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Brașovă, 10 Iulie st. v.
AmQ ȚisQ, că trebue se reve- 

nimii mai pe largu asupra cores
pondenței, apărute în numerulu de 
erl alu fdiei ndstre, privitore la șe
dința consistoriului plenară din 
Oradea mare dela 9 Iulie n. a. c.

. Amfi ținută se-o publicămă cu 
ttite observările ei, pentru ca cetitorii 
noștri avendu înaintea ochiloru 
împărtășirile unuia, care a fostă 
de față în consistoriu, asupra im- 
presiuniloră primite acolo, se cu- 
nâscă părerile, cari au preponde- 
rată în consistoriulă plenară atunci, 
când acesta a luată hotărîrea de 
a se lăpeda de (fiarele române și 
a desaproba astfelă în modă de
monstrativă și atitudinea „Gazetei 
Transilvaniei" în cestiunea gim
nastului din Beiușă,

Decă vomă resuma observările, 
ce le face corespondentulă din 
vorbă la enunciațiunile Ilustrității 
Sale Episcopului, vomă ajunge la 
resultatulă, că tote câte s’au făcută 
în cestiunea gimnasiului din Beiușă 
au fostă bine făcute și că reu au 
lucrată numai foile și cei ce au 
scrisă prin foi, căci „fără temeiu 
au alarmată întrega diecesă".

Acestă părere n’are nici măcară 
avantagiulă de a fi nouă. De multă 
încă se jăluia părintele Lauran 
în contra acelora „cari au alarmată 
diecesa".

Nou este numai ună mo mentă, 
ce s’a adusă înainte în consistoriu 
și pe care se întemeieză apostro
fările dela finea corespondenței 
amintite.

S’a redicată adecă acusațiunea 
în contra unora, cari suntu bănuițl 
a fi alarmată ei diecesa și cărora 
li se impută, că în „timpurile mai 
bătrâne“, neprovocațl de nimeni, 
s’au oferită a face guvernului nisce 
concesiuni necompatibile cu inte
resele de vieță ale institutului de 
cultură românescă din Beiușă.

N’avemă nici o informațiune 

detailată relativă la acestă discu- 
siune, despre care ni-s’a spusă 
într’o corespondență anterioră, că 
a tostu fbrte înfocată. Prin urmare 
nici nu ne putemă pronunța asupra 
ei. Der orl-câtă de multă s’ar fi 
păcătuită în trecută „în timpurile 
mai bătrâne", acesta nu putea să 
schimbe nimică din gravitatea si- 
tuațiunei presente.

Nu e vorba aici de trecută, ci 
de presentă și mai multă încă, 
de viitorii. Decă unulă seu altulă 
a făcută în timpurile mai bătrâne 
vr’ună „ofertă rușinosu" cu pri
vire la caracterulu gimnasiului din 
Beiușă, seu la limba lui de pro
punere, recunoscemă, că provoca
rea la elă din partea guvernului 
a trebuită să amărescă sufletulă 
Episcopului într’unu momenta, 
când stăruia pentru păstrarea ca
racterului românescă ală institu
tului, der totă așa trebue se re- 
cunăscemă, că acestă provocare 
n’avea nici o valăre, pentru-că 
„ofertulu rușinosă“ nu a fostă pri
mită, și n’avea valore nici atunci 
când ar fi fostă primită.

Nu de multă citasemă cuvin
tele marelui istoriografă boemă 
Palacky, care <4ice, că „voturile 
și îndatoririle nemorale se consi
deră după dreptulu divină și u- 
mană ca neobligăt6re.“

Nu este nimeni așa de susă 
pusă, ca să potă sacrifica drep- 
tulă de esistență alu unui po- 
poru și acestă pasă se aibă va
lore obligătăre pentru acestă po- 
poră.

Pline suntă paginele istoriei 
tuturoru neamuriloră de esemple, 
că drepturile unui poporă cari 
fură sacrificate de unii cu inten- 
țiune, ori din slăbiciune, pentru 
aceea încă nu se perdu, ci fundă 
reclamate de elă cu tăriă, se potă 
redobândi.

Este der o apucătură cu to- 
tulă nereușită, de a voî, cum face 

autorulă corespondenței din nu- 
merulă de erl ală „ Gazeteise 
înfățișeze lucrulă astfelă, ca și 
când totă mișcarea în cestiunea 
gimnasiului din Beiușă ar fi a se 
datori agitațiune! unoru persbne, 
cari au mari păcate din „timpurile 
mai bătrâne".

Decă așa ar fi, atunci între- 
bămă unde ar rămâne națiunea 
și biserica română care trebue se 
fia gelosă pe drepturile și pe cul
tura ei, fără considerare decă s’a 
aflată în trecută cineva, care să 
le compromită ori chiar să lejert- 
fescă ?

Nu, domniloră, cu acestă tac
tică nenorocită nu veți ușura, ci 
numai veți îngreuna posițiunea 
Episcopului și a guvernului die- 
cesană din Oradea, față cu clerulă 
și poporulă, față cu biserica și na
țiunea română!

Decă cțiarele române și decă 
în specială fbia năstră, într’o ces- 
tiune atâtă de gravă, s’ar fi con
dusă de nisce motive așa de mi- 
serabile, ca cele ce i se atribue în 
corespondența memorată, atunci 
în adevără, că n’ar merita decâtă 
disprețulă părințiloră din consis
toriu.

Der să nu-’șl uite părinții din 
consistoriu, că pressa română are 
o sfântă datoriă, care trebue să fia i 
mai presusă de ori-ce considerații 
personale, de ori-ce tendințe ale 
ămeniloră fatali din timpurile bă
trâne, ori ale ămeniloră fatali din 
timpurile de acfî și acesta este da
toria de a apăra principiulu ne- 
peritoră, pe care se întemeieză 
vieța națiunei și a bisericei române.

Și numai pentru acestă mare 
principiu de vieță ne-amă ridicată 
glasulă, numai pentru acesta au 
colaborată în fâia nostră nu ome
nii trecutului, ci ai viitorului na
ției române!

Acesta amil ținută a-o declara 

față cu corespondența din numă- 
rulă de ieri înainte de a întră în 
meritulă lucrului.

Unu reu simptomU naționalii.
Articululă nostru publicată în 

foiletonulă „Gazetei Transilvaniei" 
dela 26 Iunie și subscrisă Unii Ol
teană a întâmpinată mare resunetă 
în România și mai cu semă în 
„Constituționalul^, care de ună timpă 
încăce a începută să se ocupe se- 
riosă cu cestiunile năstre sociale 
și literare. In acestă sensă, aflându 
sub titlulă de mai susă ună valo- 
rosă articulă de fondă în cțisulă 
(fiară, ne grăbimă a’lă pune în ve
derea cetitoriloră noștri. Etă ar- 
ticululu:

In numărulă jurnalului nostru din 
3 Iulie a. o. am publicată foița bătrânei 
și respectabilei „Gazetă a Transilvaniei", 
în care „unii Olteanuu se plânge în con
tra păcateloră literațiloră noștri de-a in
troduce nomenclatura streină în limba 
română.

Plângerea acesta este pe deplină 
întemeiată, nu numai față ou casulă din 
chestiă, care în numita lucrare era „Is
toria Romăniloru din Daciau a d-lui pro- 
fesoră universitară Al. D. Xenopulo, ci 
față cu aprope întregulă nostru mersă 
literară, afară de poesie și nuvele.

In dreptă, în litere, în sciințe, în 
medicină, precum și în tecnică și felu
ritele studii ale armatei, adecă în tote 
ramurile instrucțiunii nostre superibre, 
dai de espresiunl pooite și urîte străine, 
acolo unde n’ară ave looă, pentru-că 
limba nostră, dulce și frumbsă, posede 
destulă bogățiă de cuvinte și are destulă 
flexibilitate, ca espresiunile acele pocite 
și urîte să potă fi înlocuite prin cuvinte 
curată românescl.

La începutulă desvoltării nbstre li
terare, prin deceniulă ală 3-lea și pănă 
la ală 7-lea ală vecului de față, încă mai 
trecea cu neologismele și streinismele, 
der adl, după ce deja amă serbată nunta 
de argintă a Universității nostre, după

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“
(4)

Gianettino l’Ingrese,
Novelă venețiană, de F. de Gaudy.

„Dumnezeule! Copilulămeu! Cruțare 
pentru lohnnie" strigă desperatulă tată 
și întinse brațele — atunci banditulă 
smâncindă ună pistolă din brîu îlă slo- 
bocjî- Echoulă resunâ profundă în pădure. 
Baronulh îșl puse mâna la inima atinsă 
de glonță, șovăi și ar fi căzută cu fața 
în josă, der Peppo sări ca ună tigru 
asupra pradei sale, îlă apucă cu putere 
și-lă aruncă în valea spumegândă. De 
două-ori se ivi corpulă pe suprafața 
apei — apoi totulă se liniști.

„Bătrânulă e mortă", strigă asasi- 
nulă „acum îi vine rendulă copilului. 
Unde ai pusă puiulă de năpârcă, Mau
ricio ?“

„Ce? vrei să ucicjl'pe scumpulă meu 
ângeră, tu sufletă fără de lege", esclamă 
femeea aruncându-se la picibrele bărba
tului său. „Nu voiu pute suferi acesta. 
Elă e copilulă meu, l’am avută în brațe." 
— Apoi ridicându-se în piciore dise:

„Cercă să atingi, puișorulă meu — 
îți voiu scote ochii."

„La o parte femeă", se răsti Peppo. 
„Copilulă edin nemă eretică. Decă vomă 
pute stârpi secta acesta, vomă moșteni 
împărăția cerului. Cugetă la ouvintele 
părintelui Girolamo."

„Iți spună, că nu! copilulă nu e 
eretică, elă portă la gâtă o cruce de 
corală roșu. Pe când îlă țineamă în 
brațe, am sărutată crucea. Acestă co
pilă e din părinți curată catolică." Nede- 
cisă îșl lăsa banditulă mânile în josă.

„Peppo, dragulă meu Peppo", (fi86 
femeia lingușindu lă. „Lasă-mi-lă. Too- 
mai atâtă de mare ar fi fostă și Gianet
tino ală nostru, decă frigurele nu i-ar 
fi curmată vieța — O, Isuse ! Lasă-lă să 
trăiască. Nu atrage mănia cerescă asupra 
capului tău, — nu ucide o ființă nevi
novată !“

„Arată-mi crucea, femeiă, atunci îți 
voiu crede."

Mauricia alerga în unghiulă came
rei, în care ședea miculh copilă, îlă luă 
de mână drăgostindu-lă, îi desfăcu la' 
peptă cămașea. Copilulă purta o cruciu
liță de corală încadrată în aură, pe care 
erau gravate cunoscutele litere I. H. S. 
încunjurate de capete de ângeră. Cru
ciulița era legată de gâtă cu o panglică 

de mătase albastră. Peppo, ca semnă 
că-i dăruesce vieța copilului, îșl acățâ 
carabina în ouiu. Apoi duse sticla cu 
rachiu la gură și beu, apoi înjură pe 
Santo, fiind-că credea, că s’a băgată 
într’o cârciumă și s’a îmbătată, său pote 
a fugită cu banii, totă așa înjura și pe 
Englesii, cari răpescă copiii creștiniloră 
adevărațl.

Pe Englesă nu l’ar fi înjurată atâtă, 
decă ar fi sciută, că părinții copilului 
erau IrlandesI, va să dică totă atâtă de 
zeloși catolici ca și elă.

Elă însă nu avea cunosciință, că 
mâi suntă creștini și afară de Italia. 
Mauricia nu mai putea de bucuriă din 
causa triumfului ce’lă obținuse, îlă să
ruta și’lh drăgostea pe miculă copilașă, 
și-i spunea felă de felă de minciuni, că 
tatălă său a plecată și că mâne va veni 
îndărătă și’i va aduce struguri și por
tocale. Păcată numai, că copilulă, afară 
de limba englesă, nu scia alta, așa că 
tbte mângăerile Mauricîei erau zadarnice. 
O mângăere mai cu efectă ’revărsa asu
pra sa — somnulă.

Mauricia ’lă învăli într’o plapomă, 
îlă puse în patulă ei, făou trei cruci 
peste elă și’lă recomanda tuturoră sfin- 

țiloră. Căpitanulă însă’șl luă pălăria, îm
podobită cu sfinți, de pe capă, înge- 
nunchiâ și-și începu obicinuita rugăciune, 
când Santo celă multă așteptată întră 
clătinându-se.

„Porcă de câne", ’i striga Peppo. 
„Unde ai stată atâta)?—Ești beată. Unde 
suntă banii? -- Dă’i încoce!"

„Ba", răspunse Santo cu o voce nesigură, 
cercândă să se sprijinescă de zidă pentru 
ca să nu cadă — „Eu beată ? Ce, sunt 
catâră, să stau deșteptă c|i ,și nopte fără 
ca să gustă ceva? Să mergi pănă la 
Florența și îndărătă — ba încă să fii 
prigonită ca o vulpe, Corpo di Jiove — 
ce credl ? Ține săculețulă afurisită și 
dă-ml de beută".

Elă arunca la pămentă punga cea 
grea și fără a-șl mai cere permisiune 
apuca sticla cu Aleatico și o puse la 
gură. Cu privirea încruntată ’lă fixă că
pitanulă. Santo după ună gâlgâită de 
dece minute aruncă prin ușă sticla golă, 
apoi se trânti la pămentă. Căpitanulă 
numai cu mare greutate putu să’lă în
trebe despre causa întârcfierei sale.

Santo, îndată după primirea bani- 
loră, pleca oătră seră, chiar noptea, eși 
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ce nu mai suntemă numărați între popo- 
rele lipsite de cultură din Europa, adi 
pociturile streine introduse în literatura 
nostră sunt ii ună rău simptomă națională, 
suntă porniri, cari ne voră atrage con
damnarea din partea lumei literare inter
naționale.

Continuândă pe calea acesta înce
pută, bucurându-ne de orl-ce gunoiu 
străinii, pentru ca să ne clădimii o limbă 
și o literatură națională-română, noi din 
di în c}i vomă deveni mai caraghioși între 
celelalte popore culte ale Europei, și din 
cji în di vomă deveni mai puțină națio
nali și mai puțină români, pentru-că (ți 
de di limba nostră va deveni mai puțină 
românescă.

Și adi, mai multă ca în totă trecutulă 
istorică, celă mai doveditoră și mai 
puternică caracteră națională ală ori și 
oărui poporă civilisată din lume este 
limba.

Și noi cu toții, susă pănă la savan- 
ții de primulă rangă, la premiații Aca
demiei române, la profesorii de Univer
sitate, noi o schimonosimă.

Efectulă aoesta neplăoută, păgubi- 
toră și condamnabilă neapărată că tre- 
bue să’șl aibă causa sa.

Care este adevărata causă în casulă 
de față? Este una, ori mai multe cause? 
Eu credă, că suntă mai multe, și etă 
cari:

In veculă nostru se trăesce repede, 
se muncesce repede, se face carieră și 
mare reputația totă repede, este veculă 
vaporului și ală electricității, și ambe 
aceste puteri suntă grăbite în manifes
tațiile loră fisice.

In graba acesta generală chiar și 
savanții cei grei ai timpului suntă grăbiți 
în produsele loră sufletescl — din feri
cire însă nu toți. Cărțile de adi se scriu 
cu mai multă nesoiință de câtă cu soi- 
ință, marfă ușbră, marfă de pieță, marfă 
trecătore și prin urmare de puțină folosă 
trainică. La alcătuirea loră se ține în 
vedere mai alesă partea materială — 
paraua câștigată ca premiu academică și 
ca resultată ală tratificării, de câtă partea 
etioă. Aprope în totă lumea se muncesce 
astfelă pe calea literară — dâr numai 
din unele părți anumite ale familiei lite
rare, din cei grăbiți de a ajunge departe 
în societate.

VoițI ună esemplu clasică? Etă-lă: 
D-rulă Langlebert, într’ună forte 

renumită tratată practică asupra bole- 
loră speciale, tipărită în anulă 1888, 
vorbindă despre o epidemiă a numite- 
loră bole, dice următorele: „Void une 
singuliere epidemie provoquee, en lechant 
les yeux. Elie a ete observee par le dr. 
Teplilianclmis, dans le district de Glalmvski, 
en lloumanie.„*')

*) Etă o singulară epidemiă, provocată prin 
lingerea ochitorii. Ea a fostă observată de Dr. 
Tepldianchnis, în districtul^ Glakowski în Ro
mânia.

Se pote ceva mai instructivă?
Pănă la culmea acesta d. Al. Xe- 

nopulo încă n’a ajunsă.
A doua causă este negligența, care 

ne-a cuprinsă mai alesă pe noi Românii 
d’a ne instrui prin călătorită.

Călătoritulh pentru instrucțiune — 
ună factoră culturală de puternică va- 
ldre — la noi Românii este aprope ne
cunoscută.

Noi ană de ană trecemă cu decile 
de mii hotarăle țării, der trecemă la 
Parish ori la băi, și în asemenea împre
jurări călătorimă cam cu ochii închiși, 
pentru-că avemă altă țîntă și nu in
struirea.

Nu totă așa facă alte popore.
La Englesă, la Italiană, și mai alesă 

la Germană, abia au începută vacanțele 
și deja cea mai mare parte a tineretului 
liceală și universitară ia ghiozdanulă în 
spinare, bastonulă la mână, și aide la 
voiajă de instrucțiune, doi câte doi, căci 
la cale este bine să fiă cu soță, cu unu, 
der nu cu mai mulțl, pentru-că atunci 
se întâmplă ușoră certe și împărecherl.

La noi câți tineri făcu pe ană ase
menea escursiunl? Câți dascăli și sa- 
vanțl ?

Noi nu ne cunbscemă țâra ndstră, 
er țările române vecine ne suntă mai 
necunoscute decâtă Japonia și China. 
Atunci ce minune este, că soriemă „Ve- 
respatak“ în locă de Roșia, „Veczel“ în 
loch de Vițelă și „Klein-Schenk“ în 
looă de Cincu mică ?

0 adevărată minune este, că mai 
credemă, că suntă în lume încă și alțl 
Români afară de noi, pe cari și așa 
din dragoste frătescă îi numimă Un
gureni.

A treia, și ultima causă, este lipsa 
adevăratului sentimentă națională. Noi 
Românii trăindă în lume ne purtămă ro
manitatea nostră cu ună adevărată simță 
de jenă. Dâcă în țâră ne chiamă „Brăi- 
lescu“ — îndată ce trecemă granița ne 
chiamă Brailesco, — vorbimă în cupeulă 
trenului numai franțuzește între noi și 
ne ferimă ca de focă ca să ne dămă de 
Români. Așa este maioritatea și nu o 
mică fracțiune din societatea nostră.

Atunci cum se pdte nasce literatură 
adevărată națională ? Cum se pote aduce 
limba nostră frumosă și dulce la ună 
gradă de desvoltare asemenea cu limbile 
culte din lume?

Cum pote trăi patria română și 
desvolta acelă belșugă de putere, care 
să ne garanteze existența nostră pe vâ- 
curl depărtate?

Dămne 1 ună simțământă de jale ne 
cuprinde, când ne gândimă la răspunsulă 
unoră astfelă de întrebări, și nădejdea 
nâstră stă în tineretulă nostru, care pă- 
șindh cu energiă pe adevărata cale a 
vieții nostre naționale, muncindă cu fală 

și bucuriă pentru gloria numelui română, 
nu va căde în păcatele generațiiloră 
de față.

Nădejdea nostră stă în tineretulă 
nostru, care imitândă pe confrații loră 
din luminata Europă apusană, îșl va fo
losi vacanțele totă astfelă, visitândă mai 
întâiu țera sa, apoi vecinele țărei române 
și așa mai departe, lărgindu-șl orisontulă 
vederii ș’ală cunoscințeloră, precum îșl 
voră întări și individualitatea loră per
sonală, ajungândă la convingerea, că: 
în lume trăindă și muncindă, este o fală 
d’a fi și a simți românesce ; fală, pentru- 
că poporului acestuia sârta i-a încredin
țată una din cele mai falnice și mai 
grele misiuni din viâța poporeloră.

Tineretulă bine călăuzită va vindeca 
multe simptome rele naționale. (N).

Abdicarea principelui Ferdinand și proclama
rea independenței Bulgariei.

„Hamburger Nachrichten“ scrie des
pre abdicarea principelui Ferdinand ur
mătorele: Decă principele Ferdinand ar 
abdica, s’ar restabili status quo ante și noua 
alegere a principelui, după totă proba
bilitatea, s’ar face așa, că Rusia n’ar 
protesta contra alegerei și-a întărirei ei 
de cătră Portă. In casulă acesta așa-deră 
pacea Europei n’ar fi periclitată, ci mai 
multă asigurată prin eschiderea unui fac
torii periculoșii. La încurcături avemă să 
ne așteptămă numai în casă când Pârta 
s’ar amăgi pe sine și s’ar abate dela 
atitudinea sa reservată și înțelâptă de 
pănă acum, față cu cei din Sofia, și ar 
folosi ca uneltă inimiciloră Rusiei, cari 
se ascundă după spatele lui Stambulov. 
Nu mai pote fi nici o îndoâlă, că îndată 
ce s’ar întâmpla ceva ce-ar vătăma trac- 
tulă dela Berlină, Rusia n’ar șovăi ună 
momenta de-a se considera deslegată de 
tractată și astfelă libertatea de acțiune, 
recâștigată pe deplină, ar folosi-o în Bal
cani după cum va corespunde mai bine 
intereseloră sale.

Contrară, cu cele spuse de foia ger
mană, „Temps“ din Parisă scrie, că în 
Bulgaria fără îndoelă se pregătescă grave 
evenimente. Fiă-care este convinsă, că 
principele Ferdinand îndată ce se va re
inforce pe pământă bulgară va proclama 
independența Bulgariei. Ba se vorbesce 
și aceea, că principatulă va fi ridicată la 
rangulă de regată. Mulțime de agențl 
bulgari s’au dusă în Macedonia și, după 
cum se vorbesce, de-o dată cu procla
marea independenței va isbucni în Ma
cedonia o revoluțiune. Porta e încunos- 
ciințată despre tote acestea și a începută 
să-și întărâscă deja garnisonele din Ma
cedonia, ca nu cumva să fiă surprinsă. 
Nu se scie, decă Rusia se va mulțumi 
c’o simplă protestare, ori va păși pe 

tărâmulă de acțiune, precum nu se scie 
nici aceea, ce atitudine va lua Ger
mania și Austro-Ungaria față cu lovitura 
de stată ce se pregătesce.

Esercițiile de nopte ale armatei ruse.
In tabăra dela Krasnoje-Selo s’au 

începută esercițiile mai mici ale trupeloră 
rusesc!, dându-se deosebită atențiune 
esercițiiloră de nopte, și anume când 
nopțile suntă norose și întunecase. La 
aceste eserciții jocă mare rolă despăr- 
țămintele de voluntari compuse din sol- 
dații cei mai dibaci, mai puternici și mai 
vicleni. Fiă-care parte de trupe are ună 
astfelă de despărțământă, ai cărui ostași 
ârna facă vânătâre și se pregătescă 
pentru acestă scopă prin marșuri înde
lungate, împreunate cu osteneli și lipsuri, 
prin deosebite eserciții în serviciulă de 
recunoscere nâptea.

Ataculă de nbpte asupra posițiunei 
inimice se face astfelă, că mai ântâiu se 
recunâsce posițiunea de cătră singuratici 
soldați dintre acei voluntari. Ei încercă 
să ajungă neobservați prin linia sentine- 
leloră inimice, târându-se adese-orl încetă 
înainte, și recunoscă apoi cele mai bune 
puncte de atacă. La întârcere facă anu
mite semne, ce se cunoscă chiar noptea, 
de pânză ori hârtiă albă, atârnându-le 
undeva. Conducândă apoi trupele la atacă, 
prin aceste semne ajungă tocmai la po
sițiunea inimică. Pentru-ca diferitele cor
puri de trupe, însărcinate cu ataculă de 
nbpte, să nu’șl percjă legătura între sine, 
oeea ce în întunerecă ușoră se pâte în
tâmpla, voluntarii, cari mergă înainte ca 
tiraliorl, îșl dau mereu semnele optice 
prin mici artificii, ori prin mici felinare, 
ce le țină la spate, așa că inimiculă nu 
pote observa lumina loră .

Cu deosebire instructivă a fostă în 
cailele acestea ună esercițiu de nbpte ală 
regimentului de gardă semenovică, care 
a întreprinsă cu mai multe despărțăminte 
ună atacă asupra posițiunei inimice și 
au pătrunsă deodată toți în aoâsta în 
modă cu totulă surprincjătoră. Esercițiile 
de nopte se voră face și de masse mai 
mari de trupe. Se vede, că e nisuința d’a 
se cultiva și desvolta în armata rusă 
aceste eserciții într’ună modă de luptă, 
care să frecă așa cjic®ndă în carne și 
sânge.

Răpiți de briganzi".
O telegramă din Constantinopolă 

împărtășesce, că inginerulă de secțiune 
Ferdinand de Gereon și inginerulă Mejor, 
unulă dintre conducătorii construirei căii 
ferate Ismid-Angora, amândoi supuși aus- 
triacl, au fostă răpiți în 16 1. c. între 
Adabazar și Eșkișehir de nisce brigandl 
cerchezi. Aceștia cerură ună preță de 
răscumpărare de 3000 punți sterlingl.

prin porta San Gallo. In zori de di trecu 
și prin Fiesole și se afla tocmai pe înăl
țimea dela Villa Gerini, când se întâlni 
cu ună carabineră. Acesta se cam uita 
cu câda ochiului la Santo, călări mai 
departe uitându-se din când în când în 
dărăt. Santo’șl iuți pașii, și seu că au su
nată banii din pungă, seu că dracu și-a 
vârîtă coda, destulă că gendarmulă îșl 
întârse calulă și începu să urmărâscă pe 
Santo. Acesta chiar cu pericolulă de a 
fi jumulită de viu, se arunca peste ună 
gardă de chiparoși, îlă trecu cu mare 
greutate, fugi prin pădurea de măslini 
și ajunse fericită lângă o pesceră, care 
nu era mai mare ca o gaură de vulpe. 
Acolo se vîrî elă și așteptă șăse, șâpte 
bre, pănă când se convinse, că carabi- 
nerulu se retrase. Aprope mortă de fonie 
și de sete se târî din gaura acesta și 
mergendă ajunse la cârciuma delle tre 
maschere, ceru o porțiune de salamă și 
o buteliă de vină. După aceea mai beu 
încă vre-o șâpte butelii. Santo ’șl aduse 
în fine aminte de misiunea sa, o luă la 
fugă peste munți și păduri și ajunse cu 
o oră mai târdiu, pentru-ca se scape pe 
Englesă.

Peppo Ceccarelli în timpulă istori- 
sirei banditului se uita posomorită în 
flăcările focului. Mauricia plângea tare.

„Nu țl-am dată sfatulă“, suspină, ea 
„să mai aștepți o di, seu două. De ce 
nu m’ai ascultată, iubitule?“

„Taci, femeă, taci, mă scoți din fire. 
Steua lui cea rea e de vină — nu eu. 
Trebuia să-mi țină cuventulă. Decă nu 
— atunci numele meu nu ar mai fi vred
nică să figureze în gura locuitoriloră din 
ținutulă acesta. Taci. A fostă ună ere
tică — ună hoță de copiii. Nu merita 
mai multă. Și pe copilulă acesta nu 
putemă să-lă dămă îndărătă, — cum l’amă 
și putâ da? Ține-lă Mauricio. Să moște- 
nâscă elă banii—să rămână copilulă nostru 
să ia de soțiă pe Peppina nostră. . Mai 
bine va fi pentru elă, decâtă să se în- 
torcă la femeea cea eretică !“

*

Disparițiunea unui nobilă Englesă 
și a copilulpi său, și probabilă și uci
derea loră, nici chiar pe timpurile ace
lea nu se putea întâmpla, fără ca auto
ritățile să facă cercetări și să pună ca
petele bandițiloră la preță. Cadavrulă 

| sdrobitu și aprope de necunoscută alu 

lordului fu causa acestoră cercetări. 
Puțină timpă după aceea Peppo dispăru 
din ținutulă acesta.

De bună sâmă, că se convinse, că 
după-ce a săvârșită asasinatulu nu, mai 
spera a fi sigură. Numele lui și ală 
micului Iohnnie nu se mai aucji. Banda 
se împrăsciâ pentru ca să se alăture la 
alte cete de bandiți.

* 4= 4:
Era în anulă 1832. Armata austriacă 

împrăsciâ cetele de insurgenți, cari ve- 
niau din Bologna la Roma, restaurândă 
celă puțină la părere liniștea. Guvernulă 
papală era pre ocupată în capitală cu 
liniștirea spiriteloră și cu confiscarea ave- 
riloră, cu procesiuni și proscrieri, pentru 
ca să-și potă arunca privirile părintescl 
afară de zidurile cetăței eterne. Așa se 
întâmplă, că o câtă de individl despe
rați, fără avere și patriă, se strînseră 
erășl în cete prin pădurile munțiloră 
Albanî, MarsienI și VolșcicI, și din când 
în când năpăstuiau asupra Campaniei 
pentru-ca se se lupte cu Austriacii pănă 
chiar aprbpe de zidurile capitalei.

Cea mai temută bandă era a lui 
Gianettino l’Ingrcse. Numele acestui că- 

pitană băga grbză pănă la pragulă Qui- 
rinalului, chiar și îndrăsneții gendarml 
ai școlei napoleoniene aveau respectă și 
frică de elă. Locuința sa era în nisce 
vizuini sălbatice din munți între Rio- 
freddo și Carzoli, aprâpe de hotarele 
neapolitane și papale. Poporulă se jura 
pe toți sfinții, că Gianettino e ună fer- 
mecătoră, că elă se află totă în acelașă 
timpă în două locuri, și după împreju
rări se pote face chiar nevădută, că elă 
scie când plătescă arendașii banii pentru 
moșii, și așa mai departe. O mare parte 
dintre aceștia se simțiau fericiți, ca 
printr’o sumă anuală să se bucure de 
protecțiunea temutului căpitană și se 
siliau care de care să-lă aprovisioneze 
cu cele de lipsă pentru traiu. Elă era 
regele munțiloră Sabini și MarsienI. Po
veștile cam eronate ale țăraniloră aflară 
îndată răsunetă la Roma și ele circulau 
din gură în gură, din ce în ce mai esa- 
gerate. Se credea, că Gianettino este 
ună tînăru celă multă de 20 de ani, 
frumosă, ca Apollo, viteză ca Cesar, vi- 
clenu ca generalulu Miolis, privindă cu 
dispreță mărtea și aruucându banii cu 
mâna largă. In privința poreclei de
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Precum anunță „Agence de Con
stantinople11, ambasadorii Austro-Unga- 
riei și Germaniei, br. Calice și d-lă de 
Radovitz, au înmânuată Porții o notă 
identică, în care, arătândă desa repețire 
a astorfelă de cașuri, și necesitatea d’a 
se pune căpătă acestoră neajunsuri, în 
interesultt vadei Turciei și ală streiniloră, 
cari își consacră puterile, încredendu-se 
în siguranța din țâră, ceru să se ia cele 
mai severe măsuri.
ȘȘ^Inginerulfl Mejor a fostă liberată de 
brigand!, ca să aducă o miiă de punți 
sterlingl, prețuia de răscumpărare. So
cietatea construirei liniei ferate a vrută 
să plătescă suma, dâr când Mejor ajunse 
cu banii la loculă hotărîtă, n’a mai gă
sită acolo pe nimeni, flindă-că soldații 
începuseră a urmări pe brigandl mai na- 
inte de răscumpărarea lui Gerson. Bri- 
gandii se retrăseseră cu Gerson în munți.

SOIRILE IHLEI.
Concertu coralii in Brașovii, Corulu 

Metropolitană din Iași sub conducerea 
d-lui Gavriilu Musicescu, care s’a produsă 
filele aceste cu estra-ordinară succesă 
înaintea curții regale din Sinaia, va da poi- 
mâne, Joi, și în Brașov ună concertă. Corul 
este compusă din vre-o 40 de cântăreți și 
p6te fi pusă alături cu corulă renumită 
ală lui Slaviansky. Programa, care con
stă din trei părți o vomă publica-o în 
numărulă de mâne împreună cu celelalte 
date. Atragemă atențiunea publicului 
nostru asupra acestei rari și interesante 
producțiuni musicale, în sigura așteptare, 
.că va lua parte la ea în numără câtă 
mai mare.

** &
Casii de morte Din Blașiuni-se scrie.• 

.Absolonă Șiarlea, parochă gr. cat. în Se- 
beșiu și protopopă ală tractului cu ace- 
lașă nume, a răposată în 21 Iulie n. c. 
la 6 ore p. m. în Blașă, la amiculă său 
Teod. Onișioră, în călătoria saspreȚapă. 
înmormântarea se va face Mercuri în 3 3 
luliu st. n. la 3 ore d. a.

♦* *

Editoră și redactorii responsabilă : 
Dr. Aurel Mureșianu.

Convictulîi gr. cat. din Sigetă. Ni-se 
împărtășesce, că conoursulă de primire 
în convictulă gr. cat. română din Si- 
getă, se va ține în 11 Augustă st. n. 
In acelă institută se primescă tineri 
gr. cat. români din Maramurășă și pe 
spesele „Associațiunei pentru cultura po
porului română din Maramurășăer pe 
lângă plata de 150 fl. pe an. scol, ti
neri și din Maramurășă și din alte părți. 
Retițiunile suntă a se trimite pănă’n 5 
Augustă la d-lă Titu Budu, administra- 
torele oficiului vicarială din Maramureșă 
și directorele convictului, în Șugatagă, 
p. u. Akna Sugatag, în Maramureșă.

* » *
Alegere de diaconii. Sinodulă paro- 

xjhială ală bisericei sf. Nicolae din locă 

l’Ingrese, se dicea, că e ună prință en- 
glesă, care din pasiune pentru o vieță 
liberă și aventuriosă, se făcu căpitană 
de bandiți. Iși aduceau aminte, că și re- 
numitulă Alfonso Piccolomini, duce de 
Mont-Mariano, din răsbunare, cam pe 
la finea secolului ală XVI, se făcu că
pitană de bandiți și-și păstră cu cava- 
lerismă funcțiunea sa în decursă de dece 
ani de (jile.

In acestă ană, prin luna lui luliu, 
călătoria o damă, îmbrăcată în negru și 
cam înaintată în verstă, dela Albergo 
Fenice pănă la Vicovaro. Fără să dea aten
țiune istorisiriloră camerierei sale, despre 
nesiguranța drumuriloră, luâ cu sine ună 
maură, îi porunci se pună șeua pe ună 
catâră și să-i caute ună călăuză pănă la 
Rofreddo. Cu totă prețulă, ce’lă oferise 
la începută, nimenea nu cuteza să înso- 
țescă pe dama acesta în primejd >sa ei 
călătoriă,—în fine găsi ună băiățandru cam 
de 15 ani, cu părulă creță și bine fă
cută. Acesta se decise se’i servescă de 
călăuză, se aruncă pe măgarulă său fără 
șea, și în galopă plecă pe drumă înaintea 
damei, câutândă cu o voce puternică 
diferite melodii idilice. Tăcută și cufun-

a alesă Duminecă pe tenărulă absolventăa furată o păreche de cisme, ce voia
de teologiă d-lă lonu Prișcu ca dia- 
conă.

** *
Sosirea trenuriloru in stațiuni. In- 

templându-se în timpulă din urmă mai 
multe incidente pe calea ferată, direcția 
căiloră ferate ale statului a dispusă, că 
trenurile să între în stațiuni și în halte 
cu cea mai mare pază și cu râtele ne- 
împedecate.

** *
Distribuire gratuită de viță ameri

cană. Ministrulă ung. de agricultură face 
cunoscută, oă jdă gratuită viță ameri
cană, care resistă filoxerei, asociațiuni- 
loră, reuniuniloră, autoritățiloră ori co- 
muneloră, care vreu să planteze vii. 
Reuniunile să se adreseze ministeriului 
prin reuniunea agricolă a comitatului 
respectivă, autoritățile, ori comunele prin 
jurisdioțiunea competentă pănă la 1 Sep- 
temvre n. a. c. Privații potă cumpăra 
astfelă de vițe.

** *
Furtună mare. In comitatulă Oaraș- 

Severină a fostă în cfiua de 13 n. o. 
ună îngrozitoră orcană, care a causată 
mari pustiiri. Arbori au fostă desrădă- 
cinațl, coperișe dela case luate, urlâie 
dărîmate, bucatele de pe câmpă împrăș
tiate. După orcană urma o ruptură de 
noră, din care causă rîurile Bega și Ti- 
mișă au crescută forte tare.

ș *
Borseculu sub curatelă. Intre pro

prietarii băei dela Borszek și între două 
comune vecine e în curgere ună pro
cesă, din care causă pănă la finea pro
cesului, tribunalulă din Oiuc-Sereda a 
pusă baia Borszek sub curatelă. Ho- 
tărîrea tribunalului s’a publicată în 14 
n. c.

** *
Focii. In Mico-Uifalău au arsă la] 17 

Iulie edificiile economice la 11 economi. 
Au perită în flăcări și animale.

0* *
Ucigașulii și jefuitor ulii Andreas Zintz, 

(Hintz) chelneră, de nascere din Șaișă,- 
a fostă prinsă în Calboră lângă Făgă- 
rașă, după-ce înzadară s’a încercată din 
nou să fugă și după-ce ună gendarmă 
i-a tăiată cu sabia 3 degete dela o mână. 
Zintz se află în temnița din Tergu-Mu- 
reșului.

* * *
înecații. Băiatulă de 5 ani ală (jde

rului din Sighișora, I. Zenn, suindu-se 
într’ună cară, cu care se căra năsipă, 
fu dusă la loculă de unde se lua năsi- 
pulă, întră în apă și se înecă.

*# *
Furtii. Vinerea trecută s’a furișată 

(jilerulă Mihailă Vancea, pedepsită de 
mai multe ori pentru furtă, în locuința 
văduvei Maria Seceleanu din Scheiu și 

dată în gânduri ’i urma dama. Ea era 
de statură înaltă și slabă. Călăuza cu 
totă privirea lui cea ageră nu putu vede 
fața damei din causa vălului ei celă 
desă.

Ajungendă lângă mănăstirea San- 
Cosimato, se adresă băiatulă cătră damă. 
„Cum ar fi, Signora, decă amă face ună 
mică popasă la venerabilii părinți Fran
ciscani? Hm! Unu mică dej ună— ună n- 
fresco. Mai departe nu vomă găsi nici o 
casă, er stâncile din prejură nu suntă 
de mâncare, er pe acestă părău nu curge 
vină. Frumăsă mai e mănăstirea San- 
Cosimato. Călugării cu inimă bună, pă- 
rintescă, — frumosa biserică și’ icăna 
făcătore de minuni a Maicei Domnu
lui! u

Dama clătină din capă cu ună 
negativă și făcu semnă călăuzei să mergă 
mai departe.

„Dracu pote sciu, murmură elă în 
sine, „ce caută dama asta curiosă în 
munții noștri!“

(Va urma.)

mâne, în 23 Iulie n. ună concertă în 
grădina restaurației „Nr. 5“, dâcă tim
pulă va fi favorabilă. Inceputulă la 8 
6re sera. Intrarea de persână 20 cr. v. a.

să le vândă . 
umbră.

Acum șâde Vancea la

** *
Concerts. Musica militară va da

„Traianu Doda agitatorii."
Erăși „agiteză“ generalulu, așa 

ne spune „Egyetertes“ dela 21 
Iulie, în care cetimii următorele 
nostimade, ce i-se raporteză nu
mitei foi din Lugoșu:

„Generalulă în retragere Traiană 
Doda își continuă cunoscuta sa agitațiune, 
stând în fruntea comunității de avere a fos
tului regimentă română de graniță. Pănă 
acum într’adevără acestă comunicate de 
avere, desprețuindă disposițiunile vădite 
ale legiloră, în manipularea sa internă, 
ba chiar și în afacerile disciplinare a 
formată ună stată în stată. Acum însă 
fișpanulă Jakabffy Imre, ca comisară gu- 
vernială, s’a îngrijită cu energiă, ca legea 
să aibă valore față cu Doda și față cu 
aderenții, cari compună comitetulă co
munității de avere. In câteva afaceri 
de disciplină, fișpanulă, ca comisară gu- 
vernială, a criticată atitudinea comite
tului declarândă, că în sensulă articu- 
lului de lege XXX din 1873, pădurile 
comunității de avere, fiindă proprietatea 
comuneloră fostului regimentă de gra
niță, funcționarii comunității de avere încă 
suntă a se considera ca funcționari comu
nali. In contra acesta Dodaiștii au îna
intată recursă, er ministrulă încă i-a 
îndrumată la lege, mai puneudă pe dea
supra și art. de lege XXII din 1886, și 
a provocată pe comunitatea de avere 
ca în afaceri de disciplină să însciințeze 
mai înteiu pe viceșpanulă comitatului 
și în meritulă lucrului nu li-se permite 
să aducă nici o hotărîre. Cu o ocasiune 
mai de curândă comisarulă guvernială 
a provocată sub rigore pe comunitatea 
de avere, ca fiă-care hotărîre privitore 
la relațiile de avere, la contracte, seu 
alte afaceri să se așternă respectiveloră 
autorități comitatense spre aprobare. 
Traiană Doda a ridicată protestă în 
contra acesta; comisarulă guvernială 
însă a trimisă tâte actele spre deliberare 
la ministrulă de interne, care prin ună 
ordină de erl aprobă disposițiunile co
misarului guvernială ca pe unele, cari 
corăspundă pe deplină legiloră și din 
contră protestele lui Traiană Doda, oa 
unele cari nu se baseză pe lege și suntă 
nemotivate, le desaprobă. Tot-odată mi
nistrulă atrage atențiunea comitetului 
comunității de avere, că a mai desapro- 
batu odată nisuințele lui îndreptate con
tra amestecului legală ală autoritățiloră 
și deja atunci a declarată, că decă comi
tetulă va mai repeta acestă atitudine, i-se 
va arăta, că comunitatea de avere nu e ca
pabilă de a se guverna pe sine și indepen
dentă. Urmarea acesteia nu pote fi alta, 
decâtă că ministrulă, pe basa dreptului 
ce i-lă dă legea, va disolva comitetulă 
actuală, er decă noulă comitetă alesă va 
desprețui și elă autoritatea legei și va 
manifesta o atitudine contrară legiloră, 
va face se înceteze comunitatea de avere, 
ca o instituțiune de manipulare provisorire 
Ordinațiunea ministrului a produsă mare 
spaimă în tabăra Dodaiștiloră.“

De ordinulu satrapicu ala minis
trului nu ne mirămti câtuși de pu- 
ținu. Ce nu se pdte întâmpla în 
țera ungurescă? E vorba d’a ni
mici comunitatea, fiindcă e româ- 
nescă. Asta-i răsplata pentru sân
gele versatu. de grănițerii iromâni 
pentru apărarea acestui pămentu!

Darea de câm.
Comitatulă Brașovului a lucrată ună 

stătută pentru darea de câni, din care 
estragemă următorele:

Dela etatea de 3 luni cânele e su
pusă la dare, și anume : pentru cânii de 
luxă ca dogge, buldog, neufundland, be- 

nardin și alții asemenea acestora se plă
tescă 8 fl. pe ană; pentru câni de spe- 
uiăgmai mică 4 fl.; pentru câni de vâ
nată ca vișie și căpăi ai proprietariloră, 
cari au dreptă de vânată 1 fl.; pentru 
ogari 3 fl.; pentru câni de măcelari 5 fl.

Nu se plătesoe dare pentru doi câni 
la păstoră, pentru cânii — câte unulă 
de casă — cari păzescă casele din lo
curi singuratice și depărtate de stradele 
comunei, pentru trei câni de stână, cari 
păzescă turmele în munți și păduri; 
dela acestă numără în susă se plătesoe 
câte 1 fl. de câne.

Conscrierea câniloră se face în luna 
Iulie, arătândă în timpă de 8 dile dela 
publicare fiă-care proprietară ce câne 
are. Celă care în decursulă anului de
vine proprietară de oâne, să anunțe în 
timpă de 3 dile la ofîciulă comunală. 
Cei cari se află, că tăinuescă cânele, se 
pedepsescă.

Intre altele mai prevede statutulă, 
că în birturi, în cafenele și în localuri 
publice nu este iertată a fi adusă cânele. 
Cânii de casă trabuescă ținuți în lanță, 
și numai noptea se lasă liberi, decă lo
culă este îngrădită, seu închisă. Din 
timpă în timpă se cercetâză curțile, și 
decă cânele de casă se află (jiua liberă 
și fără botniță, se prinde, și se libereză 
numai după ce s’a plătită în timpă de 
8 (jile pedepsa, în casă contrară se ucide. 
Cânii de păstori au să fiă provăduțl cu 
ună pociumbă legată de lanță dela gru- 
macll pănă la genunchi.

Statutulă prevede măsuri și față cu 
cânii, cari presintă simptome de turbare, 
ori cari suntă turbați. Proprietarulă în 
totă casulă trebue să faoă arătare pri
măriei.

Pedepsa în bani pentru proprietarii 
de câni fără maroă, pentru proprietarii 
cari se descoperă, că au luată marca 
dela ună altă câne, cari dau marca câ
niloră loră altoră proprietari de câni, 
cari pună la cânii loră marcă falsă, ori 
cari nu și-au anunțată cânii pentru a fi 
supuși la dare, e pănă la 100 fl., ori cu 
închisâre corăspundătore.

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

Berlinu', 22 Iulie. „Kreuzzei- 
tung“ aduce amerunte despre îna
intări de trupe rusesc! în provin
ciile baltice. După aceste amă
runte, aceste provincii erau cu 
totulu deșerte de cavaleriă și a- 
pr6pe totalii deșerte de infanteriă, 
fiindii-că tdte trupele staționate 
mai nainte acolo au foștii grămă
dite pe linia Kovno - Diinaburg. 
— Impărătesa nu însoțesce pe 
împeratulu germană la visita ce 
o face acesta la curtea rusescă.

Buenos-Ayres, 22 Iulie. In con
tra a patru oficer! superior! s’a 
pornită cercetare pentru partici
pare la o conjurațiune.

Belgradu, 22 Iulie. Adunarea 
partidei radicale ținută în Jago- 
dina a fostă cercetată de 4000 de
legați. S’a votată guvernului în
credere pentru politica lui de pănă 
acum. — Porta refusă ori-ce sa- 
tisfacțiune în afacerea omorîrei 
consulului serbescă din Pristina.

Cursclâ ta bursa de Vkta
din 21 luliu st n, 1890.

fl«nta d<5 auru 4"/0............................ 102.05
Hanța de hârtia ‘su;n..............................99.90
Imprumutulă căiloră ferate ungara ■

aură................................................. 116.40
dto argintă.............................. 97.50

Amortisarea datoriei căiloră ferata do 
ostă ungare (1-ma emisiune) - -

Amortisarea datoriei căiloră ferato do 
ostă u.igara (2-a emisiune) - -

Amortisarea datoriei căiloră tarate da
ostă ungare (3-a emisiune) - - 112.45

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

ungurescă ....... —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 139.60 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 127.60
Jâenta de hârtiă austriacă .... 88.25
Renta de argintă austriacă .... 89 35
Renta da aură austriacă.................... !109.30
LosurI din 1860 .............................. 139.70
Acțiunile bănceiaustro-ungaro - - 983.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 348.— 
Acțiunile băncei de credită austr. - 303.— 
0-albenI împărătesei...............................5.50
Napoleon-d’orI ........ 9.23
Mărci 100 împ. germano .... 56.921/,
Londra IO I.jvrts sterlings .... 116.35
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Vursulâ pielei
din 22 luliu ut. n, 18 0.

Bancnote romSnasc! Cump. 9.20 Vfind. '*.22
Argintă românescâ ■ n 9.16 n 9.20
î’Cipoleon-d'orl - - - *i 9.21 H 9.23
Lire turcescl - - - n 10.45 M 10.50
Imporiall - - - - M 9.45 n 9.50
G-albinl n 5.45 n 5.50
Scris. fonc.nAlbinau6°/0 n 101.— f

„ n n 5% n 99.50 H
Ruble rusescl - • • n 134.'/, M 135.’/2
Mărci germane - - n E6.80 57.10
Discontulă 6- • 0 pe ană.

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei^ îl 5 cr. se potii cum- 
pera în tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.
QOOOOOOOOOOOOOOO 
0 ?

o — . o
0 La Dimitrie Romanu în Se- 0
0 liște se accepteză unu comis bunu 0
0 vendfitoru. 0
0 Se preferă Românii, care po- 0
0 sede limba germană. 0
A 386,3-1 Q
OOOOOOOOOOOOOOOO
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PUBLICAȚIUNE.
Din partea subscrisului magistrată 

se escrie prin acesta încă odată concursă 
asupra ocupărei unui locă din fundațiunea 
lui Iosef Wehrmacher, devenita vacantă 
în institutulă orășenescă din locă pentru 
infirmi.

Competenții, fără considerațiune de 
confesiune, secsă și naționalitate, au de 
a’șl așterne petițiunile subscrisului ma
gistrată până în 25 Augustă a. e., aclu- 
dendă conformă disposițiuniloră funda- 
ționare următorele documente:

1. Ună testimoniu estradată de că- 
pitănatulă orășenescă, vidată de primară 
și de competentulă oficiu parochială, 
c .mcă atâtă petentulă, câta și părinții, 
copii și soțulă său, suntă săraci, adeoă, 
că nu posedă avere nici mișcătore, nici 
nemișcătore.

2. Atestată de legitimare, cumcă pe
tentulă aparține orașului Bra;ovă.

3. Testimoniu fisical-medicală cumcă 
petentulă în urma defecteloră corporale 
se află în miserie.

4. Atestată de nascere prin care pe
tentulă are de a documenta, că a tre
cută etatea de 40 ani.

Brașovă, în 19 Iulie 1890.

A vist cl-lora abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulii mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diarulti nostru până acuma.

Totodată facemii cunoscută tuturorii D-lorfi abonați, că mai 
avemU din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilorti 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se pofti 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Ădministraț. „Gaz. Trans.“

JOOl

Mănuși de ată si de mătase
pentru

Dame, bărbați și copii

Ciorapi de dame și de copii
în tdte mărimile.

Corsete [mieder] Vieneze

K-4■

>*<■
■
■

■ 
►-<

■
h-<

7 
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Sosirea si plecarea trenurilorn in Brw,
I. Plecarea trenurilor^:

I. Dela Brașovă la Pesta
Trenulă de persone: 10 ore 32 minute sera.
Trenulă accelerată; 2 ore 43 minute după amedl.
Trenulă omnibus: 4 ore dimineța.

2. Dela Brașovfi la Bucuresci:

Trenulă de persone: 5 ore 30 minute dimineța.
Trenulă accelerată: 2 bre 33 minute după amedl.
Trenă de mărfuri cu vagone de persone: 12 ore 23 min. după am dl.

II. Sosirea trenurilor^:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persone: 5 ore 20 minute dimineța.
Trenulă accelerată: 2 ore 23 minute după amecjl.
Trenulă omnibus: 10 ore 31 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu:

Trenulă accelerată: 2 ore 13 minute după amecjl.
Trenulă de persone: 10 ore 17 minute s6ra.
Trenulă de mărfuri cu vagone de persone: 4 ore 20 min. după amedl.

Mersnlu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1890

Predealul—fflhmdapestaBudap esta—edealft .®.-T*esta-Aradu-Teluș  Teiuș-Aradu-ES.-E’esta Copșa-mică.—SiMiu
Trent! 
accele

rații.

Trenă iren je Tren de 
accele

rată
per- 
s6ne

per- 
sdne

Trenă 
accele
rată

Tronu 
de 

pers.

trenă 
accele
rată.

Tren de 
per- 
sâne

Tronă 
accele
rata.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
accele

rată.

Trenă 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare j

afezo-Telegd 
B6v
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nădfișel

Clușlu

Apahida
Ghlriș 
Cucerdea
Uidra
Vințulă de susă 
Aiud

Teiușă

Orăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
MediașU 
Elisabetopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodă 
Augustină 
Ap ața 
Feldidra

Brașovă

Timișă
Predealu

Bucuresci

4.26
4.58

5.49
6.02
6.12
6.27
7.31
7.55

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

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

9.05
9.35

10.50|
7.35

11.07
1.20
3.02
3.09
3.4b
4.31
4.54
5.14
5.40

Tronfi 
de pers 
10.35
11.02 
11 23 
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47

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 

“6Ă4
6.45

11 3b

6.10
9.28

11.58
1.51
2.06
2.46
3.40
4.03
4.25
4.51
5.32
5.49
6.11
ti.ab
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

Bucuresci 
I“redealttk 
Timișîi

Brașovd

Feldiâra
Apața
Augustină 
Homorodă
Hașfalău 
Sighișdra
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciun elfi

Teiușă

Ai udă 
Vințulă 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida

de susă

Clușiu

6.03
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31

Nădășelă 
Ghîrbău
Aghirești
Stana
B. Huiedin
Giucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezo-Telegd
Oradea-mare j

11.23
12.08

F. Ladâny 
Szolnok

Budapesta

Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2.4-
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.46
6.48

7.22

7.51
7.58
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

1.10
1.36
2.01
2.08
8.31
5 11
/.15
8.40
1.40

4. -
4.44
5.20
5.47
6.3b
8.12
8.47
9.29

10.10
10.32
10.42'
11.01
11.37
11.52
12.23

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

10.04
10.41
II. 06

1.19
3.31
6.35
6.50
8.-1

4.10
4.50
5.50

4.45
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11,5)
12.27

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradd

11.47
12.04
12.32
L2.44

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

Qlogovață
Gyorok 
Paulișă
Radna-Lip
Conop
Berzava
Soborșină 
Zamti
Gurasad^
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
ȘibotU
Vințulă de joșii
Alba-Iulia
Teiușfl________

Copșa-mlcă
Șeica mare 
Ldmneșil
Ocna
Sibilu

Tr. fio p. T. dip. 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

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56
6Â6
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25

10.50
8.1b'

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

10.17
10.44

3.25
9.40
1.02
5.27
5.50

8.—
2.-
4.20
8.10 

h2.20 
f.2.34 
^3.05 
£3.23 
s3.39

Teiuști
Alba-Iulia
Vințulă de jos ti 
Șibotfl
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Qia 
Gurasada
Zarafi
Soborșinft
Berzava
Conopfi
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

6.02
6.23
6.34
6.52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58

Simeria (Piski)-IPetreșen® I?etr®șeni-8imeria(Piski)

ova

5.49

Aradd

Szolnok
Budapesta

' Viena

?6.06
=■6.24
16.53
(7.06
7.45

11.51

Sibiiu-Copșa-mică
Tr. omn. Tr. de p. Tr. <Ie p.

Sîbiiu 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-mlcă 9.34 6.20 11.35

Cucerdea - Oșoriieiu 

Eteghinufiu sâsescu

1.55 5.50i 7.45
7.20;TĂo|6.05

Simeria
Streiu 
Hațegă 
Pui 
Crivadia
Banița
Petroșenl

v. a. p. T, omn. T. omn. T. omu. T. omn.

7.17 11.28 3.50 Petroșenl 6.05 10.42
7.54 12.12 4.32 Banița 6.4b 11.23
8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57
9.39 2.03 6.1b Pui 8.07 12.33

10.37 2.51 7.03 Hațegd 8.51 1.19
11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09
12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47

T. omn.

4.03 
4.49j
0.24 

"6D4
6.43
7.28
8.-

Timisora—AraddAradu—Timișora
1. omn. T. omn.

Timișdra
!■ omn. T. omn-

Aradă 6.18 4.18 6.30 1.10
Aradulă nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
N6ineth-Sâgh 7.05 5.0o Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 b.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 N6meth-8âgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Aradulfi nou 9.09 3.41
Timișăra 9.04 6.50 Aradă 9.25 3.55

IU| 6.05

MureșA-Iaidoșu-JBistrița £Si@trița-mureșu-I^udoșu

Murășă-Ludoșă 
ȚagU-Budatelecă 
Bistrița

ȚT. omn.||

Turda -«ShirișuGrhfirișd—Turda

Ghirlșd 7.40 10.50 3.56 y.30 Turda 6.05 9.40 2.40j
Turda 8.- 11.10 4.10 9.50 Ghiriși 6.25 10.- 3.-1

8i țciiișor a—O dor heiu

5.—Sighișdra 
Odorheiu

4. — | Bistrița 
g | Țagă-Budatelecă 
g gg1 Murdșă-Ludoșă

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

T. omn’
1.16
4 50
7.21

Odorheiu—Sighișora

11.25 Odorheiu
7.49 1.50 Sighișdră

8.40 2.45
10.52 5.28

Reghlnul-săs.

Cucerdea
Cheța 
Ludoșfl
Vi.-Bogata 
Temută 
Șânpaulă 
Mirașteu

Oșorhelu

’r. de p. Tr. de p. Tr. omn.

2.55 8.20 2.56
3.25 8.50 3.29
3.46 9.11 4.06
3.56 9.20 4.15
4.33 9.57 4.54
4.48 10.12 5.10
5.11 10.35 5.34
5.30 10.54 5.35
5.50 4.58
7.2b 7.-

Reghinuld săsescul
O^orheftu-Cucerdea

Reghinul-săs.
Oșorhelu j

Mirașteu 
Sânpaulă 
Iernutfi
M. Bogata 
Ludoșă 
Cheța 
Cucerdea

Tr. omn. Tr. de p.

8.25
10.—

7.24 5.54
7.44 6.14
8.07 6.37
8.29 6.58
9.02 7.2b
9.35 7.41
9.51 7.57

10.23 8.25

Tr. de p.

8.—
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simeria (Piski)-Unied.

Simeria (Piski) 
Oerna
Uniedâra

Tr. omn.

4.-
4.21
4.50

Kjnied.-Simeria (Piski).

Cniedăra 
^erna 
Simeria

9.25
9.51

10.10

I
1

I
1

I 
I

Tipografia A. MUREAI A NU Brașov.


