Ioană Papiriu 
Popă, asistată de preoții tractuall și doi 
diaconi, ou care ocasiune se făcu și ună 
parastasă pentru sufletele răposațiloră 
foști preoți tractuall și a credincioșilor^, 
er d-lă preotă ală Logeardului, Nicolau 
Popă, predică 'despre „indiferentismulă 
creștiniloră față de biserică și scâlă11, 
care temă ’i s’a dată în sinodală de 
tomnă. Urmă ședința în casa parochială 
asemenea nouă, deschi(jându-o P. O. D. 
protopopă ca preside pe lângă o vor
bire scurtă, der potrivită, arătândă sco- 
pulă conferințeloră preoțescl și folosele 
loră mari. După alegerea de notară în per
sona O. d-nă Sabini Coroiană, s’a ce
tită protocolulă conferinței trecute și 
comitiva P. Ven. Ordinariată, cum și 
alte ordinațiunl. După acestea preotulă 
Chicediului Ioană Chinteoanu ceti diser- 
tațiunea, ce ’i se încredința în sinodulă 
de tomnă, despre „întruparea Fiului lui 
Dumnedue", care fu ascultată cu totă 
atenșiunea, precum și reflecsiunile critice 
atâtă la acesta, câtă și la predica dilei. 

I Bibliotecarulă raporta despre înmulțirea 
opuriloră, ajungendă aprdpeia 100, cas- 
sarulă arătă starea cassei, care numără 
vre-o 25 fi.

La propunerea P. 0. D. protopopă 
s’a hotărîtă a se procura Istoria Tran
silvaniei, a D-lui Georgiu Barițiă.

După acestea s’a alesă o comisiune 
de 3 membri pentru censurarea stătu
tei oră privitâre la manipularea „maga- 
zineloră de bucate" și înființarea unui 
fondă culturală tractuală, după cum s’a 
hotărîtă încă în conferința trecută. S’a 
alesă ca locă ală adunării pe viitoră pa
rochia Lona, unde va ave a predica 
d-lă Simionă Baldi, preotulă Valei, er 
disertația o va ține d-lă Ioană Mure- 
șianu. preotulă Lonei.

După terminarea agendeloră, confe
rința se închise asemenea prin o vorbire 
potrivită din partea președintelui, după 
care urmă ună prândă comună la preo
tulă locală Teodoră Bocoșă, unde nu au 
lipsită nici toastele.

Ună tractuală.

Dare fle seină și mnlțămită publică.
Bucla, 30 Iunie n. 1890.

Iu 1 Iunie n. c. s’a arangiată o pe
trecere de vâră (Maială) în favorulă bi- 
sericei române gr. cat. din Colonia Ruda, 
cu care ooasiune s’a primită în favorulă 
bisericei nostre ună ofertă marinimosă 
din partea Magnif. d-nă Henoch Gusz 
tav, consilierulă mineloră de aură a 
societăței germane cu numele Harcort, 
10 fi.; er dintre d-nii participant! au 
contribuită: Venator, directorulă băi- 
loră dela Ruda, 5 fi.; Kdllner, directoră 
la Muszau. 5 fi.; lung, inspectoră la 
Ruda, 5 fi.; Brumbach 4 fi.; Olajos Lo- 
rincz, comerciante în Ruda, 4 fl; Herpel 
2 fl.; Veres Gyula 1 fi.; Cserny Jos. 2 
fl. Hopp 2 fi.; D-șora Secareanu 2 fi.; 

D-șora Lazară 2 fi.; Wiesse 2 fi.; Cine
va 1 fl.; N. N. 1 fi.; frații Szabo din 
Bradă 2 fi.; 6 oficiali dela minele de 
aură dela Boicza 6 fi.; Antonă v. Des- 
sauer 2 fi.; Vodaok 2 fl.; Grass 1 fi.; 
Pfeilmaier 3 fl.; Gottfriedt 1 fi.; Iuliusă 
Popă 1 fi.; Storc 2 fi. Ios. Piets 1 fi. 
Barta Ios. 1 fi.; Ioană Popa 2 fi.; loh. 
Scbuch 2 fl.; Mandel 2 fl.; Dominik 2 
fi.; Acherman 3 fl.; Schmidt 2 fi.; Trat- 
nioă 2 fi.; Hensch 2 fl.; Stein 2 fi.; Csu- 
tak 1 fi. 60 cr.; Lager 2 fi.; Sohleth 2 
fl.; Belle Sândor 2 fl. Gagy Gyula 2 fi.; 
Belle Istvan 2 fl.; Veselinoviciu 1 fl.; 
Gâll Mârton 2 fi.; Endesch 1 fl.; Galligh 
Miksa 1 fl.; Kristyori Kâroly 1 fl.; Bar
dos 1 fl.; Gabor Istvan 2 fl.; Szabo Ios. 
1 fl.; Grunvald 1 fl.; Frits 1 fl.; lanky 
1 fl.; Gabor August 2 fl.; 2 streini 4 
fl. — Suma perceptiuniloră face 119 
fl. 60 cr. er erogațiunile 66 fl. 10 cr. 
deci resultă ună venită curată 53 fl. 40 
cruceri.

Acestoră prea stimați domni con
tribuitori pentru spriginulă materială 
dată în favorulă bisericei nostre în nu
mele comitetului parochială li esprimă 
respeotosă mulțămită publică.

Constantinii Popii, 
preotă rom. 

TEL1EG RAMELE .„GAX TRANS*. 
(8arviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Sofia, 15 Iulie. Principele Fer
dinands va sosi aici în 1 Augustu 
st. n. a. c.

Parisii, 15 Iulie. Serbătorea na
țională a decursu în modu stră
lucită. Când s’a reîntorsu Carnot, 
președintele republicei, la paiață, 
unii individă cu numele Iacobu a 
scosă ună revolveră și i-a dată 
focă în aeră. Elfi fu îndată ares
tată. La întrebările, ce ’i s’au adre
sată, răspunse, că densulă a făcută 
multe invențiunî, cari n’au fostă 
recunoscute, de aceea a voită se 
atragă atențiunea asupră-șl. Poliția 
a constatată, că revolverulă a fostă 
încărcată numai cu pravu.

New-York, 15 Iulie. Ună grdz- 
nică orcană a causată enorme stri
căciuni în Saint-Paul (Minnesota). 
Otelulă de veră a fostă cu desă
vârșire distrusă, mai multe persdne 
fură omorîte. Pe laculă din apro
piere fu răsturnată și se cufundă 
unu vaporu, înecându-se 200 de 
persăue.

DIVERSE.
Dragostea de patriă. O întâmplare 

caracteristică s’a petrecuta ajungând fi la 
rîulfl Bassoko, dice Stanley în cartea 
sa. Intre însoțitorii negri ai mei 
era și unuia „Baruti", tînâră indigenii 
de acolo, care fusese dusti în An
glia de cătră Sir Francis de Win-- 
ton și venia acum, după șese ani de 
petrecere în mijloculii civilisației, sâ’șl 
vadă loculă nașterei. Ajungândă în sătulă 
sâu, Baruti vâdu pe fratele sâu mai 
mare si’lfi striga. Der acesta nu’lă cu- 
noscu îmbrăcată așa după ultima modă 
din Londra și sta pe gânduri. Baruti îi 
spuse numele tatălui și aid mumei lord. 
Fisonomia fratelui arăta interesuld celă 
mai viu și îndată îșl îndrepta barca lui 
cătră noi: — „Decă-ml ești frate, spu- 
ne-ml ceva care se-mi arate asta." — 
„Ai ună semnd de rană la brațuld dreptă." 
Nu-țl aduci aminte de crocodildî" Fu 
destuld atâtd. Tînărultt sâlbatioă dete 
und țipâtd de bucuriă- și comunică des
coperirea sa compatrioțiloră de pe țâr- 
mulă depărtatd. Și atunci pentru întâia 
ora vâtjurămu pe Baruti plăngândd. Fra
tele său, lăsândd târna de streini, trase 
barca la țărmd și eși ca sâ’lu îmbrăți
șeze. Celelalte luntri se apropiară și dân- 
sele, ca să ia parte la bucuria lui. Sera 
întrebaiu pe Baruti, decă vre să rămâie 
cu ai, săi, ori să mârgă cu noi. Părerea 
mea era să ne urmeze, căci acolo, fiindd 
Arabii atâtd de aprope, ar fi avutd pu
țină siguranță. Tînăruld părea, că se 
gândesce ca și noi, nu voi să se întorcă 
la părinți și la tribuld său. Der peste 
vre-o douScjile după ce ajunserăm la Yam- 
buya, întră în cortuld meu pe la miecjuld i 
nopții, îmi luâ două revolvere cu o sumă I

de cartușe necesare lord, câsulă meu 
de argintă, und pedometru totd de ar
gintă, o sumă mică de bani, o cingâtâre 
de pele ou mai multe buzunare și apoi 
suindu-se într’o luntre fugi negreșitd la 
ai săi. Nu l’am mai vădută de atunol, 
nici n’am mai aucjitd vorbindu-se de elă. 
Să-i fie de bine !

Unii profesorii curagiosii. Se scrie 
din New-York: In Portland (Oregon) a 
sosită und luptătoră cu boxulă, care se 
numesce „profesoruld" Lucian Ohristol 
și nu se luptă cu 6menii, ci cu — urșii. 
Profesoruld nu e de locă vânătord, care 
cu pușca în mână să se ia pe urmele 
lui nenea Mărind, ci elă iese înaintea 
ursului și se luptă cu elă după tâte re- 
gulele boxului, pe o estradă înaintea pu
blicului. Se pote ceti negru pe albă în 
diarele din Portland, că acestă profe- 
soră pe ună preță de 500 dolari se va 
lupta și va învinge după tote regulele 
de trântelă și pe celă mai sălbatică ursă. 
S’a și găsită ună asemenea ursă. O so
cietate de sportă a și adunată suma re- 
cerută și a presentată tot-deodată pro
fesorului ună cursă puternică, greu de 
500 funțl, cu care avea să se lupte în 
teatru în timpă de patru săptămâni. 
Istoria acesta, deși se pare de necredută, 
cu tote acestea nu e o scornitură. Ace
lași omă — atunci se numia „Doctor 
Ohristol" — se luptă în anulă 1878 în 
orașulă Oincinatis ou ună ursă lungă 
de 10 urme, și pe aci era să-și pârdă 
vieța. Cetățenii din Portland așteptă cu 
mare încordare resultatulă luptei. Ră
mășagurile asupra îndrăsnețului „profe- 
sord" suntă de-ocamdată în proporția 
de 2 : 1.

Trussoulil archiducosei Maria Valeria. 
In curândă se va celebra cununia archi- 
duoesei Maria Valeria cu archiduoele 
Franoisc Salvator. Spre scopulă acesta 
se facă mari pregătiri. Multă atențiune 
se dă rufăriilord miresei. Acestea suntă 
espuse în bazarulă palatului regescă din 
Buda-Pesta. Merită totă atențiunea arta 
cu care suntă lucrate aceste rufării, cari 
deși simple, suntă cu tote acestea forte 
frumose. Chiar archiducesa Maria Va
leria dicea la diferite ocasiunl despre 
rufăria ei: „Câtă se pote de simplu". 
Pe mesele din sală se vădă aședate pân- 
zăturl și șervete, pe cari suntă brodate 
numele fiitorului ei soțd. Numai pe ba
tiste se află monogramulă ei dimpreună 
cu corona archiducală. Mai încolo suntă 
cămășile, halaturile etc. cari tote suntă 
lucrate cu mare artă. Colorile de pre- 
dilecțiune ale archiducesei suntă al
bastru și roșa, bine representate în trus- 
soulă ei.

Câți cai suntu pe pămentu? După 
constatările unei societăți economice din 
Wasington, numără: Europa 33,253.454 
cai; Asia 4,105.408 cai; Africa 654.983 
cai; America-sudică 5,991.579 cai; Ame- 
rica-nordică 14,917.650 cai; Australia 
1,440.424 cai, er Oceania 1000 de cai.

Anecdotă. Und bărbată în etate de 
60 de ani se căsători cu o văduvă de 
70 de ani. Miresa pretinse, ca ceremo
nia religidsă s<5 se facă cu o cuv&ntare 
funebră, la ceea ce în fine se învoi și 
mirele. Preotulă ținu o lungă cuvântare 
ală căreia textă era: „Ddmne iartă-le, 
că nu Bciu ce facă!"

ZST eCTOlOg'VL-

Alesandru Petrovici ca tată, Susana, 
măritată Bucură Popoviuî, ca soră, și 
Marcu Tlieodosiu, ca trate anunță cu inima 
plină de durere perderea neuiti tului loră 
fiu și frate Nicolae Petrovici, fostă pri
mară ală opidului Hațegă, membru fun- 
datoră ală „Associațiunei transilvane", 
comerciantă și proprietară, care după o 
lungă și crudă suferință a încetată din. 
viâță Mercurl în 9 Iulie st. n. în etate 

e 59 ani. — Imormentarea s’a făcută 
Vineri în 11 Iulie n. c. în cimiterulă 
comună din locă.

Hațegu, 9 Iulie st. n. 1890.
Fie i țârîna ușoră și memoria bine

cuvântată !

Editoră și redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Itarsulâ pielei Mrnș®vS
din 15 Iuliu st. n. 18b0.

Bancnote romJnescI Dump, 9.26 Vând. 9.28
Argintii româneacii - „ 9.22 9.25
Hspoleon-d’ori - - - n 9.26 M 9.28
Lire turcesc! - - - „ 10.56 ti 10.61
Imperiali . - - - „ 9.54 n 9.H9
GalbinI . „ 5.45 n 5.50
Scris.fonc.„AlbinaM9°/(, „ 1C2.- n —.—
un h n 99.50 »•

Ruble rusescl - - • n 133.— >1 134.—
Mărci germane - •
Discontulii 6~ 8% pe ană.

11

Cursnlâ ia bursa tto Viena
din 14 Iuliu st. n. 1890.

Banta de aurii 4D/0 ......................... 102 45
Banta de hârtii 5°/0 .......................... 99 95
Imprumutulă căilorâ ferate unsrare ■

aurii 116 80
dto argintii -......................... 97.60

Amortisarea datoriei căilorti ferata da 
oath ungare (1-ma emisiune) - - —.--

Amortisarea datoriei căilorii ferate da 
ostil u.igare (2-a emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căilorii ternt» d« 
ostii ungare (8-a emisiune) - - 112.40

Bonuri rurale ungare.................... 89.—
Bonuri croato-slavone........................104.25

No. 134-1890. 376,3-3

Concursu.
Deveninda cu începerea anului șco

lara 1890/91 vacanta stipendiula de fi. 
40 pe ana, din fundațiunea „Radu M. 
Riureana“ pentru studențl de gimnasiu, 
pentru couferirea lui se escrie prin acesta 
concursă.

Cererile au a se înainta comitetului 
„Associațiunei transilvane pentru litera
tura română și cultura poporului româna“ 
în Sibiiu până la 30 Septemvrie n. 1890.

Aspiranții la acesta stipendiu au s6 
acludă la suplicele loră:

a) Carte de boteza în originala seu 
în copiă legalisată;

b) testimoniu școlastică de pe se- 
mestrula II ala anului școlara 1889/90;

c) atestata de frecuentare dela di
recțiunea institutului, în care cerceteză 
școla de presents ;

d) atestata de paupertate seu de or
fană, decă concurentula e orfana.

Din ședința comitetului „Associați- 
unei transilvane pentru literatura română 
și cultura poporului româna“, ținută în 
Sibiiu la 7 Iulie 1890.

G. Barițiu Dr. I. Crișianti,
președinte. secretară II.

Despăgubirea pentru dijma de vină 
ungurescti ------- —

Imprumutulil cu premium ungurescti 139.25 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului - • 127.50
fîenta de hârtiă austriacă .... 88.35
Renta de argintă austriacă .... 89 10
Renta de aură austriacă ..... 10961 
Dosuri din 1860 .............................. 140.—
Acțiunile băncei e.ustro-ungare 982 —
Acțiunile băncoi de croditti ungar. - 343 — 
Acțiunile băneai de credită austr. ■ 303.50
Galbeni împărătesc!.........................- - 6-52
Napoleon-d’orl.............................  • 9.28
Mărci 100 împ. germane - - - - 18 25
Londra 10 Livrî s sterlings .... 11710

Incunosciînțare.
i Subsemnatula trimite franco

11 COS CU 10 LITRI CAISE
gălbue, seu mai copte pentru lictara

I pentru prețuia de /

I f 1.70-
A se adresa în Oradca-iaiare la :

Mertz Nandor.

No. 2443—1890. 377,3-2

Publicare de concursu.
Din fundațiunea demnului de piă memoriă Ștefanii Ferdinand 

Hirach suntu de a se da pe anulă școlastică 1890/91 doue știpendie 
nouă de câte 200 fi. v. a. La acestea se escrie concursu. Unulă 
dintre stipendiele acestea se va conferi unui teneru maghiară ro- 
mano-catolicu, er celalaltii unui românu greco-catolicu.

La stipendiele acestea potii concurge numai acei tineri, cari 
suntu născuțl în comunele următore: Turda, Copandu, Tură, Reghiu, 
Comițîgu, Banabică, Aitonă, St. Martinulu-deșertu, Ceanulu-deșertu, 
Agârbiciu, Mischiu, Sându, Petridulu-de-susu, Petridulu de mijlocii, 
Petridulă-de-josă, Berchișiu, Măgura, Șchiopi (Puszta Egres), Pusta 
St. Craiu, Surducu, Bicalatu, Jara inferioră, Agrișiu (Ruha-Egeres), 
Muntele Băișărei, Ocolișulu micu, Ocolișulă mare, Runcu, Cacova, 
Săcelu, Lita-maghiară, Lita-română, Filea-de-josu, Filea-de-susu, Ciu- 
rila, Selisce, Selicea, Micușiu, Hasmașiu, Maghiarușiu (Magyaros?.g), 
Șută, Silvașulu-maghiaru, Indolu, Ceanulu-mare, Băișdra, Muntele 
Filei (F. Havassa), ca unele, cari odinioră au formatu ces. reg. pre
tură a Turdei sub președința fericitului fundatorii Ștefanii Ferdi
nand Hirsch.

Stipendiulu ’lu voră pute dobendi numai atari tineri din șcălele 
medie, seu întră tori acum în șcălele medie, cari voru produce tes
timoniu cu calculă din studie: eminente, seu celu puțină Intnu, er din 
purtarea morală: bună, seu celă puțină legală. Atari tineri voră pute 
folosi stipendiulă dobândită în gimnasiu, șcbla reală, șcdla agronomică, 
eventuală și la universitate, dăca atâtă în studie, câtă și în purta
rea morală, voră ține calculii indicați mai susu.

Acei tineri școlari, cari pe basa condițiuniloră memorate potă 
aspira la stipendiele acestea, și dorescă a concurge, au se-șl așternă 
concursele instruite cu testimoniu școlastică de pe anulu școlastică 
1889/90, carte de boteză, atestată medicală și de paupertate pănă 
în 10 Augustu a. c. st. n., și anume școlarii maghiari la Ordinariatulă 
episcopescă romano-catolică transilvană în Alba-Iulia, er românii la 
Ordinariatulă archiepiscopescu greco-catolică în Blașiu prin paro- 
chulă concernente ală lord. Concursele intrate mai târejiu nu se 
voră considera.

Blașiu, în 5 Iuliu 1890.
Ordinaxiațullarchiepiscopescti gr. cat, de Alba-Iulia.

%
Mersulu trenuriloni

pe liniele orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabili din 1 Iunie 1890
HS udapesta—S®a*®deafio
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de 
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Trenu 
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Tronu 
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Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny

Dradea-mare '

Mezd-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin 
Stana
Aghiriș
GhirbSu
Nădbșel

3.25
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

8.-
2.-
4.05
5.46
7.01
7.11
7.41
8.16

Clușiu

Apahida
Gliiriș 
Cucerdea
Uidra 
Vințulti de 
Aiud

I>
1

susti

Teiușă

Crăciunelti
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediaști 
Elisabetopole
Sighișâra
Hașfalfeu 
Homorodti
Augustinti 
Apața 
Feldidra

Brașovfl

Timiști
Predealii

BucurescI

4.26
4.58

5.49
6.02
6712
6.27
7.31
7.55

8.21
8.37
8.42

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

1.26
1.47
2.23
2.83
3.15
3.47
9.30

I

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

10.50
7.35

11.07
1.20
3.02
3.09
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

6.10
9.28

11.58
1.51
2.06
2.46
3.4.0
4.0 c
4.25
4.51
5.32
5.49
6.11
6.Z8
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
7.61
8.36
9.10
9.44

10.31

6.14
6.45

11 3b

BucurescI
Predealu
Timiști

Brașovii
!>
1

Feldidra
Apața 
Augustinti. 
Homorodti 
Hașfaltiu 
Sighișdra 
Elisabotopole 
Mediaști

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelti

Teiușu

Aiudti 
Vințulă 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirișu 
Apahida

do sus Ci

I
I

Clușiu

Nădășelti 
Ghîrbău
Agliirești
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia
Bratca 
Rdv 
Mezd-Telegd
Oradea-mare j

11.23
12.08

P. LadAny 
Szolnok

Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2 4-
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
6.45
b.:2
6.33
6.4 =
6 48

7 22

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

1.10
1.36
2.0 i
2.08
8.31
6 11
i lu
8.40
1.40

4. -
4.44 
5.2( 
5 47
6.3b
8 12
8.47
9.2b 

10.10
10 32 
10.42 '
11 0’ 
11.37 
11.52 
12.23

1.23
1.50
2.20
2.28
2.46
3.33
5, -
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.oO
3.—

4.10
4.50
5.50

11.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.64
2.16
2.23
2.39
3.15
432
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55]
2.25'

4.45]
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04 
1130 
11.51
12.27

Viena
SB ut oi apesta
Szolnok

A radd I 
(

Giogovațti 
Gyorok 
Pauliști 
Radiia-Lip 
Conop 
Berzava 
Soborșinii 
Zamti 
Gurasad., 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orâștia 
Șibotti 
Vințulti de josh 
Alba-Iulia 
Teinști

ova

8.—
2.-
4.20
8.10 

h2.20 
1.2.34 
= 3.05 
*3.23 
"3.39

1.35
1.69
2 32
2.69
3.13
3.18
3.33
4.03
4.14
4.36
6 06
5.24
6.45
5.51
6,< *8
6.42
7.52
8.10
8.30
8.6r
9.05
9.191
9.431

10.021
10.41
10.60
11.13
11.32
12.07
1 41
j Qg Ndmeth-Sâgh
3’031
5.10

i 8.15
10.40

7.20

10.50
8.15

11.18
3.50
4.10
4.22
4.46
4.58
5.16
5.38
5.53
6.15
6.58
7.22
7.33
7.54
8.14
8.43
9.12
9.31
9.56

10.17
10.44

3.26 Teiuști
9.40 Alba-Iulia
1.02
5.27
5.50

~6.Uz
6.23
6.34
6 62
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.06
12.26
12.58

Vințulti de josh
Șibotti
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Braniclca 
□ia
Gurasada 
Zamti 
Soborșinu 
Bevzava 
Conopti 
Radna-Lip'
Paul ișu 
Gyorok
Glogovaț

Aradd

1

ova 6.49

Szolnok
KKudnpeMitci

Viena

= 6.06
-6.24
i6.53
= 7.06
7.45

11.51
1.56

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
6.56 

"6Ă6
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.26
5 60

4.61
5.27
5.44
6.06
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
8 48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.511
11.03
11.271
11.38'
12.10
4.47

Copșii-inică
Șeica mare 
Ldmnești 
Ocna
Sibiiu

Tr. de p.

4.05
4.35
5.16
5.47
6.10

1'. a.; ;..
10.47
11.17
11.58
12 29
12.52

Tr. 0 mu. Tr. dc p. Tr. do p.

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

4
L20) 1.40

7.45
6j

Sfrsțeria (Piskil-SPeitrosessi SPetr®>sejaă-@imerăa(Piski)
|T. d. p. T, omn. T. omn. T. omn. T. omn.

Simeria 7.17 11.28 3.50 Petroseni 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banițe 6.46 11.23
Sațegti 8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57
Pui 9.39 2.03 6.1b Pui 8.07 12.33Orivadia 10.37 2.51 7.03 Hațegti 8.51 1.19
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09
Petroșeni 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47

T. omn.J
4.03
4.49:
5.241 

“6D4
6.43
7.28
8.-

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

Cucerdea 2.55 8.20 2.56
Oheța 3.25 8.50 3.29
Ludoști 3.46 9.11 4.06
, ti..-Bogata 3.56 9.20 4.15
Iernutti 4.33 9.57 4.54
Sânpaulti 4.48 10.12 6.10
Mirașteu 6.11 10.35 5.34

n . 1 5.30 10.54 5.35
Oșorheiu < 5.50 4.58

Reghinul-să3. 7.26 7.—

®§®B,ăaeâaa“Oaaicea,țgea

JLradia—Tionlșâira TBm£ș<wa,—AraeRw

Aradd
Aradulti nou

Viuga 
Orczit'alva 
Merczifalva
Timișdra

T. omn.

6.18
6.40
7.05
7.33
7.56
8.14
9.04

TTomn.
4.18
4.40
5.05
5.33
5.50
6.06
6.50

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Bâgh 
Aradulti uou
Aradu

T- omn.

6.30
7.23
7.49
8.16
8.37
9.09
9.25

T. omn-
1.10
1.59
2.19
2.46
3.03
3.41
3.65 i @M3saen,sa(Piski)-SJii5H®sS.

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

neghinul-sas. 8.25 8.—
Oșorheiu 10.- 9.49

1 7.2-1 5.54 10.20
Mirașteu 7.44 0.14 10.39
Sânpaulu 8.07 6.37 11.02
Iernutti 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 11.53
Ludoști 9 35 7.41 12.06
Oheț> 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

6.05 ©Saâa’ășia—Tsb jrda Turda—CRBm-âșis

Ghirișd 
Turda

Mur^șil-LudoșL
Țagti-Budatelecti
Bistrița

T. omn.||
4. — | Bistrița
6 4y j Țagti-Budatelecti 
g gg Murtiști-Ludoșu

T. omn*
1.16
4.50

7.40 10.50 3.56 9.30 Turda
8.- 11.10 4.10 9.50 ehirișft

Sighișara—

Sighișdra
Odorheiu

6.05 9.40 2.40 a.20
6.26 10.— 3.-S 8.40

O dor lieiu—ghiș ®a*a
| b.—111.25 jOdorheiu 
| 7.49| 1.50||Sigliiș6răNota: Numerii îucuadrațl cu linii grose însemndză orele de nopte.

Tipografia A. MUBEȘIANU Brașov.

8.40 2.45
10.52 5.28

Simeria (Piski) 
Oerna
Unied6ra

Tr. omn.
4.-
4.21
4.50

8Jnted.-Simerla. (Piski).

Unieddra
»erna
Simeria

9.25
9.61

10. IC


