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ce scria o foiă maghiară din Pesta 
— pe care o putemu număra în
tre cele mai „șoviniste" — despre 
zadarnicile silințe, ce și-le dă gu- 
vernulă puternicei Germanii, de a 
câștiga cu sila simpatia locuito- 
riloră din Alsația. Simțulu popd- 
reloră, 4icea acea foiă, este mai 
puternică ca orl-ce putere în stată, 
și guvernele, cari nu voră ține, 
semă de acestă simță, nu voră 
dobândi niciodată nimica.

Totă cam acesre idei le des
fășură astăcji o foiă maghiară din 
Clușiu, care se mândresce a fi 
inițiatdrea mișcării kulturegyle- 
tiste din Ardelă.

Vorbindu despre planulă ce- 
loră dela putere, de a Introduce 
administrația de stată, acestă foiă 
oposițională combate părerea, ce 
a esprimat’o noulu secretară de 
stată în ministerulă de interne, 
Szalavszky, că administrația de 
stată ar fi necesară în prima liniă' 
pentru „a salva interesele națio- j 
nale maghiare amenințate."

De unde și pănă unde, întrebă ’ pra naturei adevărate a cestiunei 
„Ellenzek", despre care vorbimă,1 de naționalitate. Abstracțiune fă- 
se pote înlătura pericululă, ce ame-1 cendă dela aceea, 
nință națiunea maghiară, 1 
aceea că se delătură autonomia patriei ndstre și fundamenteloră 
comitatensă?

Ună periculă națională cjice 
„Ellenzek, “ 
numai în

timpulă, școla și necesitatea pbte 
se ajute aci.

Pericululă celă mai mare pen
tru Ungaria este fără’ndoială ar
mata comună, continuă „Ellen- 
zek “ . Limba acestei instituți- 
unl este germană, simțămentulu 
ei este austriacă, tradițiunea ei 
este dușmană Maghiarilor ti. Când 
der secretarulă de stată Szalavszky 
vorbesce de ună „periculu națio
nală", trebue se se gândesca mai 
ânteiu la armata cesară și regescă. 
In privința acesta înse nu va pute 
îndrepta ni mică administrația 
stată.

Der fără temeiu, deșerte și 
măgitbre suntă și speranțele, 
prin introducerea administrației 
de stată se potă vindeca neajun
surile nostre cu naționalitățile, es- 
clamă „Ellenzek".

„Celă ce crede și celă ce ni- 
suesce, i 
stată ori dela Kulturegyletulu ar
delenii maghiară, ca prin mesurl 
de forță se facă numai dintr’ună 
singură Valahă Maghiară, acela 
nu s’a gândită nici o secundă asu-

de

a-
că

„Ellenzek" este înse de părere, 
că o asemenea nisuință din par
tea autoritățiloră guvernului și 

! legislațiunei ar face se se clatine 
; basa morală, pe care stau, și tbte 
învinuirile naționalității oră contra 
Maghiariloră ară deveni gravamine 
îndreptățite.

Cu tote astea „Ellenzek" nu 
despereză, că o contopire națio- 

I nală se pbte severși, der nu prin 
' siluire, ci de bună voiă, sub pres- 
siunea împrejurăriloră istorice. 
Așa au devenită și Armenii ma
ghiari și maghiarisarea Jidoviloră 
este acum la ordinea 4il01-

Ca se vedă omulă urmările 
siluirei n’are, 4i°e> „Ellenzek' 
decâtă să privescă la provincia 
Posen. Zadarnice suntă tbte pri
gonirile, zadarnică expropriarea: 
Polonulă rămâne Polonă și nu se 
face Germană. Și ca se citămă

decă bine este a se constitui jurii, a 
cărorfi chiămare să fiă a hotărî asupra 
îndreptățirei, seu neîndreptățirei deola- 
rărei răsboiului. Intre membrii congre
sului s’au născută mari deosebiri de ve
deri și de aceea s’a hotărîtă, ca cestiu- 
nea să se discute erășl de cătră ună co- 
mitetfi. S’a primită apoi propunerea de
legatului austriacă Bolesta-Kozelovski 
de-a se întroduoe cu înoetulă comerciulit 
liberă în Europa și America. Congresulă 
s’a ocupată apoi cu cestiunea desarmărei, 
care a dată ansă la o desbatere forte 
lungă și agitată, și în decursulă căreia 
mai mulțl oratori au susținută și docu
mentată, că o desarmare generală e impo
sibilă, La urmă s’a luată următorulă oon- 
clusă: „Congresulă se crede îndreptă
țită a susține, că întrâgă Europa do- 
resce pacea și aștâptă cu neastempără 
momentulă, când va vede odată sfîrși- 
tulă înarmăriloră nimicitore, care sub 
pretextă de apărare devină ună adevărată 
periculă, fiindcă ele susțină reciprocă 
neîncredere și totodată suntă causa ne- 
cruțăriloră economice, cari stau în calea 
deslegărei problemeloră muncei și mi- 
seriei."

Jubileul!! regelui Belgiei.

O telegramă din Bruxella spune, că 
acolo s’au începută la 20 Iulie n. ser
bările pentru jubileulă de ună pătrară 
de seculă ală domnirei regelui belgiană 
și pentru jubileulă de 60 de ani dela 
proclamarea independenței Belgiei. După 
amecjl la două ore s’a desvălită în pre- 
sența deputațiuniloră tuturoră autorită- 
țilorfi statua oeloră 8 bărbați de stată 
belgianl din veculă ală XVI. Regele și 
regina nu s’au arătată în ferestrile pa
latului când a trecută pe dinaintea pa
latului conductulă. Faptulă acesta e co
mentată în diverse moduri. Ministrulă 
președinte Bernaert și ceilalți miniștri 
însă au privită conductulă de pe gale
riile diferiteloră palaturl ministeriale. 
Serbarea a avută caracter!! curată oră- 
șenescă. Guvernulă clericală n’a luată 
parte.

Regele Belgiei Leopold lise bucură

seu celă ce așteptă dela • numai ună faptă patentată ofi- 
'cială: numai în 4ile^e acestea 
a declarată cancelarulă germană 
Caprivi, că în Alsația germani- 
sarea nu înainteză, ci merge în- 
derătă, că stă mai reu a4l causa 
germanisării ca înainte cu 17 ani, 
cu tbte, că t6te autoritățile, și 
cele comunale, suntă de 17 ani 
germane, t6te scolele suntă ger
mane, — și totuși nu merge.

Nu merge 4§u, și decă nu merge 
în Alsația, și mai puțină va merge 
în statulă ungară. Nu va merge 
nici cu administrația de stată, nici 
fără ea. In privința acesta are 
dreptate ,,Ellenzek“, se vede că 
’i-a mai venită puțină mintea la 
capă. Se ’nșelă totuși amară, decă 
mai crede astă4i în contopire. 

A trecută baba cu colacii!

că o asemenea 
prin siluire contracțice așe4ăminteloru

, loră, care se baseză pe libertate 
și egalitate, chiar și numai încer
carea în direcțiunea acesta ar fi o 
nebuniă, pentrucă nesuccesulă ei 
este mai multă ca sigură.“

Acestă speranță, adaugă nu
mita foiă, o au mai alesă acelea

esistă pentru noi 
Ardelu, în Ungaria 

de susii și în Bănatu. Vatra aces-, 
tui periculu este biserica, școla, i 
pressa, societatea; în prima liniă
înse armata comună. Apoi cum dintre foile nostre, cari credu că 
va pute funcționarului numita alb numai prin maghiarisare se pote 
comitatului, să delăture relele, ce ; întări statulu maghiară. Acestea 
isvorăscu de aici? OrI-cum va fi nisuescă, ca fiă-care cetățenii s6 
organisatu comitatulu, de voru fi fiă Maghiară, nu numai cetățenii 
aleși, ca pănă acuma, 
funcționalii lui, elă nu 1 
contribui întru nimica la vinde-1 în sentimente, ci și maghiară cu 
carea releloru esistente; numai' limba.

I

ori numiți; ungară, ci cetățenu maghiarii, seu 
va pute ■' mai bine cjisu, nu numai maghiarii

i
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Congresul!! de pace în Londra.

In Londra s’a întrunită congresulă 
pace. Intr’una din ședințele trecute

congresulă s’a ocupată cu întrebarea,

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS."

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

(Fine)

„Signora," continua elă tare, „arun- 
că-țl o privire asupra acestorâ stânci 
frumose, pe care crescfl acei stejari pu
rurea vercjl, asupra cascadei acestui pâ
rău, der mai cu semă asupra acestora 
minunați aloe, cari crescu acolo pe 
marginea prăpastiei":

Dama streină îșl ridică puținii vă- 
lulfi, percurse cu o privire rece roman
tica regiuue, apoi ’șl lăsă erășl vălulil. 
Curiositatea călăuzei se potoli, mur
mură ceva de vechia puttana printre 
dinți și voia să plece înainte, când îlft 
întrebă dama, că ore îlă cunăsce pe că
pitanului de bandiți Gianettino l’Ingrese?

„Cum să nu’lii cunosc!! ?" iu răspun- 
sulă. „Tocmai ca pe frate-meu. Să ve
deți numai. Cumuatulii meu Giambattista 
are o verișoră, pe Catamia, ală cărei 
unchiu Bartolo seu Bartolino, spre deo
sebire de Bartolino celti chior, care are 
ună cumătru, pe Tomaso Spuro Vivaldi, 
unu bandită în ceta lui Gianettino. Ve
deți așaderă, că trebue să’lfi cunoscfi.

„Ei bine, trebue să scii, unde se 
află elfi de obiceiu, vreu să mă ducfi la 
dânsulă."

Călăuza îuholbâ ochii spăriațl.
„Să vă conduct! la densulă? Alțl 

omeni mulțămescfi lui Dumnedeu, decă 
Gianettino e departe de denșii — și d-ta 
voescl...."

„După cum am disă. Trebue să 
vorbescfi cu elfi. Ce felii de omă este? 
Descri-emi’lfi esactii 1"

„Tînărulfi se jură pe moscele făcătore 
de minuni ale patronului de Compostella, 
că elfi pdte și de cincizeci de ori i-a 
dușii căpitanului bani și luorurl din par
tea lui Filippo Ricci, ună bogata negus
torii din Campania, și apoi începu să is- 
torisescă atâtea lucruri miraculose și 
aventuriose, încâtfi damanu le prea credea.

„Ună amorfi vechiu, desperată," (fi30 
călăuza în sine, — „Vom petrece forte bine 
în munți. Ce-i trece prin capă bătrânei 
acesteia. Audi, Signora, decă ții atâtii 
de multă la principiile bandiților!!, tre
bue să scii, că elfi e căsătorită."

„Căsătorită ?“ striga repede dama. 
„Și cu cine?"

„Ei, cu frumosa Peppina, 6ica feri
citului Peppo Ceccarelli, mortfi prin spen- 

zurătore, odinidră faimosă căpitană de 
bandiți. O drăgălașă femeă — der ge- 
losă ca spiritulă celă rău. Păziți-vă de 
densa. Are și doi copii frumoși ca nisce 
ângerl."

Pe damă o podidiră lacrimile și ofcâ 
din adenculă inimei.

„Să vedl scenă", dise în sine băia- 
tulă făcendă o strâmbătură batjocuritdre". 
Tocmai după cum mi-am închipuită eu. 
O bătrână, der bogată femeă părăsită, 
căreia în curendă Gianettino ’i va tăia 
cu cuțitulfi urechile. O să fiă o frumosă 
comediă, — nici pentru cinci Paoli nu 
m’așl îndupleca să mă lipsescă de ea."

Drumul deveni din ce în ce mai prietinos 
și mai greu de străbătut. Era un locă sălba
tică. Ici colea se mai vedeau plantațiunl 
de pomi, stejari înalțl și costanl stufoși. 
Racjele sărelui se reflectau pe stâncile 
pleșuve. Era cam trei ore după amiadl. 
Se părea, că dama ’șl perdu orl-ce gustă 
de-a mai pune întrebări, și din când în 
când ’i șoptia maurului, care o însoția.

Călăuza coti din drumă la stânga și 
lângă o prăpastie se opri întrebândă pe 
damă:

„Totă voescl să vorbescl cu căpi- 
tanulfi ?“

— „De bună semă."

„Decă e așa, dați-vă josu, lăsațl ani- 
malulă în grija maurului. Acestă drumă 
e făcută numai pentru capre și pentru 
tâlhari. Te rogă încă pentru ceva. Sig
nora, dămă mai bine acum lefa de că
lăuză. — Eu credă, că în ținutulă lui 
Gianettino mai lesne întră pungile decâtă 
esă afară."

Dama dede câteva monede de aură 
călăuzei. Acesta totă le învertia prin 
mână, apoi fără de veste începu să sară 
de bucuriă.

„D-ta trebue să fii engleză, Esce- 
lență!" striga elă. „Cine altuia ar fi 
plătită așa de generosă. Ah! vei fi ser
vită ca o principesă, încrede-ți-vă în mine, 
așteptați puțind. Alergu înainte ca să vă 
anunță."

Scose o puternică fluerătură printre 
degete, apoi fugi veselă la vale. In. 
câteva secunde locuit! acesta sălbatică 
dete semne de vieță; cânii începură a 
lătra tare. Deasupra prăpastiei pe par
tea cealaltă se vădură bandiți sălbatici 
pârliți de săre, copii goi, cari cu priviri 
curiose priviau pe străina, care se apro
pia de ei. In curendă veni și călăuza 
scuturândă încă de departe pălăria sa 
de paiă și strigândă:

„VenițI, venițl 1 Escelență, Gianet- 
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în țâră pretutindeni de simpatiile popo
rului său. Cu totă dreptulă se cjioe des
pre elfi, că este ună domnitorii modelă. 
Sub domnirea lui a înflorită țâra în tăte 
privițile și diferitele pasiuni politice ale 
partideloră le-a sciută mulcomi totdâuna 
și pretutindeni.

Regele Milan și Regina Natalia rămână di
vorțați.

In 11 Iunie v. a cerută regina Na
talia, ca sinodulă episoopescă sârbescă să 
ia o decisiune sinodală asupra scrisorei 
Mitropolitului Teodosiu dela 12 Octom- 
vre 1888, prin care s’a pronunțată divor- 
țulă între Regina și Regele. Regele 
Milan, aflândă despre pasulă reginei, a 
adresată Metropolitului Michailă, preșe
dintelui sinodului, o scrisâre, ca să-i dea 
o copiă de pe decisiunea ce o va lua si
nodulă. In 5 Iulie v. regele Milan primi 
copia decisiunei sinodului, care dice, că 
cestiunea fiindă resolvată, sinodulă nu 
mai pote intra în desbaterea unui faptă 
împlinită definitivă. Metropolitulă. Mi- 
cbailă și episcopulă Hieronim aveau la 
începută intențiunea să între în meritulă 
causei, dâr au renunțată la acesta în 
urma intervenirei regențiloră. Astfelă 
afacerea divorțului pare a fi terminată.

Episcop! bulgari în Macedonia.

Prin nota, ce a adresat’o Porții, gu- 
vernulă bulgară cerea două lucruri: re- 
cunoscerea prințului și regularea cestiu- 
nei episcopatului bulgară în Macedonia. 
Cererea din urmă s’a împlinită. Sulta- 
nulă a publicată o iradea, prin care se 
institue episcopl bulgari în Ueskiib, Ko- 
prulu și Ochrida în Macedonia. După 
totă aparenta, guvernulă bulgară a fostă 
sprijinită în acâstă cestiune de alte pu
teri europene, se cjice că de Austro- 
Ungaria, Anglia, Germania și Italia, 
care au arătată, că ar fi periculosă a 
lăsa să se adune materii esplosive în 
Armenia, Bulgaria, Creta și Macedonia. 
In Macedonia suntă necesare reforme 
seriose, decă Turcia nu vrâ să ajungă 
într’o situațiune, din care n’ar mai pute 
eși ușoră. In Bulgaria e mare entusiasmă 
pentru aoestă succesă. In acesta cei din 
Sofia vădă o schimbare favorabilă în 
atitudinea Turciei față cu intrigile ru- 
sescl și credă, că încurândă se va resolva 
și cestiunea recunoscerei principelui. 
„Nord“ din contră dice, că abdicarea 
prințului Ferdinand e numai o cestiune 
de timpă.

Cestiunea jidovilorfl în Rusia.
Se pare, că cestiunea Jidoviloră în 

Rusia intră într’o nouă fașă. Se vor- 
besce, că guvernulă are de gândă să 
înființeze școle de meserii pentru jidovi, 
folosindă pentru acestă scopă o parte 
din capitalulă dăruită de br. Hirsch. 
Prin promovarea profesiuniloră între ji- 

dovl, guvernulă vrâ să pună stavilă 
sporirei inteligenței jidovescl. Șcâlele de 
meserii voră ave deci două probleme de 
împlinită: a cultiva pe jidovi pe ună 
tărâmă, pe care potă ave mari folose, 
mai alesă în provinciile vestice ; de altă 
parte a înlătura concurența, ce amenință 
pe inteligența rusă din partea inteligen
ței jidovescl.

Muntenegrenii și Albanesii.

Foia oficială din Cetinje publică ună 
raportă dela granița, unde au fostă în- 
căerărl între Muntenegreni și AlbanesI 
pentru nisce locuri de pășune, în care 
se cjic®! oă, Edhem-pașa, după-ce a îm
prăștiată 6000 de AlbanesI renitențl, a 
apărută la Skipetari. La graniță, lângă 
Andrievica, a fostă o cordială întreve
dere între pașa și prefectulă muntene- 
grână dela graniță. Vukoticl. Liniștea e 
restabilită și pacificarea teritoriului dela 
graniță terminată. Trupele muntenegrene 
rămână la graniță. Se proiectâză a se 
oonstrui forturi la graniță.

Anstro-Ungarin și Rusia.

Foile rusescl se ocupă de visita, ce 
o face împăratulă germană Țarului. „No- 
voje Vremja“ (Ț00) c& Austria, căreia 
i-se face imposibilă acum desfășurarea 
planuriloră sale balcanice, are motivă 
să fiă neliniștită. In ce va consta schim
barea politică, ce se așteptă după visita 
împăratului, nu scie nimenea ; esistă însă 
convingerea, că politica Rusiei va ră
mâne neschimbată. „Novosti“ recomandă 
Rusiei să iasă din pasivitate. Raportu
rile politice arată necesitatea d’a’i în
chide Austriei calea cătră Salonică, în- 
chiândă Rusia alianțe cu Serbia, Bul
garia, Muntenegru și România.

Descoperim în palatuiu Anitșkow.
piarulă „Matin“ primesce soirea ur- 

mătore din Petersburg:
In urma unui ordină ală Țarului, se 

lucră cu mare activitate la instalarea lu- 
minei electrice în palatulă Anitșkow, în 
care locuesce Țarulă când e în Peters
burg. Conducerea gazului se depărtâză, 
și tote țevile de sub pământă se scotă 
afară. Lumina electrică se va conduce 
dintr’o căsuță din curtea palatului prin 
ajutorulă mașineloră celoră mai bune și 
mai escelente. Cinci mii de lampe nor
male voră ilumina palatulă. Cu supra
vegherea lucrăriloră și cu esecutarea pla- 
nuriloru a fostă însărcinată colonelulă 
de marină Smirnow. Elă șl-a luată asu- 
pră-șl îndatorirea, ca pănă în Octomvre 
instalațiunea să fiă gata.

Cu ocasiunea săpărei gropiloră s’au 
întâmplată două incidente caracteristice, 
în urma duoră descoperiri, dintre cari 
celă dintâiu e misteriosă, er ală doilea 

lesne de înțelesă. într’ună colță de piv
niță la adâncime de ună metru s’au gă
sită scheletele bine conservate ale duoră 
copii nou născuțl. Descoperirea acesta 
a dată ansă la multe presupuneri, cari 
de cari mai absurde. A doua descope
rire, lesne de esplicată, are o mare în
semnătate. Când se tăiară țevile de gază 
din odaia de lucru a Țarului, s’a desco
perită sub odaiă o gaură, jură împrejură 
închisă cu zidă, în mijloculă căreia s’a 
aflată o outiă de tinichea, din care por- 
niau două sîrme de cupru, asemenea 
acelora, cart servescă pentru conducerea 
electricității. Cutia era golă, totuși se 
presupune, că intențiunea era de a omorî 
pe Țarulă; atentatulă însă s’a zădărni
cită prin împrejurări neprevăcjute. Ori 
cum ar fi, e uimitoră, cum de s’a putută 
săvîrși o așa lucrare în paiață, fără ca 
să -afle oeva personalulă celă numărosă 
ală palatului. De sine se înțelege, că 
s’au luată măsuri, ca să se tăinuiască 
aceste descoperiri, însă cu tote acestea 
secretulă s’a divulgată. AstădI vorbesce 
tătă lumea despre întâmplarea din pala
tulă Anitșkow.

SCIRILE
Corulu Metropolitană din Iași sub con

ducerea d-lui Gavriilu Musicescu va da 
concertulă, ce l’amă anunțată erl, Joi 
în 12 (24) Iulie a. c. în sala cea mare 
a otelului Nr. I cu următorea programă: 

Partea I.
1. Concertulă ală doilea „Inoiesce-te 
noule Ierusalime“ de Musicescu. 2. „Verdi 
Prati“. Aria din opera Alcina (Haenăel 
1685—1759) de Haendel-Musicescu. 3. 
„Copii ai patriei iubite“. Imnă. de A. 
Naum, musica de G. Musicescu. 4. rAria 
di Chessa'1 (Preghiera) musica de Stra- 
della-Musicescu.

Partea II.-
5. „Finalulă ală IlI-lea din Opera 
„Muta de Porției.“ 6. „Serenadă“, poesiă 
de M. Eminescn, coră de bărbați de 
Flondor T. 7. „Răsai lună.“ 8. „Nevasta 
care iubesce.“ Cântece naționale armo- 
nisate de G. Musicescu.

Partea III.
9. Doră dorule, 10. Stăncuța, 11. Ilâna 
12. pi-s’a badea c’aveni. Cântece na
ționale armonisate de G. Musicescu. — 
Prețurile: Loculă I (cercle) 1 fl. ; loculă 
ală Il-lea 70 cr. Locă numerotată pe 
galeriă 50 cr. Intrare-parterre 40 cr. 
Bilete se potă căpăta în librăriile H. 
Zeidner și N. Ciurcu și sera la cassă. 
Inceputulă precisă la 6y2 ore sera.

** *
Maiestatea Sa în DobrițintL Se scrie 

din Dobrițină, că acolo se facă mari 
pregătiri pentru primirea Maiestății Sale, 

pe q ia de 14 Septemvre n. Maiestatea 
Sa va fi încuartirată în edificiulă primă
riei orașului.

* * *
0 nouă medalia militară cu coronă a 

creată M. Sa cu numirea „signum lau- 
disu și se dă pentru merite câștigate 
înaintea inimicului.

** *
Destrea arohiducesei Maria Valeria. 

O foiă vienesă spune, că Maiestatea Sa 
ar fi stabilită cfestrea archiducesei Maria 
Valeria în sumă de 2 milione fl. Afară 
de acesta părechea prințiară va primi 
încă alte 500,000 fl., decă archiducele 
Franciscă Salvador va locui stabilă în 
Viena și decă îșl va cumpăra acolo ună 
paiață.

* * *
Baroni unguri falsificatori de poliță. 

Br. Iulius și Bela Vecsey au fostă ares
tați în 18 Iuliu sera de poliția din Pesta 
pentru falsificare de polițe, subscriindă 
ca trasantă pe ună proprietară bine 
acreditată din provinciă, Ioseph Irsay, 
er br. Bela Veosey figurândă ca accep- 
tantă. Polița era de 2000 fl.

* * *
Concursă. Cu începutulă anului șco

lară 1890/91 suntă de conferită două 
stipendii de câte 500 fl. din fundațiunea 
„Moga" pentru studiulă de filosofiă ori 
de drepturi. Aspiranții la aceste sti
pendii au să-și aștârnă suplicele la con- 
sistoriulă archidiecesană în Sibiiu pănă 
la 10 Augustă a. c. calend. vechiu, aclu- 
dândă documentele următore: a) atestată 
dela oficiulă parochială din comuna, la 
care aparțină, despre aceea: că suntă 
Români greco - orientali; 5) testimoniu 
școlastică despre progresulă făcută în 
studii în anulă din urmă, respective tes
timoniu de maturitate; c) atestată me
dicală, că suntă trupesce sănătoși; d) 
atestată dela primăria comunală despre 
posițiunea socială a părințiloră săi și 
despre starea loră materială; e) even
tuală alte atestate recomandatore.

Suplicanții au a numi în suplicele 
loră tot-odată și institutulă de învăță- 
mântă, la care voescă a-șl face studiile.

*
* *

Intimpinare. La învinuirile, ce i-s’au 
făcută în Nr. 143 alu foiei nostre, co- 
respondentulă „Bungărdânulă“ din Să- 
lagiu ne trimite o întimpinare, în care 
spune între altele, că la descrierea adu- 
nărei din Hotoană a Reuniunei învăță- 
toriloră români SălăgienI, d-sa a fostă 
condusă de cea mai mare bunăvoință. 
Nu s’a ocupată mai pe largă cu des
crierea balului, ce s’a datu cu acea oca- 
siune, pentru-că cu descrierea lui s’a 
angagiată o altă personă. Asemenea n’a 
raportată mai cu deamăruntulă despre

tino este acasă. Elă vrâ să vă vor- 
bâscă. Nu vă temeți de densulă — mi-se 
pare că adi e cu voiă bună.“

„Eu să mă temă, și tocmai de 
elă?“ suspina dama cu durere.

Puțină după aceea ajunse lângă o 
colibă încunjurată de verdâță. Pe pragă 
sta ună bărbată tânără și robustă, îm
brăcată în bogatulă, dâr fantasticulă 
costumă ală bandițiloră, avândă împre- 
jurulă grumaziloră o mulțime de lanțuri 
de aură și de argintă, de cari atârnau 
diferite talismane și iconițe ; în brâu avea 
două pistole mari și ună cuțită. Elă 
era încinsă cu o eșarpă roșiă, er în locă 
de ghete avea sandale legate cu curele. 
Fața sa regulată, pârlită tare de sâre, 
precum și trăsurile fine ale feței, erau 
într’ună contrastă isbitoră cu fețele săl
batice ale celorlalți bandiți. Ochii săi 
vineți erau adumbriți de nisce sprîncene 
încruntate; părulă său undulătoră era 
blondă. In mână ținea cu trândăvia ghi
tara și pena, cu cari cântase mai nainte. 
Lângă densulă sta o femeiă tenără, fru- 
mosă, îmbrăcată în costumă muntenescă, 
cu părulă negru, ca pena corbului, le- 
gănândă ună copilă frumosă, ca ună ân- 
geră. Ună ală doilea copilă, aprope 
golă, se juca la picidrele ei.

Engleza stătu nemișcată înaintea 
temutului căpitană de bandiți; — sînulă 
îi svâcnia cu putere, gura se încerca în- 
zadară să caute cuvinte, pănă când in 
fine isbucni în nisce tonuri întrerupte 
englezescl.

„Vorbiți italienesce, Signora“, răs
punse Gianettino. „Odată am sciută și 
eu englezesce, însă de multă am uitată. 
Spune-ți-ml în limba mea, ce poftiți dela 
mine?u

„Ai vorbită englezesceu, — murmura 
Engleza ridicându-șl mânile — „și porțl 
pe pieptulă tău o cruciuliță roșiă de co
rală, încunj urată de patru capete de ân- 
gerl cu aripi. “

Căpitanulă tresări zăpăcită, smulse 
cruciulița dela pieptă și striga spăriată:

„De unde scițl D-Vostră? — acesta 
este crucea despre care vorbiți ?“

„D-deule! strigă dama turburată. 
Așa-deră înfricoșata mea presimțire s’a 
realisată și trebue ca să te regăsescă. 
Nu mă recunoscl? Iohnnie, Iohnnie, nu 
cunoscl pe nefericita ta mamă ?“

L’Ingrese îșl puse mâna la frunte, 
apoi o întinse ca apărare contra femeei, 
care se năpăstuia cu pasiune asupra lui.

Lady Penelope zăcea în genunchi 

înaintea fiului perdută. Ea îi istorisi 
ataculă bandițiloră în munții ApeninI, 
îi revocă în memoriă tabloulă asasina
tului tatălui său. llă conjura în numele 
tuturoră sfințiloră, să se lase de meseria 
acesta detestabilă, să-i urmeze, să 
ia în primire bogatele proprietăți din 
Irlanda. Căpitanulă de bandiți sta adân
cită în cugetări, fără să scotă nici o 
vorbă. Der când Peppina înțelese, că 
pe soțulă ei voescă ca să-lă răpâscă, se 
aruncă cu pasiunea unei Neapolitane iri
tate între bărbatulă său și între mama 
plângândă a acestuia.

„Și ce va fi de mine?“ strigă ea. 
„Ce voră deveni copiii tăi? VoescI să ne 
părăsescl — să ne vindl ? Blăstemă asu
pra capului acelei femei, care voesce a 
ne despărți!“

„Liniștește-te Peppino“, răspunse so
țulă ei. „Oine-țl spune, că voiu părăsi 
Italia? — Signora, aici e soția mea, aici 
suntă copiii mei, — sacii D-tale de aură 
nu-i potă cumpăni. Să iau nevasta cu 
mine nu se pote, fîindă-că departe de 
patria ei ar muri, — între nobilii aceia 
reci. Ea e fiică de bandită — soția 
unui bandită. Chiar eu singură n’ași 
pută suferi. Cincl-spre-dece ani m’ațl 
plânsă ca pe ună mortă. Aici sunt li

beră ca vulturulă în aeră, acolo — nu, 
nu. — Și D-ta, mamă adevărată, care 
m’ai lăptată.u — Repede îșl întârse pri
virea dela mamă-sa agitată și îșl acoperi 
fața. In curândă se reculese, se aruncă 
prin tufișuri, ne mai fiindă în stare să-și 
înfrâneze emoțiunea.

Peppina ridică cu ajutorulă bandi
țiloră pe Lady Penelope, care leșinase. 
Suita ei o duse pănă la Rafreddo. După 
o jumătate de ană muri de inimă rea, 
într’o mănăstire englezescă din Roma.

♦* *
Despre sortea lui Gianettino tace 

istoria. Cumcă a părăsită munții romani 
îndată după fatala revedere, asta e si
gură; — probabilă, că s’a retrasă spre 
sudă, unde pote că trăesce pănă astădl 
sub ună nume străină.

Mulțî, cari totdeuna credă, că omenii 
stranii au totdeuna și sfîrșită straniu, 
afirmă, că mai târejiu Gianettino, ve- 
nindu-i o ideiă bună, plecă în Irlanda 
și trăesce astădl ca bogată proprietară 
și membru ală parlamentului și că se luptă 
acum contra oratoriloră guvernamentali, 
ca odinioră contra carabineriloră papali. 
Eu din parte-mi o țină acesta de min
ciună. trad, de Ucu Paolo. 
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mersulă și activitatea ședințelor!!, despre 
propuneri și propunători etc., pentru-că 
primuiă notarii ală ședințelor^ a pro
misă, că. îndată după verificare va pu
blica întregtt protocolulă ședințeloră, ceea 
ce însă n’afhcut’o, pentru-că protocolulă 
nu s’a verificată pănă în 3 Iulie n. c., 
când s’a ținută adunarea comitetului 
centrală ală Reuniunei, er președintele 
Reuniunei și-a esprimată cu acea oca- 
siunea părerea, ca protocolulă să nu-se 
publice, deolarându-se mulțumită cu cele 
raportate de „Bungărdenulă0. Astfelă 
dâră raportorulă „Bungărdenulă0 nu gă- 
sesce întemeiate imputările ce i-se fă
cură în Nr. 143 ală foiei ndstre.

* *
Lupta cu unii câne turbată. Despre 

înfricoșata scenă din Hațegă, despre care 
amă amintită Dumineca trecută, se mai 
raporteză următorele : Marți în săptămâna 
trecută pielarulă Popescu, întorcendu-se 
din câmpă, vădu ună câne mare venindă 
spre elă. Popescu nu presupunea să fiă 
cânele turbată și-și urmă calea. Cânele 
îlă ajunse și îlă trânti la pămentă. Omulă 
îșl veni curândă în fire, apucă cânele de 
grumacțl și ’lă trânti la pământă. Furi- 
osulă animală se ridică repede și sări 
din nou, der omulă erășl ’lă trânti, și 
apoi se adăposti lângă ună gardă. Câ
nele ’lă urmări și’șl înfipse colții în spata 
dreptă. Atunci se încinse o luptă des
perată între omă și câne. Bestia turbată 
năvălia mereu să musce de capă jertfa 
sa, der pielarulă, umplută de sânge, ținu 
cânele de urechi departe de densulă, 
apoi îlă apucă de gâtlegiu pănă-ce câ
nele căcju sugrumată. Pielarulă Popescu 
se întdrse în orașă, unde i-se dete in- 
mediată ajutoră medicală.

* * *
Pentru visitatorii Brașovului. In urma 

mai multoră plângeri ale publicului, 
anume ale călătoriloră streini, în contra 
birjariloră, cari ceră taxe mai mari 
decâtă cele stabilite, se face cunoscută, 
că fiă-care birje îșl are tarifulă atârnată 
la ună locă vicjibilă și fiă-care birjară 
are ună libelă, din care se iau ușoră 
foile și se noteză plângerile. Foia sub
scrisă de călătoră se predă poliției. Ce 
privesce tarifulă, în cetate și 'n suburbii 
se plătesce 25 cr. pentru % oră, 50 cr. 
pentru 72 6ră, 80 cr. pentru 1 6ră. 
Pentru bagagiulă pusă pe capră se plă
tesce 20 cr., er pentru bagagiulă așe
zată în interiorulă birjei nu se plătesce 
nimică. Pentru călătoria în locurile din 
afară de orașă și pentru întregă extra- 
vilanulă, și adecă în Dârste, Nou, Fân
tâna popii, Poiană, Stejerișă, StupinI, 
Timișulă de susă și de josă se plătesce 
2 fi. 50 cr. pentru o jumătate de di, 4 
fl. pentru cjiua întregă. Pentru călătorii 
înafară de teritoriulă orașului se plătesce 
după învoiala, ce o face călătorulă cu 
birjarulă.

* * *
Concertii împreunată cu dansă va 

arangia junimea studiosă gr.-ort. română 
din comuna Șeitină și jură Duminecă în 
29 Iulie (10 Aug.) a. c. în sala cea mare 
a comunei, în favorea îngrădirei st. bi
serici gr. or. din locă. Prețuia de intrare 
pentru personă 1 fi., pentru familiă 1 fl. 
.50 cr. Inoeputulă la 8 ore sera. Supra- 
solvirile se voră cuita pe cale diaristică. 
Programa: 1) Motto: Cântă Române, 
esecutată de corulă vocală. 2) „Cuvântă 
de deschidere0, rostită de lână Romană, 
prep. c. III. 3) „Doină0, esecutată de 
corulă vocală. 4) „Lăutariulă0, poesiă 
declamată de Demetriu Boziană, prep, 
c. III. 5) „Etă diua triumfală0, de Hum- 
pel, esecutată de corulă vocală. 6) „Re- 
cerințele creștinului ca membru ală bi- 
sericei și ală statului0, disertațiune de 
Ioană Capitană, teologă absolută. 7) 
„Crânga ruptă0, de J. Vidu, esecutată 
de corulă vocală. 8) „Baba Anna0, poe
siă declamată de eleva Alesandra Rusă.
9) „Opinca0, esecutată de corulă vocală.
10) „Pețitorii0, humorescă de Lazară 
Ghebeleșiu stud. jur. 11) „Cisla0 de C. 
Porumbescu, esecutată de corulă vocală. 
12) „Cerșitorulă bună0, poesiă decla

mată de Romulă Romană prep. c. I. 
13) „Marșulă română0, de J. Vidu, ese
cutată de corulă vocală.

* * *
Petrecere de veră va arangia inteli

gența română din Mureșiu-Ludoșiu și 
jură Duminecă în 10 Augustă n. o., cu 
ocasiunea adunărei despărțământului ală 
XVIII-lea ală Associațiunei transilvane, 
în pavilionulă din grădina d-lui S. Csâ- 
szâr. Venitulă e destinată pentru îufiin- 
țânda biserică gr. c. de acolo. Incepu- 
tulă la 5 ore p. m. Prețulă întrărei le 
personă 1 fl. er de familiă 2 fl. Pentru co- 
mitetă: Nicolau Solomonă, președinte. 
Teodoră Moga, vicepreședinte. Virgiliu 
C. Codarcea, secretariu. Vasilie Moga, 
casariu. Ioană Boeriu, controloră.

Suprasolvirile se voră publica în 
cjiarele românescl. Provederea cu vic- 
tualie este con crezută unui hotelieră.

* * *
Concertă la Nr. 5. Astă-seră nu se 

va da concertulă anunțată în grădina 
Nr. 5 din causa timpului nelavorabilă. 
Concertulă se va da mâne sără Joi, decă 
timpulă va fi frumosă.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Din fostulu districts ală NăsSudului,

Iulie 1890.
On. D-le Redactoră ! Permiteți-mî, 

vâ rogă, ca pe acestă cale sâ presenteză 
onoratului publică trista iconă a unei 
oomune fruntașe grănițerescl din fostulă 
districtă ală Năsâudului, care din lipsa 
de conducători e în ajună de a-șl perde 
caracterulă românescă și a deveni pradă 
uneltiriloră streine.

Acesta este comuna Telciu, situată 
pe ună teritoriu muntosă în partea nor
dică a Transilvaniei de cătră Marmația. 
Locuitorii ei, în numără aprâpe de 3000, 
suntă Români de religiune gr. cat. (cu 
escepțiunea unei familii armenescl și a 
vre-o 20 familii jidovescl), și se ocupă 
cu economia de vite.

înainte de acesta cu vre-o câțl-va 
ani avea frumose speranțe acâstă co
mună, credândă, că va deveni cu tim
pulă cea mai avută dintre cele 44 co
mune foste grănițere. Are ună teritoriu 
de pădure, în cea mai mare parte bradă 
și molidă, în o estensiune de 26 mii 
jugăre catastraie, prețuită în milidne de 
florini. Are munții săi proprii în numără 
de 8, pe ale căroră coste și plaiuri se 
află pășuni îmbelșugate.

Pănă la anulă 1880 comuna îșl aco- 
peria tote spesele sale din repartițiunl 
aruncate pe locuitori, fără a cugeta la 
împrumuturi și fără a visa de norii grei, 
ce se ridicau asupră-i. Pe acele timpuri 
fruntașii comunei trăiau în neînțelegeri. 
Par’că era blăstămulă lui Dumnezeu, în 
locă să-și asigure esistența pe (jecl de 
ani înainte, strigau în gura mare : nune 
trebue scâlă, nu ne trebue atâția căr
turari.

Vine acum anulă 1884 cu norii 
cei grei și dintr’odatătangenta persona
lului silvanală se ridică dela 527 fl. 43 
cr. la suma de 1850 fl., adecă cu 1322 
fl. 57 cr. mai multă. In urma clasifioărei 
de nou a păduriloră, darea comunei ca 
corpă morală se ridică dela 717 fl. 90 cr. 
la suma de 2400 fl. Ni-s’a impusă clă
direa a 2 case pentru vigilii silvanall, 
cari ne costară 1200 fl. S’a dispusă facerea 
planuriloră pentru păduri, care costă pe 
comună 14,308 fl. De unde să se aco
pere aceste spese, după-ce din păduri nu 
avemă nici ună venită ? !

In urma acestora s’au făcută pașii 
necesari la locurile competente, spre a 
se concede vinderea unui teritoriu de 
pădure pentru a ne acoperi spesele e- 
norme, ce le avemă. In an. 1884 ni-sa 
concesă vinderea unui teritoriu de 1700 
jugăre, care s’a și vândută prin licita- 
țiune publică cu prețulă de 115 fl. ju- 
gărulă. Din acestă pădure, conformă 
contractului încheiată, avea să între în 
casa comunei în timpă de 17 ani consi
derabila sumă de 195 mii florini.

Durere însă, că unii omeni, pote fiind

că nu și-au putută umplâ busunarele cu 
ocasiunea licitărei, punându-se în înțele
gere cu altă firmă străină, insinuară re
cursă contra licitărei și astfelă lucrulă 
se amână. Neguțătorii nu putură întră 
în pădure și sub pretextă, că ei nu au 
putută satisface condițiuniloră contrac- 
teloră încheiate cu alte firme și oă în 
timpulă acesta prețulă lemneloră căcju 
de totă, denegară subscrierea contrac
tului , încurcându-ne într’ună procesă 
lungă, care abia se fini în anulă 1889.

Deși s’a finită acestă procesă în fa- 
vârea comunei, totuși acuma nu mai 
avea nici ună folosă pentru noi, sciută 
fiindă, că pădurile numai suntă ale nostre 
cine scie pănă când, seu ddră-nicl-odată. 
Apoi din venitele păduriloră nu mai 
iacurge nici ună cruceră în cassa co
munală.

Neavândă comuna nici ună venită 
de nicăirl, ’i s’a demandată din partea 
locuriloră mai înalte, sâ-șl acopere da
toriile, ce le avea, pe calea împrumu
tului. Astfelă la porunca de susă s’a 
împrumutată dela sedria orfanală din 
Bistrița suma de 5000 fl., dela institu- 
tulă de economii și păstrare „Albina0 
din Sibiiu 1000 fl., dela o cassă de păs
trare din Bistrița 14,000 fl.; laolaltă 
20 mii fl., din cari fără a vede noi ună 
cruceră, s’au acoperită spesele planului 
de economisare, darea restantă, tangenta 
personalului silvanală etc.

In speranță, că acestă sumă se va 
acoperi din pădurile, ce se voră vinde, 
„fruntașii comunei0 nu au solvită inte
resele după capitalele împrumutate pe 
mai mulțl ani și astfelă acuma comuna 
e datore cu aprope 30 mii fl. Venitele 
din păduri nu suntă ale nostre, der da
toria, în urma unei scrisori eșite din 
pena comitelui supremă Bânffy, suntă 
ale nostre, și astfelă fiindă acusațl din 
tâte părțile, suntemă în ajună de a 
ni-se vinde pe calea licitațiunei pășunile 
dela munți, uniculă isvoru de subsistență, 
ce a mai rămasă bietului poporă din a- 
ceste ținuturi sălbatice. Acuma se potă 
uita Telcenii după trăsurile, ce vină în 
tote dilele spre a pemnora una seu alta 
din averea comunei, ca și gâscele, ce 
se înholbă când vine vreme grea. Luân- 
du-ni-se și ultimulă isvoră de câștigă, 
putemă să ne luămă straița în spate, 
bâta în mâna și drumu la America, unde 
ne îndruma mai cailele trecute ună de
putată în dietă, cu ocasiunea pertrac- 
tărei pactului încheiată cu erariulă, care 
de dragă, ce ne are, ar face din noi 
chisăliță.

După-ce amă perdută totă, ferici- 
torulă grănițeriloră, Bânffy, mai iscodi, 
ca pentru fiă-care mutare dela munte să 
solvimă taxa de 10 fl. pentru focărită. 
Astfelă într’ună ană s’ar veni unui 
proprietară de oi să arunce din șerpară 
60—100 fl., pentru-că de atâtea-orl are 
să se mute cu stâna din ună locă în 
altulă. (Va urma).

0 circulară îninteresultt Țeraniloru 
din România.

Ministrulu Domenielorfi a adre
sată arendașiloră Statului urmă- 
târea circulară în privința islazu- 
rilorti:

Domnule! Prin condițiunile gene
rale, pentru arendarea domeniiloră Sta
tului, sunteți obligată să lăsațl pentru 
pășune dela a cincea pănă la a treia 
parte din moșia ce țineți în arendă și 
în nici ună casă să nu transformați 
în locuri de arătură fânațele ce veți 
fi găsită la intrarea d-văstră în stă
pânire.

Și cu tote, că aoeste prescripțiunl 
suntă lămurite și categorice, suntă in
formată de inspectorii domenialî, pe 
cari ’i-am însărcinată să cerceteze, că 
mulțl dintre d-vostră violeză aceste 
condițiunl ale contractului, ce aveți ou 
Statulă.

Este ună ană de când v’am atrasă 
băgarea de semă asupra aoestei aba
teri , prin circulara cu Nro. 39,341 

din 1889, ce am adresată d-loră prefecți 
de județe.

Mă adreseză de astă-dată d’a drep- 
tulă, ca să ve vestescă, că voiu între
buința măsurile cele mai rigurose la cari 
îmi dă dreptă, pentru a face să se res
pecte coptractulă.

Este lesne de înțelesă și interesulă 
ce are Statulă, ca să se observe acele 
disposițiunl și paguba ce’i pricinuesce 
neobservarea loră. Statulă este intere
sată și ca proprietară, ca să nu se sle
iască fertilitatea pământului printr’o es- 
ploatare, prea lacomă, și ca Stată, ca 
să aibă locuitorii locuri îndestule pen
tru pășune și să nu fiă nevoițl a’sl 
împuțina vitele, seu a plăti peste pute
rile loră.

Și neobservarea aceloră disposițiunl 
pe de-o parte, a provocată în mare 
parte nemulțumirea populațiuniloră și 
nerăbdarea cu care ceră a cumpăra pă- 
mântă; er pe de alta, ne e silită să 
permitemă, în multe părți, pășunatulă 
în păduri, cu marea pagubă a domeniului 
forestieră.

Veți înțelege der ușoră hotărîrea 
ndstră de a nu mai suferi aceste abateri, 
de a aplica amenzile și a cere despăgu
birile prevădute prin contractă și de-a 
rezlia chiar contractulă în casă de rea 
voință vădită.

Societatea internațională pe acții de 
asigurare pentru nefericiri. Acesta so
cietate, sub patronagiulă societății „Rfu- 
nione Adriatica di Scurta'’1, sprijinită de 
primele puteri financiare din Triest și 
Viena, posedândă ună capitală pe acții 
deplină plătită de 600,000 fl., care și-a 
începută deja afacerile în Ois-Laitania, 
și-a întinsă acum operațiunile și în ță
rile coronei ungare și a numită ca re- 
presentantă generală pentru Ungaria de 
sub secțiunea ungurescă a „Reunionei 
Adriatica", care stă sub conducerea Es- 
celenței Sale Baronului Friderică Pod- 
maniczky. Atâtă des voltarea cea mare 
industrială, pe care a luat’o Ungaria în 
ultimii ani, câtă și progresele neaș
teptate ce le-au făcută circularea persâ- 
neloră pe căile ferate, prin introducerea 
tarifului pe zone, arată cu argumente 
sdrobitore câtă de mari suntă folosele 
asigurăriloră de nenorociri. „Societatea pe 
acții internațională de asigurare pentru ne
fericiri" întâmpină acestă necesitate cu 
ună programă bogată în condițiunl forte 
liberale, și nu trebue să se mire cineva, 
că la secțiunea de aici au sosită deja o 
mulțime de anunțuri de asigurare. De 

, ore-ce îi stă la disposițiune suma de 
agențl ai institutului principală binecu
noscută, pote avea societatea acesta nouă 
pentru viitoră ună horoscopă forte fa
vorabilă. A se adresa în Brașovă la 
„Agentura societăței Riunione Adriatica di 
Sicurta".

«JterHuIti jjBleței «BrașevA
din 23 Iuliu st. n. 1810.

Bancnote romCnesd Oumo. 9.18 Vând. 9.20
Argintă românescă - n 9.15 n 9.19
Nopoleon-d’orl - - - 9.19 rl 9.21
Lire turcsscl - - - H 10.40 țț 10.45
Imperiali .... n '■<40 H 9.45
GalbinI n 5.40 p 5.50
Boris. fono. „ Albina14 6°/0 h 101.— n —,_

5d/„ b 99.50 n —.—
Ruble rusesc! ... n 134.’/2 n 135.’/2
Mărci germane - - „
Discontulă 6—pe ană.

CnresJti la berea de Vîeaa
din 22 Iuliu st. n. 1890.

Rmnta do aură 4d/0............................... 102.15
Rente. ds hârtii ...............................100.10
Imprumutulă căiloru forat» ungaro -

aurii ....................................................... 116,40
dto argintii..................................97.40

Amortisarea datoriei căiloră ferate do 
ostil ungare (1-ma emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferata da 
ostil u-igars (2-a omisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră terato de 
ostil ungare (3-a emioune) - - 112.25

Bonuri rurale ungaro.......................89.—
Bonuri croato-siavons.......................... 104.25
Despăgubirea pentru dijma de vină 

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

ghedinului - - 127.50
Renta de hârtii austriacă .... 88.45
lienta de argintă austriacă .... 89.60
jăenta de aură austriacă..........................109.05
Dosuri din 1860   140.30
Acțiunile bănceiaustro-ungaro - - 985.— 
Acțiunile bâncei de credită ungar. - 149.75 
Acțiunile băneai de credită m.atr, - 305.— 
Galbeni împărătesc!............................ ..... 5.49
Kapoloon-d’orI.......................................9.21‘/2
Mărci 100 împ. germane .... 66.85
Londra 10 Livres sterlings .... 116.25

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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PUBLICAȚIUNE
reMirs la tarea ie acmiseli te elassalll-a.

Din partea subscrisului oficiu se aduce 
la cunoscința generală, cumcă în urma 
ordinațiunei direcțiunei r. ung. din locii 
din 21 Iulie a. c. Nr. 18,324/1890, per
tractările asupra quoteloră dărei propuse 
pentru anii 1890, 1891 și 1892 cu refe
rință la darea pe agoniseli de classa a 
treia pentru mai josă amintitele partide 
se voră începe în casa sfatului de cătră 
comisiunea mSsurărei dărei în 26 Iulie 
a. c. și voră dura în fiecare di dela 8—12 
ore în următorea ordine:

Sâmbătă in 26 Iulie 1890:
Lemnarii, aurarii și curățătorii um- 

blătorilorfl, dela post. 1—50.
Luni în 28 Iulie 1890'.

Moșele, triftărarii, birjarii, dela post. 
51—123.

Marți in 29 Iulie 1890:
Bărbierii și friserii, cismarii, dela 

post. 124—184.
Mercuri în 30 Iulie 1890:

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

Joi in 31 Iulie 1890:
Strugarii, fotografii, totă felulă de 

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

Sâmbătă in 2 Augustă 1890:
Furnisorii orășenescl, cărăușii, aren

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

Luni in 4 Augustu 1890:
Fabricanții de perii, posesorii insti- 

tuteloru de prostituțiune, u; loierii, rotarii, 
fabricanții mărfuriloră de Iută, fabricanții 
de piele, fabricanții de oțetă, fabricanții 
materialului de lemne, fabricanții mărfu- 

riloră de lemne, strimfarii, fabricanții ^de 
gază, fabricanții scauneloră de trestie, 
fabricanții de petroleu, fabricanții de ro- 
zolă, fabricanții de liquer, berarii, fabri
canții de săpună, fabricanții de țigle, 
furnisorii de petrișă și depositarii de pa
turi, post. 393—439.

Marți in 5 Augustă 1890 :
Comissionarii, neguțătorii de producte, 

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

Mercuri in 6 Augustă 1890:
Neguțătorii de pește și victualii, ne

guțătorii de pără de capră și de pele, 
vendătorii de cepă, neguțătorii de straie, 
neguțătorii de scorță, neguțătorii de scân
duri, neguțătorii mărfuriloră de galan
terie, fabricanții instrumenteloră optice, 
modistele, comisionarii de mode, negu
țătorii de drojdii, neguțătorii de lemne, 
post. 491—544.

Joi in 7 Augustă 1890:
Neguțătorii de lână, neguțătorii de 

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

Vineri în 8 Augustă 1890:
Sfernarii, vânzătorii de tabacii, post. 

599—662.
Sâmbătă în 9 Augustu 1890:

Neguțătorii mărfuriloră coloniale, 
vendătorii de sare, neguțătorii mașineloră 
de cusută, vendătorii de spirtă, neguță
torii mărfuriloră de feră, neguțătorii măr
furiloră de sticlă și de porțelană, vândă- 
torii de lapte, vendătorii de brânză și de 
cașu, vendătorii de untă, post. 663 — 709.

Luni în 11 Augustu 1890:
Neguțătorii de aripate, vendătorii de 

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

Marți in 12 Augustă 1890: 
Cârciumarii dela post. 800—865.
Mercuri în 13 Augustu 1890:

Cârciumarii dela post. 866—924.
Joi in 14 Augustă 1890:

Măcelarii, afumătorii de carne, fa
bricanții de salamă, post. 925—983.

Sâmbătă in 16 Augustă 1890:
Inginerii, morarii, (jidarii post. 984 

-1011 și 1073-1095.
Marți in 19 Augustă 1890:

Medicii, dentiștii, veterinarii, advo- 
cații, notarii publici, post. 1012—1056.

Joi in 21 Augustă 1890:
Fabricanții de coșuri, faurii, grădi

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

Vineri in 22 Augustu 1890:
Pânarii, turtarii, schimbătorii de bani, 

măestrii de poștă, postovarii, tundătorii 
de postavuri, țesătorii, post. 1132-1191.

Sâmbătă în 23 Augustu 1890:
Căldărarii, fabricanții de pile, cure- 

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

Luni in 25 Augustu 1890:
Croitorii pentru bărbați, croitorii 

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

Marți în 26 Augustă 1890:
Agenții, posesorii instituteloră de 

amanetare, musicanții orășenescl, post. 
1299-1346.

Joi în 28 Augustă 1890: 
Derstarii, fabricanții de cârnăței, mu

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

Vineri in 29 Augustă 1890: 
Arendașii de pămentă, post. 1401. 

Sâmbătă în 30 Augustă 1890: 
Arendașii de pămentă.

Luni în 1 Septemvre 1890: 
întreprinderile și reuniunile supuse 

așternerei de socoteli.
Brașovă, în 22 Iulie 1890.

Nr. 8870—1890. 385,3—2

PUBLICAȚIUNE.
Din partea subscrisului magistrată 

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

Competenții, fără oonsiderațiune de 
confesiune, secsă și naționalitate, au de 
a’șl așterne petițiunile subscrisului ma
gistrată pănă în 25 Augustu a. c., aclu- 
dendu conformă disposițiuniloră funda- 
ționare următbrele documente:

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

2. Atestată de legitimare, cumcă pe
tentulă aparține orașului Brașovă.

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

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

Brașovă, în 19 Iulie 1890.

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

i.

Oudapesta — Predea Iii —SSudagBestss. IS.-H’esta-AradĂ-Teiutsj Teiaiș-Aradu-B.-Pesta — Sibiiu

Trenă Trenă Tren de Tren do 
accole- ’

rată.
accele

rată
per- 
sdme

pcr- 
sdne

Tronu 
accele
rată

Trenă 
de 

pers.

Irenu Tren de 
accele
rată. per- 

s6ne

Tranu 
accele
rată.

Tranu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.

Trenă 
accele

rată.

Trenu 
de 

pers.

Ti’e.nă 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
p, Ladâny

Oradea-mare j

Mezo-Talogd 
Bâv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbeu 
NădSșel

Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
Uiora
Vințulu de susă
Aiud

Teiușă

Crăciunelu
Blașiu 
Mlcăsasa
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sighișdra 
Hașfalâu 
Homorodâ. 
Augustinu 
Ap ața 
Foldidra

Brașovă

Timișfi 
iPresHealu

Bucurescl

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

Trenă 
de pers 
10.35
11.02
11 23
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47
9.30

I

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
6.14
6.45

11 3i?

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

Bucurescl
Credeai®
Timișă

Brașovă

Feldibra
Apața 
Augustină. 
Homorodă 
Hașfalfiu 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașă

6.28
6.44
7.04
8.30
8.55

10.31
11.19
11.27
11.35
12.02
12.26
1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.39
6.03
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciun elfi

'JPeiușu

Ai udă
Vințulti de snsă 
Uiora
Cucerdea
Ghirișii
Apahida

Clușiu I 
I

Nădășelu 
Ghîrbău 
AghireșU 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia
Bratca 
Râv

1 Mezo-Telegd
I 

Oradea-mare j

iP. Ladâny 
iSzoluok

lîudapeutu

Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2.45
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 08
3,31
5 11

i

4.10
4.50
5.50

4.45| Viena
SBaidapestta
Szolnok

4. —
4.44
5.20
5.47
6.3o
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. —
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
II. 06

11.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.54
2.16
2.23
2.39
3.1o
4.32
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47

7 ;5
8J0
1.40

1.19 10.09
Ol 11.51
6.35 1.55
6.60 2.25

9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11.51
12.27

Aradfl

Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Oonop 
Berzava 
Soborșină 
Zamft 
Gurasad-.
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă
VințulU de josă 
Alba-Inlia 
Teiușfi

8.—
2.—
4'20
8.10 

^2.20 
12.34 
2 3.05 
13.23 
J3.39

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
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.1?
10.44

t zi»

3.25
9.40 •
1.02
5.27 1
5.50,
6.02
6.23
6.34
6.52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58

Teiușu 
Alba-Iulia 
VințulU de josă 
Șibotă
Orășt.ia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Hia
Gurasada 
ZamU 
Sobofșinu 
Berzava 
Conopă 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Arad ii I
Szoluok
Uudwgieata

Viena

5.49
i?6.06
=■6.24
16.53 
= 7.06
7.45

11.51
1.55

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

6.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.0o
2.25
5 50

4.51
5.27
5.44
6.06
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
8.48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38
12.10
4.47 
”.45

Copșa-mică
Șei ca mare 
Ldmneșă 
Ocna
Sibiiu

l’r. tie p. T. p. Tr. oinn

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

Tr. ornn. Tr. de p. Tr. de p.

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

©ueerdea - Oșob-Sb e i 11
sâsescu

7.20| 1.4U fi.06

SinBieria (.Piski)-SPete,<f5$em SBetu,®seE»B-O3meii,Sifa,(Piski)

Arad sb—TSebbkș wra

|T. d. p. T, omn. T. omn. T. omn. T. omn.
Simeria 7.17 11.28 3.50 Petroșeni 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23
Hațegă 8.45 1.08 5.2»^ Crivadia 7.26 11.57
Pui 9.39 2.03 6.15 ?ui 8.07 12.33Crivadia 10.37 2.51 7.03 HațegU 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.
4.03
4.49
b.24 

"6D4
6.43
7.28
8.-

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

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

5.30 10.54 5.35
Oșorheiu ■ 5.50 4.58

Reghinul-săs. 7.2 b 7.—

SKeghinuiâ aăsescu-
'■SS>Ș'«»ii’0îeiiiB=®țiicei,dea

Ti m â so n* a—Ai*ad ii
T. omn. T. omn. £• omn. T. omn-

Aradu 6.18 4.18 Timișăra 6.30 1.10
Aradulă nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
N6meth-Sâgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 5.331 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 Nemeth-Bâgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Aradulă nou 9.09 3.41
Timișdra 9.04 6.50 Ar udă 9.25 3.55 Simeria (Piski).. ttJaiied.

Seghimil-săo.
Tr. omn. Tr. de p. Tr. de p.

8.25 8.—
Oșorheiu ț

7.21
10. -
5.54

9.49
10.20

Mirașteu 7.44 6.14 10.39
Sânpaulă 8.07 6.37 11.02
Iernută 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9 02 7.2b 11.53
Ludoști 9.35 7.41 12.06
Cheța 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

6.05

Bliireșu-^udoșu-ffiistiița BSistrița-Mur^u-ÎLudoșiB

MurSșîi-Ludoșă
Țagti-Budatelecti
Bistrița

ȚT. omn.|| '—
4. — | Bistrița
g 4y I TagU-Budatolocâ 
g gq I Murășă-Ludoșo

T. omn*

1.16
4,50
7.21

Turda—SîMrișuISliirișâ—Turda

Shirișd 7.40 10.50 3.56 9.30 Turda 6.05 9.40 2.40|
Turda 8.- 11.10 4,10 9.50 (xhirișâ 6.25 10.- 3-1

Sigkisora—4»dori»efiu Od®riaeiu—

O.Zi
8.41

Sighișdra 
lOdorheiu

b.—j H.25!iOdorheiu 
7.49| 1.50||3igtiiș6râ

1‘ip.ogry.ilfc A. MU]&J£§IIANU Brașov,

Nota: Numerii îucuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.
8.40 2.45

10.52 5.28

Simeria (Piski) 
Oerna
Unieddra

Tr. omn.

4.-
4.21
4.50

SJialed.-Simeria (Piski).

tniedăra 9.25
erna 9.5]

Simeria 10.10


