
hteciiwa, (^mlalsiistlUBCa si 
TlpoffiaHi»:

GflAȘOVU, plațn mare Nr. 22 
■Trie zi nstranont* nu »» pri- 
«aosci. K« mscripte nu as re 

tjfimitn !
Birourile >e tinncimi:

Bra ovu, j> aja mars Nr 22 
Inuorate mai <rimosofiînVlana 

HantmtMu £ Voigt • 
<Otln 3&KV'), wiS ăcknleh, Al'jig 
Htrnd HH.i>*kot,A1Oppctil*lJ.DoK- 
ntbrrpln Bu'ippeata: A. 7. Gold- 
ttvgrr in on Haej, Hcknetn He^hat: 
111 Frankfu’t: tf. L. Dmb ,-în K.»m- 

tiurg: A. Sleincr
JFiețnlu in'iarțiuDilozTii o forjă 
garmondu p« o oolână 6 er 
(1 80 or. Imbru pentru o pu
blicare. Publi ăr> mai dosa 

după tomff. învoială.
Beol*-me po pagina DI-a n 
■ereă 10 or. v. a. siu BU ani

XjTIT_

„Gazeta" oso în fiă-oare <ți. 
jMMmiejtuiit ausil-uiu na: 
Pe uni ani 12 II., po luni 

6 fl., Pe trei luni 3 fi.
Pentri România șl stiăinăiatt: 

Pe unu ani 40 franol, pe lila 
luni 20 franci, pe trei luni , 

10 franol.
Se prenumâră la tite ofloial» 
poștale din intru și din atari 

și la dd. ooleotori.
ÂCoiamennilu pentru Brașori: 

la administrațiune, piața mare 
Nr. 22, etagiuli 1.: pe uni ani 
10 fi., pe șdse luni 5 fi-, pe trei • 
luni 2 fi. 50 or. Cu dusnli la 
oasă: Pe 1 J ani 12 fi. pe 
șAae luni 6 fi., pe trei luni 3 fi. 
Uni oaemplari 5 or, ▼. a. «4u 

15 bani.
AlAtu abonamentele oAti *< 
tneerținnile sunti a ae plăti 

înainte.

Brașovli, Mercur! 25 Iulie (6 Augustul 1890.

Brașovii, 24 Iulie st. v.
Judecându după limbagiulă 

pressei cehe, atâtă alu c|iarelor& 
partidului Cehiloră tineri, câtă și 
după ală cjiat’eloru partidului Ce
hiloră betrânî, pactulu stabilită la 
Viena întâmpină în esecutarea lui 
cea mai energică oposițiune.

Speranțele, d’a se pute aduce 
la cale o înțelegere între Cehii 
și între Germanii boemi, au dis
părută aprbpe cu totulu, de când 
cțiarele partidului Cehiloră betrânî 
au esecutată o întorcere cătră ta- 
bera Cehiloră tineri.

Conducătorii partidului Cehi
loră betrânî se retragă unulă câte 
unulă din lupta în contra Cehi
loră tineri,. a căroră influință și 
putere cresce pe Ți ce merge.

După Dr. Rieger, care ’și a 
fostă anunțată retragerea sa din 
lupta politică, a urmată Dr. Mat- 
tuscli, care a eșită din consorți- 
ulă editurei cjiarului „Politik.11 A 
vecțută omulă, că orl-ce stăruire, 
pentru a fi primite punctațiunile 
pactului din Viena, e zadarnică.

OrI-câtă se’ncercă „Politik11 a 
accentua, că cercurile ce le repre- 
sintă nu s’au unită cu Cehii ti
neri, remâne nendoiosă, că ele, 
în neputința loru de a isbuti 
cu pactulă , au făcută o întor- 
cere spre tabăra Cehiloră ti
neri. Altfelă nu skr pute esplica 
cuvintele (Țarului din vorbă, că 
elu încă e în contra esecutării 
pactului așa precum o voescă Ger
manii și guvernulu.

Nu-i vorba, „Politik“ își dă 
aerulă, d’a fi mai împăciuitoră, 
cficendă că se mulțămescu cu in
troducerea limbei cehe ca limbă 
internă de oficiu. Der când însăși 
recundsce, că alegerile suplimen
tare pentru dietă, ce s’au publi
cată, nu crede că voră eși favo
rabile pactului și că acjl majoritatea 
poporului cehă nu mai e la spa
tele conducetoriloră partidului Ce
hiloră betrânî, din causă că răb
darea poporului cehă e pe sfârșite, 
atunci nu. mai pote fi vorba de o 

împăcare între Cehi și Germani 
pe basa punctațiuniloră de acȚ ale 
pactului.

„Politik“ ne mai destăinuesce 
și altă lucru. Provocată fiindă 
acestă cparu de „Narodni Listy“ j 
se iuduplece pe Dr. Rieger a păși 
în contra pactului, fbia -partidului 
Cehiloră betrânî ne spune, că Dr. 
Rieger nu e învoită cu felulă și 
cuprinsulă pactului, nici cu ese
cutarea lui, pentru-că vede, că 
punctațiunile lui suntu contrare 
vederiloră și dorințeloră poporului 
cehă.

Ce privesce introducerea lim
bei cehe ca limbă internă de o- 
ficiu, pe care „Politik11 o crede 
necesară pentru a ușura restabili
rea păcii în țeră, „Narodni Listy“ 
Țice, că situațiunea actuală a Boe- 
miei nu se mărginesce la acestă 
cestiune, și celă ce crede, că cu 
atâta s’ar mulțămi poporulă cehă, 
acela se pote aștepta la o mare 
surprindere.

Cestiunea limbei cehe ca limbă 
internă de oficiu e numai ună 
membru în lanțulă celă tare ală 
postulateloru de dreptă publică, 
politică și economică ale poporului 
cehă, și „Politik* protesteză cu ho- 
tărîre în contra credinței, că împli
nirea acestui postulată privitoră 
la limbă s’ar pute considera ca o 
concesiune, în schimbulă căreia 
poporulă cehă sS primescă cele
lalte punctațiunl ale pactului.

Din tote câA se petrecă în 
Boemia dela pactă încoce, pu- 
temă conchide, că partidulă Ce
hiloră betrânî e în grabnică des
compunere. Foile cehe mai anunță 
retragerea din vieța politică și a 
prințului Schwarzenberg și a con
telui Ciam-Martinitz. „Hlas Na- 
roda“ cțice, că retragerea acestoră 
doi bărbați din lupta politică va 
aduce o schimbare radicală în 
vieța partideloră cehe.

Nu mai pbte fi ’ndoială, că 
schimbarea va fi în favorea parti
dului Cehilorîî tineri,- a acelui par
tidă, care în programulă seu a 

înscrisă ca celă mai principală 
postulată alu poporului cehă în
coronarea Monarchului ca rege 
ală Boemiei.

i 
j Serbii contra Bulgariloră.

Se telegrafiază din Belgrade, că la 
3 Augustă n. s’a pusă Ia cale ună mee- 
tingă sârbo-macedoniană, care a fosta 
forte cercetata. Meetingulă a fosta pre- 
sidata de Svetetara, profesoră la institu- 
tulă Duma Lazară. S’au ținută vorbiri 
agitatore în contra Bulgariloră, s’a spusă 
scopulă adunărei, adecă protestarea în 
contra numirei episcopiloră bulgari. Pre
ședintele meetingului a cjisîi, că agitați
unea bulgară din Macedonia stă în strînsă 
legătură cu propaganda catolică. Ală 
doilea vorbitoră, preotulă JovisicI, celă 
mai mare aderentă ală Metropolitului 
Mihailă, a vorbită cu patimă și focă nes
pusă de mare la adresa Bulgariloră ; elă 
a provocată pe Șerbi sâ-șljertfescă i ața, 
sângele și avutnlă pentru ideia sârbismu- 
lui și pentru credința sârbescă. Au mai 
vorbită doi învățători rurali și comeroi- 
antulă NasicI, accentuândă drepturile 
Serbiloră față cu Bulgaria. S’au primită 
trei proiecte de condusă. Prin celă din- 
tâiu este rugată Sultanulă, sâ-șl revoce 
iradeaua, er decă acesta ar fi imposibila, 
de-odată cu episcopii bulgari să numescă 
și episcop! șerbi în respectivele districte 
bisericesc!, spre care seopă au hotărîtă 
sâ câră intervenirea guvernului serbescă. 
In proiectulă acesta se esprimă aderință 
față cu Sultanulă, căruia îi atrage aten
țiunea asupra periculului, cu care ame
nință intrigele bulgărescl imperiulă oto
mană. Ală doilea proiectă de condusă 
se referesce la Țarulă, care este rugată 
sâ scutescă slavismulă serbescă și sâ le 
sprijinescă, prin puternica sa influență, 
cererea loră îndreptată cătră Sultanulă. 
Ală treilea proiectă este adresată patri- 
archului ecumenică din Constantinopolă, 
care este rugată ca împreună cu Țarulă 
sâ sprijinescă cererile Serbiloră la Sul
tanulă și să apere biserica ortodoxă ori
entală în contra agitațiuniloră bulgare, a 
propagandei protestante și catolice.

Adunarea a avută caracteră anti- 
bulgară și e de-a se socoti ca o demon

strația vedită contra Bulgariei. Multă 
plăcere au causatu declarațiile violente 
în contra inimioiloră Serbiei, car! decla
rații parte directă, parte indirectă se re- 
feriau și la Austro-Ungaria.

T ii rb urările Ar meu Horă iu Constantinopolă.
Turburările întâmplate în biserica 

Armeniloră din Constantinopolă au avută 
urmarea, că 250 de Armeni, între cari 
persone de posiții bune, au fostă ares
tați. Perchisițiile domiciliare după arme 
au rămasă fără de resultată. După cum 
se vorbesce, Sultanulă a împuternioită 
pe patriardiulă, ca sâ provoce prin o 
pastorală pe toți Armenii la supunere și 
ascultare față ou legile imperiului oto
mană. Senatulă biserioescă armenescă 
a ținuta Marța trecută o adunare, în 
care au luată hotărîrea sâ ceră vin
decarea releloră, de car! suferă Armenii. 
De altfelă turburăriloră nu li-se dau mare 
atențiune.

Senatulă bisericescă grecă încă a 
ținută o adunare, în care șl-a esprimată 
nemulțămirea față cu patriarchulă ecu
menică, pentru-că acesta a arătată o 
slăbiciune nespusă de mare în cestiunile 
bisericei bulgare.

Luptele din America.
Se telegrafiază din New-York, că 

„La Libertadu confirmă soirea, că gene- 
ralulă Rivas a suferită o învingere to
tală. Generalul ă a fostă urmărită și 
prinsă când voia sâ scape. Vinerea tre- 
.cută Rivas a fostă împușcată în publică 
și cadavrulă i-a fostă espusă vederei pu
blice în looulă unde se adună miliția. 
In contra multoră compromiși s’a por
nită cercetare. Asediarea San-Salvado- 
rului a ținută timpă de 40 ore. Ora- 
șulă a suferită mari pagube în deoursulă 
asediărei. Celă puțină 100 vieți au că- 
dută jertfă asediului.

SUIRILE ițHLEL
Doue autografe pre înalte. Maiestatea 

Sa a adresată cătră ministrulă președinte 
Taaffe și cătră conte Szapary câte-un auto
grafă pre înaltă, în oare mulțămesoe pen
tru multele deolarațiunl de alipire cătră 
casa domnitore, ce i-s’au făcută din de
osebite părți, din incidentulă cununiei 
archidueesei Maria Valeria.

FOILETONULtr „GAZ. TRANS.“

POESIA
de Af. Gregoriaăy de Bonacchi.

Unu căletoră s’oprește ’n drumu 
Muncită de-ainara jale.......
Pe ceră s’aprindă stelele-acum 
Sclipindu în a lui cale:

„O, stele, voi ce licăriți
„De prin albastre plaiuri, 
,,De-ațIsci, icljosu, câtă de-amărîți 
„Suntem u cu-a nostre traiurl,

„Voi tbte v’ațî opri în locă
„Și de dureri v’ațî stinge, 
„Versândă pe fire plânsu de focă 
„De dorulă ce ne ’nvinge!“ ....

Și stelele respundu în coră
„Noi strălucimă din vecuri, 
„Der nici, că scimă de-al vostru dor 
„Nici că-i cunoscemu leaculă ;

„A nostre c|ile ’u sboră se ducă 
„Pe-a timpului aripă,

„Când secolii pe noi ne-apucă 
„Ș’abia ne pară o clipă.14

„Și noi privimă de prin eteră 
„Sclipiri din steaua vostră 
„Ce noue ne e unu misteru 
„Cum voue ursita nostră....

„Și noi, prin spațiu căletori, 
„Cum voi pe astrulu vostru; 
„Priviinu stingându-se-uneori 
„O stea din sinul u nostru;

„NăscuțI din sfere, meteori, 
„Pribegi în largă fire, 
„Ne întrebămu adeseori: 
„Găsi-vomă ore-oprire?“

Aventuld femeii cătră învățătură.
In cțiua de 26 Iuniu, cu oca- 

siunea distribuirei premieloră la 
școlele de tete, d lu B. P. Hașdeu 
a rostită următorea interesantă 
vorbire:

La prima vedere ți-se pare, că ade
sea femeea ar ave prin învățătură 

sâ scape din sclăviă. Așa pote voră fi 
credendă chiar unele femei. Motivurile 
individuale nu au a face cu motivulă isto
rică. In secolulă trecută, X era supă
rată pe seniorulă cutare, er Y se uita 
cu ochiu râu la avuția unui abate; dei’ 
motivurile individuale ale tuturora X u- 
riloră, Y-uriloră au produsă acea mare 
revoluțiune francesă, ală căreia motivă 
istorică era egalitatea cetățenilor^. Prin 
învățătură, femeea nu va scăpa din sclă
viă, căci în realitate ea a fostă totdeuna 
mai puțină sclavă decâtă bărbatulă.

La orl-ce poporă și în orl-ce epocă 
femeea a dominată de câte-orl a vrută 
se domine. Slabă, ea domina pe bărba
tulă celă mai viteză; incultă, ea do
mina pe bărbatulă celă mai învățată ; 
ea domina deja în epopeea indiană și 
în epopeea grecă; er în Roma republi
cană și în cea imperială domina fără 
epopee. La vechii Germani, Tacit ne 
descrie supunerea bărbațiloră la porun
cile femeei, acea supunere care, în vâ- 
curile de mijlocă, se întelnesce cu cul- 
tulă poetică ală Arabiloră pentru femee, 

ia nisce proporțiunl iperbolice sub nu
mele de Oavalerismă, și perdendă apoi 
cu încetulă din exagerațiune, persistă 
totuși pănă în clilele nostre. In locă de 
a ne întreba der: când ore femeea a 
fostă sclavă? mai cu dreptă cuvântă 
ne-amă pute pune întrebare: când 6re 
a fostă stăpână ?

Ca stăpână, femeia putea orl-oând 
sâ se apuce a învăța totă ce seia băr
batulă. Ea nu avea decâtă s’o voiescă. 
Și ea nu a voit’o în cursă de secoll ne- 
numârațl, afară, de câteva strălucite es- 
cepțiun! nenorocite prin gonă, nu din 
partea bărbațiloră, ci din partea celor
lalte femei ; ea nu a voit’o în cursă de 
secoll nenumârațl, căci studiulă i-ar fi 
răpită din orele consacrate gătelei; er 
gătela, unită cu farmeculă unei ciripirl 
naive, îi ajungea pentru a stăpâni.

Și etă. de-odată, pe neașteptate, din 
tote direcțiunile, cu grămada, ne uimesce, 
tocmai pe la finea secolului nostru, o 
impetuosă pornire a femeei cătră învă
țătură, nu cătră acea poleială mecanică, 
din trecută, pe care o zugrăvește cj
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Incendiu grozavă. Suntemă informați, 
că Sâmbătă în 2 Augustă n. comuna 
feucerdea-vinosă de sub polele munțiloră 
situați spre nordă dela Alba-Iulia a 
fostă ajunsă de-o grozavă nenorocire. 
După ameijl, în numita (jb când căldura 
era tropicală, a isbucnită ună focO; casa 
e mistuită 75 case cu edificii laterale și 
t6te păiosele adunate pănă acum. Fe
meia judelui comunală și ună băiată s’au 
refugiată de frica focului în pivniță, care 
erejendă în flăcări și dărîmându-se, a 
omorîtă pe nenorocitele jertfe. Se cjice> 
că și alte vieți ară fi căzută jertfă focului. 
Comuna Bucerdea-vinosă, cu escepțiunea 
a 3—4 familii streine, e pură românescă. 
Locuitorii ei în privința materială nu 
steteau râu, căci omeni muncitori fiindă, 
și-au câștigată frumose averi. Nenoroci
rea cu foculă din Sâmbăta trecută însă 
pe mulțl îi va duce la sapă de lemnă 
șî ani de dile voră simți acestă grozavă 
■nenorocire, a cărei causă nu se scie.

* * *
Apelațiuni în afaceri de călcare de 

lege. Ministrulă ung. de interne, în în
țelegere cu celă de justițiă, a dată ur- 
snătorea ordinațiune: Iu afacerea regu
larei procederei îu causa de călcări de 
lege, ce suntă avisate în cerculă de ac
tivitate ală autoritățiloră administrative, 
disposițiunile referitore la dreptulă de 
apelațiă ale ordinațiunei-ciroulare dela 
17 Augustă 1880 Nr. 38.547, dată în 
«fisele afaceri, se modifică, respective se 
întregesca astfelu: 1. In contra sentinței 
autorității instanței I, întru câtă s’a sta
bilită în ea o pedâpsă în bani, care nu 
trece peste suma 
apela, afară de 
amendă în bani 
ori se ordonă se
licti, ori i-se interdice condamnatului 
esercitarea vre-unei profesiuni. 2. In con
tra sentinței instanței II numai în acelă 
casă se pote apela, când acestă sentință 
schimbândă ori întărindă sentința in
stanței ântâiu a stabilită o arestare ori o 
amendă ce trece peste 10 fl., ori pre
vede sâ se confisce corpora delicti, ori 
opresce pe condamnată a esercita vr’o 
profesiune. 3. Aceste disposițiuni, care 
restrîngu dreptulă de apelă, se aplică și 
în acelă casă, când amenda s’a stabilită 
în locă de arestd, în puterea disposiției 
§ 21 ala articulului de lege XL din 
1879. 4. Disposițiunile legiloră speciale 
relative la apelări nu se atingă prin a- 
cestă ordinațiune. 5. Acestă ordinațiune 
întră în vigdre la 1 Septemvre n. și are 
sâ s’aplice în tote acele cașuri de pre- 
varicațiă, în care autoritatea instanței I 
încă n’a pronunțată o sentință meritoriă 
pănă la intrarea în vigore a ordina- 
țiunei.

prinsă șura ovreului Orenstein, dela oare not. publică, 36) Dr. Csiki Victor, prof, 
de univ.s’au aprinsă și au arsă șurile cu tdtă 

recolta de grâu și fână din anulă acesta 
la 18 economi, toți Români, afară de o- 
vreulă. Paguba prețuită oficiosă este 
de 4113 fl. 70 cr. Asigurați, din causa 
nepăsărei, sgârceniei și nesciinței, n’au 
fostă păgubiții, decâtă numai unulă.

* *

de 2 fi., nu se pote 
casulă când pe lângă 
se mai dă și închisore 
se confisce corpora de-

adâncă în lumea orbiloră și a vieții loră. 
Venitulă esposiției e destinată pentru 
ună fondă de 
posiția acesta 
în Ungaria.

ajutorare a orbiloră. Es- 
e cea dintâiu în feliulă ei

* * *
Dela universitate. Ună afișă ală rec

torului universităței din Viena aduce la 
cunoscință publică, că acei studențl, cari 
se voră inmatricula de nou pentru se- 
mestrulă de iernă dela universitatea din 
Viena, voră ave a arăta decanatului pe 

Din pașalîculă Bistriței. Primarulă ' lângă documentele de studii, și fotogra- 
din Bistrița rugase pe fișpanulă Banffy | 
să interviă cu influința sa în interesulă | 
comunei, ca să i-se lase și mai departe j 
în arendă regaliele. Fișpanulă răspunse, I 
„că’i pare rău, că în acestă afacere, care 
în privința politică și socială a creată I 
raporturi încordate, nu pote să facă ni- 
mică, ci din contră va sta pasivă ; ba 
de va fi întrebata de ministeră în acestă 
privință, va trebui să se esprime hotă- 
rîtu îu contra menținerii raportului de 
arendare.44

OrI-ce comentară e de prisosă.
** $

Serbarea Duminecei în Brăila. Ună 
numără de aprope o sută comercianțl 
s’au înțelesă, ca dela 22 Iub’e înainte să 
țină prăvăliile închise în tote Duminecile 
dela orele 2 după amedl.

* * *
Juriulu de pressă din Clușiu, pe cuar- 

talulă UI, din sînulă căruia voră fi trași 
la sorți și jurații, cari voră ave să ju
dece în procesele de pressă ale „Ga
zetei Transilvane44 este compusă din ur- 
mătorele persdne : 1) Mesko Miklos, pro • 
prietară de case, 2) Eori Tivadar, secre
tară ală reuniunei pimniței de vinuri, 3) 
Lonhardt Frigyes, forestier supremă, 4) 
Dr. Lindner Gusztav, prof, de 
tate, 5) Weis Mor, fabricantă de spir- | și a murită de 
tuose, 6) Incze Emil, președ. 
orf., 7) Dr. Belki Jânos, prof.
8) Fischer Vilmos, comerciantă, 9) Sig
mond Akos, proprietară, 10) Dr. Ke- 
rekes Gyula, medică supr., 11) Heczei 
Lajos, inspectoră silvanală, 12) Weis 
Jozsef, comercianta, 13) Bokros Elek, 
deputată, 14) Dr. Bokai Arpâd, prof, de 
univ., 15) Bucși Jozsef, ingineră sup. de 
stată, 16) Graf Jakab, profesore, 17) 
Balogh Jozsef, controloră sup. la calea 
ferată, 18) Dr. Schilling Lajos, prof, de 
univ., 19) Dr. Fâbinyi Rudolf, prof, de 
univ., 20) Bournâsz Jânos, profesoră de 
preparandia, 21) Benedek Jozsef, învă- 
țătoru, 22) Dr. Kiss Mor, prof, de univ.
23) Dr. Haller Kâroly, prof, de univ.,
24) Dr. Zsdgdd Beno, prof, de univ.,
25) Lehman Sândor, librară, 26) Dr. 
Groisz Gusztav, prof, de univ., 27) 
Nagy Bela, direct, reg. de finance, 28) 
Dr. Gebe Ede, prof, de univ., 29) Kozma 
Ferencz, inspectoră reg. de școle, 30) 
Nagv Gâbor, otelieră, 31) Vallo Istvan, 
32) Makrai Domokos, comisaru la ca- 
tastru, 33) Oriold Jozsef, proprietară de 
case, 34) Schilling Rudolf, notară pu- 
bică, 35) Dr. Arkosi Gyula, oficială la

* £
Focă. Din Feldiora ni-se scrie cu 

data de 2 Augustă n.: Eri în 1 Augustă 
n. pe la 8 6re sera din negrije s’a a-

crudime Hofman în basmula său „Die 
Puppe44, ci cătră unu studiu sistematica, 
metodică, stăruitoră în ramurile cele 
mai grele ale cunosoinței omenescl. De 
unde 6re vine acestă adevărată revolu- 
țiune, seu mai bine evoluțiune? Moti- 
vurile individuale, am mai spus’o, potă 
fi multe și mărunte, motivulu celă isto
rică însă este, că a sosită momentulă, 
ca femeia să nu mai fiă stăpână, ci să 
devină egala bărbatului. Este o mișcare 
«egalitară: este 
turile omului11.

Invățândă 
la cochetăriă;
pare luxulu, er luxulă și numai luxulă 
este acela, prin care se menține și se 
justifică flagelulă numită „destre44. Ne
greșită, dorulă și darulă de a plăce 
voră rămâne femeei; nu ar fi rău însă 
•ca să le aibă și bărbații, pentru ca fra
udă comună să se mai îndulcescă prin
tr’o egalitate și mai deplină.

In discursulă său, d-na directâre a 
îmbrățișată atâtă de bine din tote punc- 
turile de vedere cestiunea șcăleloră de

una corolară la „Drep-

temeinică, femeia renunță 
lipsinda cochetăria, dis-

i

universi-

de sedr. 
de univ.

** *
Colera in Franța. „Debats44 află din 

Montpellier, că în Saint Guillaume Le- 
Desert s’a constatată ună oasă de coleră.

fia loră în formată de cărți de visită. 
Acestă hotărire a rectorului privesce 
numai pe studenții aceia, cari pentru 
prima-dată se înscriu la universitate.

*
Maltratare, țfilerii George Olteanu 

și Ioană Neagoe împreună cu nevestele 
loră au intrată eri dimineță, Luni, în lo
cuința închisă a c^ilerei Linca George 
Martină din Scheiu și au bătut’o cu bețe 
astfelă, încâtă i-au pricinuită mai multe 
răni. Făptuitorii suntă dațlpemâna jude
cătoriei penale.

** *
Decentralisarea tableloră regesci. După 

organele competente 
ca noii președinți la 
se numescă încă în

cum se vorbesce, 
voră lua măsuri, 
tablele regescl să 
Octomvre.

*
* *

Principele bulgară in Ungaria. Prin
cipele Bulgariei, Ferdinand, care de faptă 
petrece în Schladming în Stiria, va merge 
Lunia viitore prin Viena la Pusztamezd 
în Ungaria, ca să petrecă câteva dile la 
fratele său Filipă Coburg.

*
Moștenire de 72 milione. Familia 

Weinberg din Aradu moștenesoe 72 mi- 
lione dela o rudeniă a sa, care a trăită 

curendă în Australia. Io- 
capulă familiei, s’a dusă 
se șl pună în rendă afa-

sifă Weinberg, 
în Australia ca 
cerea.

1

* * *
Comunicația cu autoritățile consulare. 

Ministrulă ung. de comerță a însărci
nată camera de comerță și industriă din 
Brașovu, să atragă atențiunea cercuri- 
loră de afaceri, că e de recomandată în 
propriulă loră interesă, ca coresponden
țele cu autoritățile consulare c. r. să nu 
le adreseze la persona funcționariloră 
conducători (consulă generală, consulă 
ori agentă consulară), ci totă-deuna să 
le adreseze oficiului ca atare, pentru-că 
se pote întâmpla, ca funcționarula res- 
pestivă să fiă într’aceea mutată, ori în 
concediu, și 
adresate la

așa resolvarea scrisoriloră 
personă sufere întârdiere.

** *
prăsitorii de cai. Secțiuuea

ală căiloru ferate 
după cum spune 
bucăți și anume :

*• *
Parculă de vagone 

române se compune, 
foia oficială, din 6528
767 vagone de persone, 208 de poște și 
bagaje, 3560 de marfă acoperite și 1993 
de marfă deschise. La acestea mai suntă 
a se adăuga încă 33 de mașini de cu
rățită zăpada.

*A 4:
Cursă de potcovită caii se va des

chide în Sepsi-Sângeorgiu, comit. Trei- 
scaune. Așa a dispusă ministrulă de a- 
gricultură.

titlu cetimii în 
dela 13 (25)

din 11/23 Iulie 
pagina a treia

fete și chiar a instrucțiunei femeescl în 
genere, încâtă eu nu mai aveamă ni- 
mică 
țămi. 
sescu 
Când
ca mine, și a urcată multe trepte, trepte 
aspre și anevoiosă, totă mai susă și mai 
susă pe scara vieței, elă este ca druma- 
șulă, care s’a suită treptată pănă la vâr- 
fulă muntelui și de acolo nu mai deo- 
sebesce amănuntele unulă câte unulă, 
ci cuprinde printr’o singură privire în- 
trega vastă armoniă a acelora amănunte. 
Văcjută dintr’o asemenea înălțime, avân- 
tulă de astădl ală femeei, cătră învăță
tură, ună avântă ce se răspândesce cu 
repediciune nu numai la noi, ci în tote 
țările, ni-se înfățișeză ca ună pasă ne
cesară, ca o nouă mare fașă de evolu
țiune firescă în istoria omenirei.

Și pe acestă măreță cale fiicele Ro
mâniloră nu au rămasă și nu voră ră
mâne în urmă.

mai aveamă
de disă, mărginindu-mătde a’i mul- 

Suut bătrână însă, și bătrânii gă
inai totdeuna 
cine-va are o barbă lungă, .albă

ceva de adausă.

Pentru
pentru prăsirea cailoru a ministerului 
ung. de agricultură invită pe acei prăsi
tori, cari au armăsari în verstă dela 31/, 
—8 ani celă multa și voescă să’i vândă, 
să aducă acesta la cunoscința numitei 
secțiuni, printr’o hârtiă provădută cu 
timbru de 50 or., celă multa pănă la 20 
Augustă nou. In hârtiă să se arate lo
cuia unde se află armăsarii, prețuia loră. 
Armăsarii sub 165 centimetri înălțime 
se cumpără numai decă voră fi de o ca
litate escelentă. Armăsarii anunțați din 
Ardelă vora fi visitațl de o comisiune 
în luna Augusta, cu ocasiunea esposiției 
agricole din Clușiu.

„Trocarii/4
Sub acestu 

„ Constituționalulu “ 
Iulie:

„Voința Națională11 
în o notiță înserată pe
ne răspunde la revista nâstră din 10 
Iulie, reîmprospătândă erășl cestiunea 
„ambulanțeloră rurale44 și isprăvesce prin 
a ne numi trocari. Numele acesta, care 
se dă în specială Româniloră din Bra- 
șovO, cari fabricau odinioră găitanele pe 
trocă (copae) pentru aprope întregfi ră- 
săritulă, înaintea celoră dela „Voința44 
trece dreptă insultă, ori desonore, er 
pentru noi trece drepții nume de ondre, 
deși n’avemă nici o legătură, nici comer
cială, nici de altă natură cu trocarii; 
dreptă ondre trece însă din causă, că 
între elementele morale, inteligente și 
capabile ale Româniloră de peste Car- 
pațl, se numără și trocarii, cari chiar și 
adl dau ună respectabilă și puternică 
elementă ală comerțului din țeră, și cu 
privire la adevărotulă patriotism^ și senti- 
mentil romănescă, ar pute servi dreptă mo
delă celoră dela „Voința Națională*.

D-lă I. C. Brătianu și respectabilii 
săi vechi soți politici ară pute da des
lușiri mai detaliate celoră dela organulă 
loră cu privire la jertfele pe cari le au 
făcută trocarii chiar pentru partidulă pre
tinsă națională-liberalu.

„Voința Națională14 e organulu 
d-lui Ionii Brătianu și prin urmare 
în ea se oglindeză credințele și 
sentimentele acestuia. Trocarii de 
aci nu voră uita acestu lucru!

■

•s- 
* *

Transportulă animaleloră vii. Minis
trulă ung. de comerță a luată o dispo- 
sițiune, ca dela 1 Augustă n. trimițătorii 
de animale vii cu destinațiune pentru 
Austria și Germania suntă obligați a în
semna pe adresă și pe factură, ce are 
să facă oficiulă din loculă destinațiunei, 
decă animalele nu s’ară pute preda în 
timpă de 24 ore (din causa adresatului). 
Totă-odată s’a anulată disposițiunea, ca 
animalele vii să se prede „expresă,* și 
pe viitoră trimițătorului îi va sta în li
beră voiă, să le trimetă în modulă obici
nuită ori „expresă.44

* * *
Esposițiă de orbi, 

făcu pregătiri pentru 
posițiă de orbi, ală 
omenii cu vedere să

In Budapesta se 
o interesantă es- 
cărei scopă e, ca 
potă căuta mai

„Ungarii" și „maghiarii".
„Agramer Tagblatt“, organulu opo- 

sițiuuei croate, cere într’ună articulă 
ală său arestarea noului fișpană ala co
mitatului Lipto, din causă că acesta a 
accentuata ideia de stata maghiară.

Unulă dintre defectele limbei ma
ghiare este — după cum scrie „Tagblatt44 
— că ideea de stată ungară (Ungarische 
Stadtsidee) o identifică cu ideia de stată 
maghiară (Magyarische Stadtsidee), de- 
drece în limba acesta nu se află termină 
pentru esprimarea corectă a conceptului 
geografică ală Ungariei.

Defectuosității limbei îi se pote ierta 
acesta, der a trage de aci consecințe 
este o absurditate așa de mare, încâtă 
locuitorii Ungariei nu potă protesta des
tulă de tare contra acesta.

Până când acesta a fostă numai o 
cestiune de limbă, naționalitățile n’au 
avută nimică de disă; cu totulu altmin
trelea stă însă lucrulă, decă lipsa unei 
espresiuni potrivite se ia ca basă pen
tru a trage din ea anumite consecințe 
și a forma anumite drepturi în ceea ce 
privesce ideia statului, o asemenea inter
pretare scâlciată a conceptului ideei de 
stată este identică cu lovitura de stată.

Falsificarea ideei de stată ungară 
cu ideia de stată maghiară este o înșe
lăciune, și ună organu ală statului, care 
face propagandă pentru o asemenea in-



c
turo.

In c
s’a produsa 
d-lui Musicescu, ~ .
tară, ați făcută într’unulă din nuiuv 
trecuțl recensiunea acestui cora. Ne ală- 
turămă și noi și susținemă acea recen- 
rsiune cu adausulă, că fiinda vorba de 
tonuri, ce numai audi și simți se pota, 
ori ce descriere rămâne |cu multa mai 
inferioră și mancă, decâtu ca prin vorbe 
să se pbtă apreția în moda corăspuncjâ- 
tora și demna sublimitatea tonurilora și 
efectula lora.

0 împrejurare însă nu o pota trece 
în tăcere, că adecă publiculă seu ță
ranii noștri — deși adunarea s’a ținuta 
într’o Duminecă — nu au participată în 
acela număra corăspundătoru, la care cu 
tota dreptula ne-ama așteptata. Ce pote 
fi causa? — Indiferentismula. Der pe 
poporula de rendă îlă poți scusa cu 
aceea, că fiinda tocmai timpula lucrului 
celui multa și ostenitoru, omenii noștri 
diua de Duminecă o folosesca spre a se 
odihni și recrea de ostenelele de peste 
săptămână. Cu ce se va scusa însă o 
parte din inteligință: preoți și învăță
tori, cari ara fi fosta moralicesce datori 
a lua parte la o asemenea aduDare a 
unui despărțămenta ala Associațiunei 
nostre române ? Când li-se va mai oferi 
așa ușorfi ocasiune de a aucji una trac
tata istorica despre evenimente întâm
plate cu 200 ani înainte pe acela pă- 
menta, în acele locuri, unde noi călcăma 
di de di, călcăma pe „morminte, plaiula 
și luncile Turcilord“, fără să scima, că 
de unde și pentru-ce acestea nume ?

Când să mai avamfi ocasiune a as
culta una tractata despre educațiunea în 
familiă, care la noi lipsesce mai de tota, 
căci părinții nu pricepa, și nici n’au 
timpd de a se ocupa de adevărata edu- 
cațiune a fiiloră loru, er a-i educa prin 
alții n’au mijlocele corăspunclătore.

Când se ni-se mai dea ocasiune a 
asculta una tractata despre scopula, fo- 
losula și modulu de a înființa biblioteci 
poporale ? — Tractate mai acomodate, 
mai bune pentru inteligință și poporfi 
nu poți pretinde și totuși așa puțină in
teresă.

La noi indiferentismula este o bolă 
cangrenosă; tocmai aOeia, cari în pute
rea oficiului ce-lă ocupă ar fi datori a 
premerge cu esemple bune și a sili pe sub
alternii loră a fi activi, sunta cei mai 
indiferenți.

Ore d-lă Traiană Mețiană, protopo- 
pula Branului, cu locuința în Zerneșțl, 
unde a fostă cu ocasiunea adunărei des
părțământului, care s’a ținută la ușa 
d-sale? Ce a făcuta, ca preoții și învă-

n.
Tm 

despărțămin. 
câtă se pote aceia, 
ocupată, totuși ocupa^ 
treză în sată, seu în nex., 
piere a aceluia, ca așa și pop 
citora să potă participa câtă mai 
roșă la adunările ce se țină pentru 
tura lui. Unit participanta.

Ciaba, 31 Iuliu 1890.
On. D le Redactară ! La corespon

dența publicată în colonele prețuitului 
diară, ce redigiațl, Nr. 154 a. c., privi- 
tore la decursulă petrecerei din V. St.- 
Iona, dați-ml voia se facă și eu ună 
scurtă comentară.

Comitetula arangiatoră ala petre
cerei din V. St. Iona și-a data tată si
lința, voindă cu ori ce preță, chiar cu 
sacrificiula propriu, a mulțumi publiculă 
întru arangiarea spațiului de jocă, pen
tru care și din parte-mi merită tată lauda, 
în deosebi preotulă locală. Ou greu poți 
însă servi la doi domni! Una să’ml 
permită acelu comitetă a-i observa, și 
anume, că a greșită în ceea ce privesce 
arangiarea refectorului — de’lu potă | 
numi astfelă, — concedendu otelieriloră 
a’lă decora, ori mai bine disă ală schi
monosi, cu inscripțiunl neromânesc!, pre
cum : „Ett-terem'1, „Isten liozott“, ,,Fag;/- 
lalt“, și încă cu ună steguță de hârtiă în 
colori maghiare, apoi „Ozukrâzat“ etc.

Să ne înțelegemu. Fiă-care petrecere 
trebue să’șl păstreze caracterula respecti
vului comitetă arangiator și după părerea 
mea chiar și ală publicului preponderantă. 
Așa și petrecerea din cestiune, fiinda 
arangiată de ună comitetă română cu es- 
cepțiunea unui singură maghiară, care 
ar fi putută remâne afară, și fiindă acea pe
trecere cercetată de ună frumosă pu
blică română, — ca să nu dică de preoți 
români — eo ipso a trebuită să’șl 
păstreze caracterul său curată românescă. 
In privința acesta au se ne servescă ca 
esemplu petrecerile altoră naționalități.

Pe; viitoră sunt însă de firma spe
ranță, că aceste greșeli, câtă și cele 
scrise de corespondentulă „Sorau, voră 
fi delăturate din partea acelui comitetă, 
decă ar voi a mai arangia petreceri.

Fiind-că corespondentulă „Sorau n’a 
amintită, că la acea petrecere, deși în 
măsură mică, ochii noștri s’au putută 
delecta însă câtă decâtă bareml în cos- 
tumulă nostru națională românescă, îmi

CUHu

Na,talia Ha, 
j •
i loru, ce se va 
i Augustă st. n.

TELEGRAM ELE„k 
(Berviciulă biuroului de coi

Grații, 5 Augustu. 8 
forts multu, că împărații 
tinsu în modă deosebită p^ prin- 
țultî , Battenberg. La prâmjulu 
curții contele Hartenau (Alex. de 
Battenberg) a șec]utu de-a stânga 
împăratului.

Kissingen, o Augustă. Bismarck 
a sosită aci și a fostă primită cu 
furtunbse ovațiuni.

Potsmonth, 5 Augustă. Impe- 
j ratulă germană a sosită aci și a 
fostă primită cu salută împeră- 

l tescă; apoi s’a dusă în castelulă 
j din Osborn, unde a fostă salu
tată fbrte cordială de regina.

Beigradii, 5 Augustă. Ministrulă 
de interne a adresată prefecțiloră 
de cercuri o circulară confiden- 

j țială, în care le cere se fiă atenți, 
. ca se nu s’amestece cereale ro
mâne cu de cele serbescl. deorece 
Austro-Ungaria nu le lasă peste 
graniță. DIVERSE.

Unu hoții recunoscătorii. In dilele 
acestea apăru înaintea judecătoriei din 
Newyork ună hoță, care furase ună ce- 
sornică de buzunară. Aperătorulă său 
l’a apărată așa de bine, încâtă hoțulă, 
în locă de 6 ani, căpăta 2 ani și 9 luni 
închisore. Când condamnatulă era să fiă 
dusă în închisore, se întorse cătră apă- 
rătorulu său și-i c|ise: „Durere, că nu 
potă în momentulă acesta să-mi arătă 
recunoscința față cu d-ta, der când voiu

Banenott
Argintă r«.

Lire turcescl
'’uperiall
S-aiibin?
Scria, fono. „Albii.

Ruble rrt»«scl -
Mărci germana - • ,
Discontnlă 6 'r,n pe anii.

din 4 Augusta st. n. 18.90.

Rianta de aură 4%............................
Ronț» de hârtiă 5u/„.............................
[<uprumutulă căilor?! ferate ungara -

aură....................................................... 11.
dto argintii..................................9',

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
□stu ungare «misiune) • • —

Amortisarea datorie» câiloră ferata da 
otitu ungaro (2-a emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei câilorh terats de 
ostil ungare (8-a erni-.'une) - - 111.75

Bonuri rurale ungare ...................... 89 80
Bonuri croato-siavone.......................... 1C4.26
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă .................................. —.—
Imprumutulă cu premiulti ungurescă 139.80 
dosurile pentru regularea Tisei și 8a-

gnedinuiui - - 127.75
Renta de hârtiă austriacă ... - 88.30
Renta de argintii austriacă - - - - 89.60
Renta ne aură austriacă ----- 108 60 
ixosurl din 1860   131.75
Acțiunile bănceiaustro-ungart - - 982.—
Acțiunile Dăncei de credită ungar. - 355.25 
Acțiunile băneai do credită aastr. - 306.75
erulbenl împărătesei........................................ 5.45
Kapolaon-d'orI..............................................9.20
Mărci 100 imp. germane .... 56.65
Londra 10 Livro s sterlings .... 115.90

Editară și redactară responsabilă ;
Dr. Aurel Mureșianu.
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G-Logovațu 
(Jyorok 
Paulișh 
Hadna-Lipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamii
Gurasad- 
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
0 răștia 
Șibotă
Vințulu de josh 
Alba-Iulia 
Teiuști

2.—
4^20
8.10

^2.20
= 2.34
= 3.05
13.23
■ 3.39

i

10.50 3.25 Teiușu
8.16 9.40 Alba-Iulia

11.18 1.02 Vințulu de joșii:
3.60 5.27 Și botă
4.10 5 50 O răștia
4.22 o.02 Simeria (Piski)
4.46 6.23 Deva
4.68 6.34 Branicica
6.16 6 62 Ilia
5.38 7.Li Gurasada
6.53 7.33 Zamii
6.16 8.20 Soborșinh
6.68 8.49 Berzava
7.22 9.161 Conopă
7.38 9.32 Radna-Lipova

7.64 9.51 Paulișu
8.14 10.18 G-yorok
8.43 10.44 Glogovaț
9.12 11.14 AradiJ J
9.34 11.39 )
9.56 12,06 Szolnok

10. li 12.261 Budapest»
10.44 12.58 Viena

I
Ii

I

6.49
<6 06
’=•6.24
16.53
F7.O6
7.45

11.51
1.55

12.59
1.39 5.27
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.63
5.21
5.56
6.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5 50

4.61

5.44
6.03
6.28
7.10
7.26
7.4Q
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

7.20 1.40
7. în

6.05!

Simeria (Piski)-JPetroșeni Petro$eiM-8lmeria(Piski)!
T.'d. p. T, omn.

Simeria 7.17 11.28
4treiu 7.54 12.12
Hațegă 8.45 1.08
Pui 9.39 2.03
Crivadia 10.37 2 61
Banița 11.26 3.30
Petroșeui 12.- 4.02

li________
T. omn*.

3.50 Petroșeui
4.32
5.2(

~6.Tii
7.0?
7.43
8.15

Banița 
Orivadia 
Pui 
Sațegti 
Streiu
Simeria

1. oinn. T. omn.

6.05 10.42
6.45 11.23
7.26 11.57
8.07 12.33
8.51 1.19
9.41 2.09

10.20 2.47

T. omn.» 
4.03-
4.49
0.24

”6x54
6.43
7.28
8.—

Copșa-mlcă
Tr. de p.

4.05
T. 4i> p. ITr. omn

10.47 7.10
Șeica mare 4.35 11.17 7.43
LdmneșU 5.16 11.58 8.27
Ocna 5.47 12 29 8.59
Sibiiu 6.10 12.52 9.23

SibiSu»Copșa-mică
Tr. omn. Tr. de p. Tr. de p.

Sibiin 7.35 4.34 9.50
Ocna 8.02 4.58 10.14
LdmneșCi 8.30 5.25 10.40
Șeica mare 9.05 5 55 11.10
Copșa-mică 9.34 6.20 LI.35

Cucerdea-Osssrhein*»
><5.efșhimsEu săsescă

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

Cucerdea 2.65 8.20 2.56
Cheța 3.25 8.50 3.29
Ludoști 3.46 9.11 4.06
-A.-Bogata 3.56 9.20 4.15

.Iernată 4.33 9.57 4.54
ISânpaulâ 4.48 10.12 5.10
Mirașt.eu 5.11 10.35 5.34

i A U 1 5.30 10.64 5.35Oșorheiu <
1 5.50 4.68

Reghhml-săs. 7.2o 7.-.

Me^hînuiu săsescu-
0șorheiu-Cucerdea

Ara dă—Timlsâr»* Timișora—Aradu

Arad ii
Aradulh nou 
|N6nieth-Sâgh
Vinga
Orczifalva 
Merczifalva
Timișora

1

'1. omn. T. omn. 1 ■ oinn.
6.18 4.18 Timișdra 6.30
6.40 4.40, Merczifalva 7.23
7.05 6.05 Orczifalva 7.49
7.33 5.33 Vinga 8.16
7.56 6.50 Neineth-Sâgh 8.37
8.14 6.06 Aradulă nou 9.09
9.04 6.50 Aradă 9.25

T. omn-
1.10
1.59
2.19
2.46
3.03
3.41
3 55 Simeria (Piski)-Unied.

Begliinul-săs.
Tr. anin. Tr. de p. Tr. de p.

8.25 8. -
Oșorhelu j 10.- 9.49

1 7.24 5 54 10.20
Mirașten 7.44 0.1-4 10.39
Sânpaulo 8.07 6.37 11.02
Iernată 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 11.53
Ludoșă 9 36 7.41 12.06
Cheța 9.51 7.67 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

6.05
li

9Iur«șA-JLu<loșa->ltUtrIțui KSăstrIța,-Mureșu-lLu<14»șu

Murășă-Ludoșă 
Țagii-Budatelecti 
Bistrița

;T. omn. |
I 4. — | Bistrița 

Țagh-Budataiecă
Murășii-Ludoșu

I 6 48

I 959
Nota: Numerii îucuadrațl cu linii grose însemnezi orele de nopte.

T. omn-

1.16!
4 50|
'i 21 i

2* ir ișu—Tu rd a Turda-Ohirișd

Ghirișfl 
Turda CO ■|

 te» 1 o 10.50
11.10

3.56
4.10

y.30
9.60

Turda
Ghiriși

6.05
6.25

9.40
10.-

2.40
3—

o.'M
8.40

Siș^Iaișera —Odei-hei»
F 1.. .-----.--------

Odorheiu—Sighișora
---------------=—----- ~—=—

n. 8.40
10.62

□lghișora 
Odorheiu

—111.25' Odorheiu
19| 1.601 Signișdră

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddrii

Tr. omn.

4.—
4.21
4.60

&Juied.-8jmeria(Pisk).
I

A. MUliEf?lANU Bra.;? or

-erna
Siineria

9.25
9.61

10. IC
‘I


