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Brașovii, 26 Iulie st. v.
Una din acele foi maghiare, cari 

ațîță necontenită cu cea mai mare 
nerușinare în contra naționalității 
române, fără ca să fiă trase vreo
dată la răspundere de cătră domnii 
procurori, a aflată de bine a se 
ocupa într’unulă din numerii săi 
din urmă de procesele năstre de 
pressă.

Acestă foiă — „Kolozsvâr44 
dela 2 Aug. a. c. — constată două 
lucruri de mare importanță ac
tuală .

Mai întâiu ne spune, că „far- 
meculu, ce’lă aveau odinioră pro
cesele de pressă pentru Maghiari, 
a dispărută... Timpulă proceseloră 
de pressă a trecută și pressă liberă 
l’a făcută să trecă. Astăc|I proce
sele de pressă se mărginescă la 
raporturile reciproce dintre indi
vizii privați: numai ofensele și ca- 
lumniile formeză acjl obiectulu pro- 
ceseloră de pressă. “

Atâta în ce privesce pe Ma
ghiari.

Foile maghiare se bucură de 
libertatea absolută a pressei, așa 
că, după mărturisirea foiei din 
Clușiu, decă n’aru fi cașurile de 
vătămare de ondre și de calumniă, 
nici că s’ar mai pomeni să aibă 
și foile maghiare vr’ună procesă 
de pressă. Procurorii regescl nici 
nu cetescă articulii politici ai a- 
cestoru foi, cari potu scrie cum 
le vine la socotelă, aci în contra 
dualismului, aci în contra armatei 
comune, aci ațîțândă din răspu
teri în contra naționalitățiloră ne
maghiare, aci agitându în favorea 
ideiloră și principiiloră antidinas- 
ticului Kossuth și așa mai de
parte. Pentru ele nu esistă para- 
grafulă faimosă ală codicelui pe
nală, pe temeiulă căruia se tragă 
la răspundere alțl muritori, cari

De aceea ea dă sfatulă domniloru 
procurori se vindece pe eroii pres
sei naționalitățiloră, făcendu-le 
procese de pressă pănă ce voră 
amuți și va amuți cu ei și politica 
națională romănescă, despre care crede 
că a ajunsă la „ultimele oftări44.

Și ce-o încurageză se spereze 
acesta? Apatia și neinteresarea, 
ce Zi°e> că domnesce aZi între Ro
mâni în afacerile loră publice na
ționale.

Fiăcare dintre noi se judece 
în consciința sa, decă și încâtă 
are dreptate și în acestă privință 
foia șovinistă, și se-’și tragă învă
țătura din vorbele ei.

Nu-i vorbă nici de câțl-va Z^ 
ariștl „necopți44, cari voră se fiă 
„martiri44, ci după „Kolozsvâr" se 
traceză de aceea se-șî dea sufle- 
tulă politica națională românescă 
din patria nbstră.

De aceea „a fostă corectă4', 
Zice „Kolozsvâr44 „intentarea pro- 
cesseloră de pressă în contra ce- 
loră doue foi române din Ardeală.44

Amă relevată aceste, ca se 
vedă fiă-care Română, ce impor
tanță și valore dau contrarii noștri 
proceseloră nostre de pressă și 
se-și formeze fiă-care o judecată 
clară și limpede despre ele.

Nu putemă încheia înse, fără 
a protesta în contra insinuațiunei 
fdiei bugetare din Clușiu, că adecă 
„Gazeta44 ar considera procesulă 
ei de pressă „numai din punctă de 
vedere ală speculei, ca se capete 
mai mulțl abonați. “

La acesta insinuare murdară 
îi răspundemă lui „Kolozsvâr44 cu 
Zicala germană: „Wie der Schelm 
ist so denlct er“. O f6iă care tră- 
iesce din fondulă reptileloră și 
n’are convingerile sale proprie, fi- 
resce, că nu pote cuprinde cu 
mintea ei ce va să Zi°ă a purta

au nenorocirea de a se număra 
între „cetățenii de a doua mână41.

Așa este și așa trebue să fiă, 
căci etă ce ne spune „Kolozsvâr“, 
după ce constată că încâtă pentru 
„Ziaristica maghiară timpulă pro- 
cesseloră de pressă a trecută “ și 
că pressă liberă l’a făcută să 
trecă:

„Insă naționalitățile patriei nos- 
tre suferă încă mereu Ze frigurile 
proceseloră de pressă... Aceste 
procese mai au încă orecare va 
lore în opinia publică a naționa
litățiloră, deci să căutămă a nimici 
acestă valore și a vindeca pe eroii 
pressei naționalitățiloră de acele 
friguri, făcendu ca legea pretutin
deni să urmărescă pe aceia, cari 
abuseză de libertatea de pressă".

Foia clușiană speră a ajunge 
cu atâtă mai ușoră acestă țîntă, 
cu câtă i-se pare, că „procesele de 
pressă nu mai au efectă nici asu
pra naționalitățiloră,“... pe „popor 
nu’lă intereseză, nu’lă mișcă, nu’lă 
agită“... „astăZi nimeni nu se mai t 
intereseză decă cutare Ziaristă va 
fi achitată ori condamnată.“

Cu alte cuvinte „Kolozsvâr“ 
ne spune, că pentru naționalități 
încă n’a trecută timpulă procese
loră de pressă, de unde urmeză, 
că pressă naționalitățiloră nu se 
bucură de acea libertate de pressă, 
de care se bucură pressă ma
ghiară.

Și are dreptate, căci cum s’ar 
pute esplica altfelă, că pentru 
naționalitățile din Ardelă esistă 
încă o lege de pressă deosebită, 
legea absolutismului împărătescă 
austriacă dela 1852, și că Ziariștii 
loră suntă trași la dare de semă ■ 
esclusivă numai înaintea forului 
jurațiloră din Clușiu?

Der ar dori foia clușiană se 
amuțescă cu totulă glasulă pressei 
române, care strigă după libertate. 

o luptă leală și dreptă pentru drep
turile și libertatea unui poporă, 
fără altă interesă decâtă acel* alfi 
isbendei cause sfinte I
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încercare d’a încheia o confederațiune nordică.

Din Berlină i-se raportezâ diarului 
„Pester Gonespondenz44: La începută 
guvernulă rusă era aplecată să lase ’n 
pace Finlanda și să nu estindă asupra 
acestei provincii centralisarea nețărmu
rită pentru a o rușinea. Nici n’au fostă 
motive de politică internă, ci numai de 
polică esternă, care au îndemnată pe 
guvernulă rusă să năpădescă cu totă pu
terea pentru violentarea aoestui teritoriu 
cucerită dela SvedianI. Acesta s’a întâm
plată așa: Țarulă a voită, pentru-ca să 
nu stea isolată față cu tripla alianță și 
ca să nu fiă nevoită a încheia o alianță 
cu republica francesă, să constitue o con
federațiune nordică, care pe lângă Rusia 
să fi cuprinsă și tote țările scandinavice, 
eventuală și pe Olanda. Planulă a fostă 
zădărnioită de oposițiunea Svediei, care 
lăsă să se vadă, că n’a renunțată pentru 
eternitate la recâștigarea Finlandei. Din 
causa acâsta i-se răpesce acum acestei 
provincii autonomia și se rusifică din 
răsputeri. Și alianța cu Francia începe 
a deveni posibilă.

încercare de-a scote pe Italia din tripla 
alianță.

Din Roma i-se raportezâ diarului 
„Pester Correspondenz44, că diplomația 
rusă a sondată personele conducătore de 
acolo, decă n’ară fi dispuse să scotă Ipe 
Italia din alianța triplă și să ’ncheie o 
alianță ruso-franco-italiană, er în schimbă 
să capete Italia provincia Tripolisă, ga- 
rantându-i-o Rusia și Francia. Neisbu- 
tindă aceste încercări, diplomația rusă 
s’a adresată cătră oposiția francesofilă 
și irredentistă, care se silesce acum pe 
acestă basă a răsturna pe Crispi.

Complotă nihilistă.
ț)iarulă francesă „XIX Siecle44 din 

Paris publică în numărulă său de dimi-

FOILETONULU „GAZ. TRANS.41

Unu episodu estraordinaru
(lin amilii 1841.

(Fine.)

O celulă ângustă, pâte nu tocmai de doi 
metri de largă și de vr’o trei și ceva de 
lungă. In fuudă o măsuță mică, acope
rită cu pândă albă și pe ea — două lu
mini aprinse. In stânga, prinsă cu șu
ruburi de părete, o cravată de feră și în 
unghiu despre ușă, o jumătate de sobă 
totu de feră, ce se vedea din părete, 
după cum sămăna, avendă ea a încălcji 
cu cealaltă jumătate o celulă vecină. 
Vai, der lângă măsuță, cu spatele spre 
cravată, era îngenunchiată ună ofițeră, 
cu capulă plecată și cu manile crucișă la 
peptă!...

„Te poftescă, să te scoli dom
nule ofițeră! “ cjise preotulă în tonă a- 
micală.

Se ridică ună bărbată imposantă și 
corpolentă, pote peste șese piciore de 
înaltă, zuruindă în ridicare-i două lan
țuri grele, ce’i erau puse, unulă pe mâna 
dreptă și pe piciorulă stângă, eră altulă 
pe mâna stângă și pe piciorulă dreptă... 
Fața-i palidă, lungăreță, cu trăsuri mar
cante, împreunate cu fruntea-i înaltă și 

bine desvoltată, esprimau hotărîre și e- 
nergiă. Acestă înfățișare împunătore o 
înălțau încă și mustățile-i blonde și lungi, 
aternătore pănă mai pe pieptă. Eu la 
aspectulă acesta și aicea încremenim.

„In ce limbă vorbescl mai ușoră, 
domnule?44 îlă întrebă preotulă, ce sta 
în fața ofițerului, încă cu Prăsfintele în 
mâni.

„Vorbescă, venerabile părinte44, răs
punse ofițerulă, ce sta dreptă și cu fruntea 
înălțată, „serbesce, românesce, italie- 
nesce, franțuzesce, unguresce și nemțesce; 
limba mea maternă însă este cea ser- 
bescă.44

La acesta clise preotulă :
„Din aceste limbi, ce le numiși d-ta, 

eu vorbescă mai cu înlesnire pe cea ro
mână și germană. Să vorbescă deci ro
mânesce ?u

„Poftesce !u...
„D ta m’ai chemată încoce?44
„Da, seu : numai n’așă fi vrută 

nici acum și nici în acestă modă să te 
chemă44.

„Eu sunt într’o stare, ce mă 
identifică pe deplină cu sentimentele 
d-tale, ce le ai acum, căci îmi răspun- 
seșl așa. — Insă eu ași ave mare mân- 
găere, decă ași pute să mă simtă în 

dreptă a presupune despre d-ta, ca des
pre ună bărbată de cultură, ce cu bună 
semă și ești, că situațiunea în care ai 
devenită și care nu te face a mă fi do
rită să vină la d-ta — acum nu-șl are 
temeiulă în scopuri contrare cu prin
cipiile legii nostre, în care ești și d-ta 
botezată, ci numai în oreșl-carl incidente 
seu influințărl neaternătore de propriile’țl 
intențiunl.

„Așa este, venerabile părinte!“ și 
fața ofițerului par’că luâ ună aeră de sa
tis facțiune.

„Așa-deră, dâcă cuvintele d tale a- 
ceste provină din adevăratu’țl sufletă, 
atunci și intențiunile d-tale, ce fură dreșl- 
cum împinse seu seduse pe calea la a- 
câstă celulă, voră fi coincisă cu in
tențiunile învățăturiloră Intemeiătorului 
sântei d-tale și a mele legi?44

„Așa este, venerabile părinte!44, lu- 
ândă fața ofițerului o espresiă și mai 
viuă.

„Prin urmare?44...
„Prin urmare44, ca pricependă ofi- 

țerulu ce vrea să adaugă preotulă, cjise 
elă cu glasă sigură și aședată, „prin 
urmare, venerabile părinte, fii bună și 
completeză-ml sfinția ta — pregătirea 
drumului, pe care a merge și eu chiar 
din acelu momentă am fostă gata, în 

care am hotărîtă realisarea faptică ace- 
loru ale mele intențiunl. — Da, de 
morte nu mă temă!44 Aici tăcu puțină, 
ridicându-șl dreptă cu zuruitorulă lanță 
la frunte ca și gândindă, ce ar fi se 
spue și apoi continua totă cu aeră liniș
tită și sigură: „Adevărata e, venerabile 
părinte, că sângele ce l’a vărsată Mân- 
tuitorulă pe cruce, l’a vărsată întru în
tărirea și adeverirea celoră ce le-a învă
țată și mărturisită ca aduse din ceriu, 
dela eternulă isvoră ală adevăruriloră?44

Preotulă înclină din capă, în semnă, 
că așa e; atunci ofițerulă cjise în tonă 
rugătoră, deră și resolută :

„Decă-i așa, apoi scrie, te rogă, 
maicei mele la E...... ea se numesce....
că eu pănă ’n ultimulă momentă ală 
vieții mele am rămasă supusă și credin- 
ciosă celoră ce mi-a spusă ea în fra- 
geda-ml copilăriă, că adecă, ună atomă 
din acelă sânge sfântă ală lui Christosă 
s’a vărsată și pentru mine și că prin 
urmare, să am grijă, să-lă merită... pen
tru desrobirea neamului, ce este asăme- 
narea lui Dumnedeu, Christosă sângele 
și-l’a vărsată : pentru desrobirea nea
mului celui dintr’o mumă comună cu 
mine, am vrută eu atomulă de sânge 
ală meu să mi-lă merita....

Aicea tăcu ofițerulă puțină, se uită 
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nâță dela 4 Augustă următorea depeșe: 
Din Petersburgă se anunță, descoperirea 
unui nou complot! nihilist!. Se dice, că 
s’au făcut! numerose arestări. Intre cei 
arestați ar fi și un! profesor! dela uni
versitatea din Petersburg!.
Convenția comercială dintre Austro-Ungaria și 

Serbia, și pressa serbescă.
Organul! radioal! „Odjek“ atacă 

vehement! într’.un! articulă convenția 
comercială dintre Serbia și Austro-Un
garia numindu-o un! trist! semnă ală 
influenței de mai înainte a unei puteri 
streine în Serbia. Isvorulă tuturor! nă
cazurilor! Serbiei este acâstă convenți- 
une, cjice numita foiă, silindu-se a mai 
dovedi, că Austro-Ungaria totă-deuna a 
cercată să păgubâscă produsulă serbescă. 
Guvernele de mai nainte pururea au fă
cută concesiuni Austro-Ungariei pe tăre- 
mulă comercială și nu și-au bătută ca
pul! câtuși de puțină cu realisarea in
dependenței economice a Serbiei, er 
urmarea acestei detestabile politice co
merciale a fostă, că comerciulă ce-lă 
făcea Serbia cu România, Turcia și Bul
garia a stagnată, ba mai multă a dată 
pe povernișă. Dâoă oprirea esportului 
porcilor! serbesci în Austro-Ungaria ar 
fi pricinuit’o convenția încheiată cu Ro
mânia, atunci putem! dice, că Serbia ca 
stată independenta încheiă convențiă cu 
statul! oare voesce, și îndată ce articlii 
României s’au naturalisat! în Serbia, 
ei sunt! a se considera ca serbesci. 
Dâr dâcă Austro-Ungaria voesce să în- 
câpă răsboiu comercială contra Serbiei, 
atunci atitudinea nostră de acum în tot! 
cașul! îșl are basa ei.

SCIKULE piLEI.
Maghiarisare și erăși maghiarisare. 

Sunt! necorigibill șoviniștii. In Arad! 
s’a ținută un! congres! de comercianți 
tineri. Profesorul! Iulius Lekly din Ca- 
șovia — de sigură vr’ună Slovacă ma- 
ghiarisată —ținu la 3 Augustă o disertația 
despre „comerță și naționalitate.“ S’a 
primită propunerea lui de a se maghia- 
risa contabilitatea și corespondența și să 
fiă rugată ministrulă ung. de comerță 
să aducă o lege pentru maghiarisarea 
comptabilității la comercianți.

Ertă-le loră Domne, că nu sciu ce 
facă! * * *

Nu-i Românii. Cetimă în foia oficială 
ungurescă, că ună ăre-care Lorenz Mi- 
haila din Sângeorgiu, comită Bistrița- 
Năsăudă, locuitoră în Mehala, și-a ma- 
ghiarisată numele în „Mihalyfi“. Fiind! 
dintr’ună sat! românescă și având! și 
porecla „Mihaila“, ar pute face pe unii 
să crâcjă, că e Română. Der cine Han- 

Tătaru a mai aucjită de nume românescă 
de boteză Lorenz. Prin urmare „Lorenz 
Mihaila“ trebue că e din nâmă perciu
nată, armenescă ori țigănescă. Numai 
acestă soiu de omeni îșl bată jocă de 
numele și de nâmulă loră.

* * *
0 carte veche. Mănăstirea Sf. Ionu 

din Rumelia orientală posede o bibliă 
tipărită cu litere cirile în anulă 1492 în 
Transilvania, și anume în Alba-Iulia. Cu 
învoirea guvernului bulgară, cartea a 
fostă trimisă de agentul! consulară ro
mână din Sofia academiei din BucurescI 
spre studiare. Mai multe foi din carte 
voră fi fotografiate.

* 
* *

„Astra“, romană ală Carmen Sylvei, 
(Regina României) apărută și în „Ro
mânul!11, a fostă tradusă în limba fran
cos! și editată de librăria Perrin din 
Paris!.

*
* Mc

Morți in flăcări. Din Atena vine 
scire despre o catastrofă îngrozitore în
tâmplată în muntele Atos, numită sfân- 
tulă Munte. Cea mai mare parte a stră
vechilor! păduri au ars!, împreună cu 
două-cjecl de călugări și alțl âmenl. Lu
mina focului se vedea de pe litoralul! 
macedonie! pănă departe în Marea 
Egeică. Paguba e de 5 milione franci.

* 
Ms *

înecații. Luni s’a înecată în basinulă 
de scăldată ală închisorii de aid (Zucht- | 
haus) sergentul! maior! ală arestului 
Iosef Bartha. In urma cercetării făcute, 
s’a dovedită, că nenorocitulă a fostă 
apucată de epilepsiă (boia copiilor!) în 
basină.

* 
Ms Ms

0 societate comercială serbescă s’a 
formată în Belgrad!, în vederea răsbo- 
iului vamală dintre Serbia și Austro- 
Ungaria. Acestă societate e considerată 
în Serbia ca primul! pasă cătră neatâr
narea economică a țării.

** *
Pentru călători. Trenul! de persone, 

Nr. 396, care comunică între Predâlă și 
Brașov!, dela 5 Augustă n. începândă 
se opresce și Ia cantonulă Nr. 297 așe- 
dată între Dârste și Săcele, în așa nu- 
mitulă loch „Timișul! de josă.“ Același 
trenă plecă dela cantonulă Nr. 297 la 
1 oră și 12 min. p. m.

-* * *
Stipendii. Comitetul! „Associațiunei 

Transilvane pentru cultura română și li
teratura poporului română" din despăr
țământul! Sas-Sebeșă, pe basa conclu
sului luată în ședința sa ținută în 31 
Iuliu st. n. a. c., publică două stipendii 
â 40 fl. pentru studenții gimnasiall lip
siți din acestă despărțământ!, cu termină

de 20 dile dela prima publicare. Supli- 
canții au a-șl trimite rugările lor! pro 
vădute cu documentele necesare la adresa 
d-lui Ioană Oncescu, cassară ală despăr
țământului, în Răhău p. u. Sz. Sebeș!.

* * *
Bandă de tâlhari. Din Timișdra se 

telegrafiază, că în Merczidorf gendar- 
meria a pusă mâna pe o bandă de opt! 
tâlhari, între aceștia cinci frați Csernâr, 
cari de doi ani de cjile au săvîrșîtă îm
prejurul! Vingei mai multe jafuri la 
drum!, vr’o sută de furturi de cai și ună 
omori. Banda, care a fostă surprinsă 
toomai furând! cai în mijlocul! câmpu
lui, s’a opusă desperată și a împușcată 
chiar asupra gendarmiloră, cari în fine 
au prinsă totă banda.* * *

Călătorii sprâncenată le doresce 
„Timpul!11 din BucurescI celoră peste 
40 de familii jidovescl din Iași, cari au 
părăsită în dilele acestea orașul! pentru 
a merge la America.

Și alțl mulțl înainte 1

0 cestiune discutată cu focii.
Pressa din Budapesta și Viena dis

cută ou focă atitudinea primatelui Si-' 
mor în cunoscuta cestiune a matricule- 
loră. Motivă la acestă discuțiune au dată 
mai alesă declarațiile, ce le-a făcută pri
matele Ungariei înaintea unui corespon
dentă ală foiei ungurescl oposiționale 
„Egyetârtâs“. Se înțelege, că clerica
lul! „Magyar Allam“ vorbesce mai cu 
focă în cestiunea acesta. Intr’ună arti
culă din dilele aoestea c)iarulb clericală 
cjice, că nimeni să nu se gândescă la 
dile fericite pănă când în patria Sf. 
Ștefană puterea bisericescă și lumâscă 
nu va apăra împreună drepturile dum- 
nedeescl. Pe biserica catolică nu o în
spăimântă câtuși de puțină art. de lege 
LIII, seu ordinațiunea ministerială dela 
26 Februarie a. c. „Magy. All.u apoi for- 
mulâză următârele cereri: Pretindem! 
și urgitămă modificarea art. de lege LIII 
din 1868. Nu-i destul! a cere revisuirea 
§ 12; cerem! revisuirea întregului arti- 
cul! de lege. In legea acesta sunt! 
multe lucruri vătămătore. Din causa ei 
preoțimea rom. cat. sufere și a trebuit! 
să sufere multe pedepse.

După ce „M. AU.“ ia de-arendulă 
§-li cari sunt! vătămători, sfîrșesce: 
Decă guvernul! va face acestă revisuire, 
de bună semă că faimosul! articulă de 
lege nu va aduce nimănui nici ună pe- 
riculă, ci se va restabili pacea și bună- 
înțelegerea. Fie-cine va gusta acea li
bertate, care s’a vestită secuiului ală 
19 lea, der pănă acuma de faptă i-s’a 
refusată Ungariei. „Bud. Tagblatt“, con
tinuă clericalul!, arată într’ună articulă

fârte întemeiată, că sîmburulă acestei 
cestiunl s’a sămănată încă atunci, când 
nu s’a gândită nimenea, că sancțiunea 
articulului de lege LIII din 1868 este 
sancțiunea principiului, care cjice, că co
piii născuțl din căsătorii nixte, cei de 
genul! bărbătesc! primesc! religiunea 
tatălui, er cei de genul! femenină a 
mamei.

„N. P. Journal11 însă dând! aface- 
rei însemnătate pragmatică, arată, că or
dinațiunea din Februarie a. c. se baseză 
pe lege. Foia perciunată apoi dice, că 
supremația statului trebue să fiă păzită 
cu orl-ce preț!.

„Deutsche Zeitung“ e convinsă, că 
episcopatul! ungar! nu va merge în afa
cerea acesta pănă la estrem!. Acestă 
foiă crede, că cestiunea acesta nu va 
degenera într’o luptă a cultului (Kultur- 
kampf).

„N. fr. Presse“, după ce împărtă- 
șesce convorbirea primatelui Simor ou 
colaboratorul! lui „Egyetârtâs“, dice, că 
acestă convorbire a produs! mare sen- 
sațiă în Ungaria. Din declarațiile prima
telui reiese, că curia romană s’a alătu
rat! la vederile episcopatului rom. cat., 
și e de constatat!, că clerul! rom. cat. 
se va opune și pe viitor! ordinațiunei 
contelui Csâky. Astfel! dâră Ungaria 
stă în fața unei lupte a cultului (Kultur- 
kampf), ale cărei semne amenințătore au 
apărut! încă Ou ani de dile înainte de 
acesta. Modul!, cum primatele Simor 
a luată posițiă față cu statul! în decla
rațiile sale, și modul! cum amestecă și 
corona în cestiune, dicendă, că nu-i con
vine ordinațiunea ministrului, în nici un! 
cas! nu pote fi un! lucru încuragiator! 
pentru guvern!.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Tușnadii, 5 August! 1890.

Domnule Redactor!! La despărțire 
Ți-am promis! o cronică dela băi. Cu 
totă căldura deprimătore, care m6 face 
somnuros! și mă alungă în mijlocul! 
pădurii, vin! acjl să’inl împlinesc! pro
misiunea.

Vrând! să vorbesc! despre locali
tățile de cură și distragere, nu pot! să 
nu amintesc!, ceea ce de altfel! și d-ta 
o scii pre bine, că Brașovul! nostru din 
an! în ană devine tot mai mult un loc! de 
cură aeriană și de distragere pentru timpul 
de vâră. Cu deosebire în anul acesta am vă- 
dut atâtea familii din Româniaaședate pen
tru lunile de vâră în Brașov!, cum n’am 
mai văzută altă-dată. Brașovul! îșl are 
în faptă locuri de plimbare și de petre
cere pre frumose, pe cari înzadaru le- 
ai căuta, mai în tăte localitățile de veră 
și de petrecere din țâră.

intensiv la prâsfintele din mâna preo
tului și apoi ca de ceva surescitat! în 
internul! său, continuă cu glas! ridicată, 
dâră tremurători :

„Ah, dâră Christos! numai între 
doi-spre-ejece tovarăși ai săi a avută ună
— Juda: eu între — doue-spre-dece miiu 
și uni durăită aici puternică cu lanțu
rile umplu întrâga celulă cu fiorosu-i 
sunet!... Preotul! se dete ceva îndărăt!, 
•âră ofițerul! îșl acoperi fața cu amân
două mânile, par’că înfrânt! în întregi 
sufletul! său ; lanțurile zuruiau neconte
nit!, căci ofițerul! tremura în furiă din 
capă pănă’n piciore...

„Tu aici?11 îmi dise atunci preotul!. 
„Pune cartea și crucea din mână și 
du-te!“

Eu mă întorcă să ies! pe ușa ceva 
crăpată largă, tragă profosulă de din afară
— cu urechea la ușă și cu o tăbliță în 
mâni, pe care însemna ceva... — Eu nu 
sciu, învinsă peste fire, ori entusiasmată 
de vorbele ofițerului, din care unele, și 
astădl, după patru-cjecl și șâpte de ani, 
mă înfioră când la ele numai gândescă, 
necum încă să le producă, eșind! din 
celulă și vădendă ce face profosulă ; 
strigaiu:

„Nu-i ertată ce facl!“

„Ce este 1“ dise preotulă, atât! elă, 
câtă și ofițerulă ținându ochii spre ușă.

„Profosulă scrie — spovada!“ 4is®iu-
eu....

Mă uită la preot!, mă uită la ofițer!; 
preotulă albă la față ca păretele, — ofi
țerulă, totă așa — se repede spre ușă... 
dâră’n apropierea ei, ca reflectându-se, 
se opresce; âr preotulă forte escitată 
dise:

„Așa ? La acesta m’ațl chemată 
aicea? Sfântul! meu serviță și sacra
mentul!, ce mi-s’a spusă să-lă săvârșescă, 
vreți să-lă esploatațl pentru alte sco
puri ? Suprema instanță în Stată acâstă 
fărădelege neaudită are să o scie!“ și 
apoi fini uitându-se cu milă la ofițer! 
și arătându-i că vrea a se depărta, tjise: 
,,Eu mai multă n’am aici ce face!11

Profosulă atuncia șterge iute tăblița 
și spăriată 4>ce cu glas! rugător!:

„Nu, nu; mă rogă, nu!“
Ofițerulă, uitându-se ba la profosă, 

ba la preot!; vădă, că fața i-se roșesce 
și deodată strigă :

„Iartă-lă, părinte ; vădă eu, i-s’a po
runcită11 , ș’apoi cătră profosă: „Nu-i 
așa?“

Profosulă plecă capul! și tăcu.

„Câți copii ai?“ îl! întrebă ofi- 
cerulă.

„Cinci, domnule locotenentă,11 răs
punse profosulă cu glasă jalnică.

„Să vii, de-i putâ, după acâsta la 
mine și eu ca să-ți îmbunătățesc! pânea 
ta și a copiilor! tăi, țl-oiu dicta singur! 
și mai multe decum câte ai audit! !

Mă uită, și acum se văcju, — cred! 
că la vuetul! celoră ce se petreceau — 
că se ivi ună altă uniformată și mai cu 
distincțiune, decât! profnsulu, care sta 
uitându-se din coridor! în spre celulă 
cu o temere viejibilă.

„Nu ert!u, dise preotulă, „ci numai 
sub condițiunea, sd mise resp^cteze la 
acestu adu sacro-sfântA legea mea pe de
plinii. Jos! lanțurile de pe dumnealui,11 
cjise arătând! spre ofițer!. „Mântuito
rul! lumei Christos, representat! prin 
Prâsfintele acestea, ce le am în mâni, 
după legea mea, nu se împărtășesce cu 
ună încătușită în lanțuri. In momen
tul! suprem! ală sfintei cuminecări, cu- 
minecându-1! trebue să fiă liberă, ca li
berul! Dumnedeu ce întru acel! mo
ment! supremă îlă îmbrățoșâză!“

Livratul! al! doilea privi la aceste 
cuvinte ca zăuitată și zăpăcită la preot!, 
tăcu puțină, gândi șl-apoi dise ceva pro- 

fosului la ureche. Acesta se depărta cu 
grăbire, âră oficerulă, văduiu, că la aceste 
mari și memorabile cuvinte ale preotu
lui nostru, îșl înfipse ochii asupra lui, 
uitându-se lungă și înduioșată la elă și 
numai deodată i-se iviră două ș’râiă de 
lacrimi pe față.

Eu turmentată de cele mai nees- 
primabile sentimente, mă rădimaiu pe 
nevrute de ună grenadiră.

Alțl patru soldați se iviră, urmând! 
profosului, se puseră cu carabinele la 
ușă; profosulă, pe când celalalt! livrată 
se postă în prag!, întră în celulă, des
cuia grelele lăcate ale lanțurilor! de pe 
ofițeri, le desfăcu și cu ele în mână eșî 
afară trăgândă ușa după sine.

Palidă și ca stors! la față eși după 
o vreme preotulă din celulă, în care, 
jos! lângă măsuță, văduiu pe ofițeră încă 
îngenunchiată, uitându-se după preot!, 
cum se vedea, mișcată în adânculă sufle
tului său...

Curândă după acâsta transpiră în 
publicitate, că ofițerul!, o oră după de
părtarea nostră dela elă, așișl acolo în 
celulă fu esecutată.

Numele lui era Demeter MitrosinovicL
Iraclie Porumbescu.
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Prima stațiune dela Brașovă mi-a 
fostă Vâlcelele, seu Elopatak. Impresiunea, 
ce ți-o facă Văloelele nu este tocmai 
âmpunătore. Administrația băiloră se si- 
lesce în totă chipulă să înfrumsețeze și 
,să ridice băile, ca să atragă publiculă, 
der posiția locului nu e de natură să te 

.ademenescă și decă n’ar fi apa binefă- 
cătore din Vâlcele, anevoiă credă, că 
s’ar decide cine-va de bună voiă să se 
prăjescă pe promenada din mijloculăsa- 
.tului.

De astă-dată erau destui ospețî, așa 
că nu’șl mai găsiau locuințe. Maioritatea 

•o formau cei din România, între aceștia 
mai cu semă familii evreescl. Aoi am 
întâlnită și pe distinsulă diaristă, d-lă I. 
Bibicescu, redactorulă „Telegr. Rom.“ 
din BucurescI, pe d-lă advocată los. Ro
mană din Oradea-mare, pe d-lă cano
nică Micu din Blașiu, pe d-lă jude la 
tabla reg. Pipoșă ș. a.

Calea dela Vâlcele, pănă la St.-Georgu 
am făcut’o prin nisce regiuni plăcute, 
pădurose. La St. - Georgiu am prân- 
rlită bine, der am și plătită fdrte 
bine, apoi am oercetată herghelia sta
tului, unde se aflau 115 de armăsari fru
moși de diferite rasse.

In ăst-anu orașulă St.-Georgiu a pier
dută forte mulțl din visitatorii săi în 
timpulă verei. Publiculă, care cerceta 
Tușnadulă, pănă în anulă trecută trecea 
prin St.-Georgiu, unde era loch de po
posită. Astădl aprope toți ospeții din 
România, cari vină la Tușnadă, nu se 
mai opresch la Brașovă, ca să ia dru- 
mulh de mai înainte, oi trecă pănă la 
■stațiunea călii ferate dela Agostonfalva, 
unde află trăsurile de lipsă, și de unde 
sunth și mai aprope de Tușnadă, fără 
să mai atingă St. Georgiulă.

Dela St. Georgiu, cam în două ce- 
surl, am ajunsă la băile Alalnașului. Era 
pe la 5 ore pe timpulă musicei. Toth pu
bliculă de pe promenadă se compunea 
din o damă din Brașovă cu amabilele-i 
fiice, cari erau condamnate să asculte 
sdrăngănitulă unoră lăutari, cărora mai 
bucurosu li-am fi plătită să tacă, decâtă 
să cânte. Domna nostră ne spunea,Jcă cu 
•toții suntă 120 de suflete la băi. Băile 
de aici sunth forte neglese, deși apa 
loră este escelentă în contra reumatis
mului.

Dela Malnașă am plecată spre Tuș- 
naău. Nu voiu descrie posiția pitorescă 
a Tușnadului care, după cum se scie, 
nu’șl are semănh în totă țeră. însușirile 
bine făcătdre ale acestoră băi suntă re
cunoscute. Nu atâtă apele, care de alt- 
felă suntă minerale, câtă mai vertosă 
aerulh aromatioă de bracjl, balsamulh, ce 
dă vieță suteloră de individl, cari vină 
aici pe fiă-care ană. Sera și dimineța 
cine are voiă iese la capre și bea câte 
ună pahară de lapte caldă seu lapte 
mestecată cu apă, er peste cji umblă ră- 
tăcindă printre bradl.

In ăstă ană suntă fărte mulțl ospețî. 
Din Ungaria, de pela Clușă, forte mulțl 
și din România, cu deosebire evrei.

Intre ospeții dela noi am văcjută pe 
d-lh Iosifă Popă, Alex. Onaciu judi la 
tabla din T. Mureșului, pe dd. advocațl 
Ciato din Blașiu, Sam. Popă din Orăștiă, 
Filipă din Abrudh, pe d-lh as. orf. din 
Brașovă lord. Munteanu, pe d-lă red. 
N. F. Negruțiudin Gherla, pe d. protop. 
I. V. Russu din Sibiiu, pe d-lă notară 
publ. M. Cirlea, pe d-lă prof. Cioflecă.

De presentă suntă la băile dela Tuș
nadă peste 600 ospețî. Timpulă este es
celentă.

Uitasemă să amintescă, că dela Bra
șovă pănă aici am călătorită împreună 
cu ună vechiu amioă, simpaticulh majoră 
auditoră ces. reg. Ioană Mihălțianu, 
care cu bucuriă trebue să constată, 
deși a petrecută ani îndelungați totă 
între elemente străine, totuși și-a păs
trată o inimă verde românâscă. Decă 
d-lă majoră înainte de asta cu doi
sprezece ani și jumătate, când era prac
ticantă la judecătoria din Sibiiu, nu ar 

•fi avută ideia fericită a trece la cariera 
militară, în care prin zelu și stăruință 

neobosită s’a ridicată la rangulă ono
rifică de astădl, Dumnedeu scie câte nă
cazuri ar fi fostă condamnată să îndure. 
Tinerii noștri ar face bine să ia esemplu 
de aici și să îmbrățișeze cu totă căldura 
frumosa carieră militară!

S’auZimă de bine. Nicu.

De pe valea Almașului, 2 Augustă 1890.
Onorate D-le Redactoră! Rară se 

întâmplă câte ună evenimentă de însem
nătate culturală mai mare în x eța so
cială a acestui ținută, precum a fostă pro- 
ducțiunea literară împreunată cu dansă, 
ținută în 15/27 Iuliu a. c. în Hida și 
arangiată de tinerimea română de pe i 
Valea Almașului, ba putemă dice, că 
ună asemenea evenimentă nici că a avută 
loch în părțile nostre. Dreptă aceea, 
pentru-ca și on. publică română să fiă 
încâtva informată despre nobilele ten
dințe ale tinerimei nostre, Vă rugămă 
să binevoiți a da locă în coldnele pre
țuitului diară, ce redactați, următoreloră ■ 
rânduri.

In diua de 15/27 Iuliu a. c. după 
prândă locuitorii comunei Hida, amă 
putea dice, fără deosebire de naționali
tate, cu neastempără așteptau începerea 
acelei producțiunl, ală căreia sucoesă 
materială îlă prevestiau trăsurile nu
mărase ale ospețiloră, ce sosiau din îm
prejurime.

După ună mică intervală, dspeții 
români în numără considerabilă, dim
preună cu maioritatea absolută a inteli
genței maghiare din Hida, se presintară 
în sala, unde avea să se țină produc- 
țiunea și unde după-ce președintele pro- 
ducțiunei și ală petrecerei, vredniculă 
protopresbiteră alb tractului Ungurașului 
Pavelă Roșea, în puține cuvinte, bine 
alese și acomodate, arătă însemnătatea 
culturei și nisuința febrilă, cu care alergă 
fiă-oare poporh cultă cătră ea și cătră 
drapelulă civilisațiunai peste tot, și după- 
ce recomandă binevoitorei aprețiări a 
publicului pe tinerii noștri, ce aveau să 
se producă, urmă esecutarea programei, 
care a fostă mulțămitore, ba decă vomă 
lua în considerare puterile încă tinere și 
pășirea primă a tineriloră noștri în pu
blică, celă puțină eu unulă credă, că a 
fostă câtă se pote mai mulțămităre.

Cântările, de altmintrelea bine ese- 
cutate: ară fi produsă ună efect și mai sa- 
tisfăcătoră, decă erau mai abundante în 
voci tenore puternice; de asemenea di
sertația d-lui Joviană Mureșană, lucrată 
cu multă grijă și într’ună stilă frumosă, 
a fosuă bună și acomodată. împrejurarea, 
că nu a fostă și mai cu interesă ascul
tată, se esplică prin aceea, că publiculă 
participantă a fostă în parte considera
bilă compusă din elemente, ce neprice- 
pendă limba pe deplină, nu au putut’o 
pătrunde din destulă.

Mulțămirea deplină a publicului s’a 
arătată mai alesă față cu declamațiunile 
și cu deosebire cu declamațiunea d-loră 
Joviană Andreiu, teologă de an. III lea, 
și a olericului Joviană Murășanh, pre
cum și mai alesă cu dialogulă reprodusă 
de tinerii Alesandru Chifa, clerică, și 
Ioană Geongea, ped. abs., pe cari cu 
aplause dese și frenetice i-a răsplătită.

După terminarea programei, în 
scurtă timpă se începu și jooulă cu ună 
numără considerabilă de domne și d-șore 
române costumate. Pe la 12 publiculă fu 
forte plăcută surprinsă de câțiva tineri, 
îmbrăcațl în vestminte călușerescl, cari 
esecutară jocurile naționale „Bătuta“, 
„Lunga11 și „Călușarulă11, sub conduce
rea clericului absolută de anulă primă: 
Alesandru Chifa. Se continuă apoi jo- 
culă comună pănă ce se iviră zorile.

Ne simțimă forte fericiți, că amă 
fostă norocoși și ni-s’a dată ocasiune și 
nouă a lua parte la o astfelă de petre
cere unică în ținutulă nostru, și care ni-a 
procurată ună șiră lungă de momente 
plăcute.

Lăudămă buna intențiune a preșe
dintelui acestei petreceri, bravulă pro
topresbiteră Pavelă Roșea, care pe lângă 
mari osteneli chiar și materialminte a

contribuită la realisarea aceleia. Gratu- 
lămă tot-odată și tînărului de bună spe
ranță Joviană Mureșană, clerică abs. de 
an. II-lea, oarele a fostă inițiatorulă și 
a conlucrată multă la reușita aceleia. 
Dorimă, ca câtă mai desă să aibă locă 
între noi astfelă de producțiunl și pe
treceri, pentru cari inteligința nostră 
din acesta ținută se arată atâtă de do- 
ritore și de însuflețită.

Unii participanta.

Demisiunea baronului Pino.
Cetimfi în „Revista Politică'1 

din Suceava următdrele:
Președintele Bucovinei a cerută de

misiunea , pentru - că sufere de multă 
timpă de o bolă grea de ochi. Din ma
nifestările tuturorh organeloră publicistice 
din Bucovina vedemă, că acestă întâm
plare nu este întâmpinată în țeră cu 
ună regretă mare, precum ar trebui să 
fie simțită față de o personă, care a 
fostă peste 40 de ani în serviciulă sta
tului.

Noi, deși nu suntemă nepăsători 
față de motivulă acestei demisiunl și 
trebue să simțimă ună adâncă regretă 
pentru nefericirea, de care este lovită 
fostulă capă ală guvernului Bucovinei, 
avemă causă destulă, ca să ne bucurămă 
de acestă întîmplare importantă pentru 
vioța nostră politică.

Nu voimă să jucămă rolul măgarului 
față de leul murind în aprețiarea activității 
administrative a Escelenței Sale, atitu
dinea nostră a fostă tot-dăuna indepen
dentă față de politica fostului președinte 
și de aceea nime nu ne va putea bănui 
decă conformă atitudinei nâstre vomă 
dice, că baronulă Pino ni-a stricată fârte 
multă și nu ni-a folosită nimică, deși 
ar fi avută datoria să urmeze direcțiunii 
politice a contelui Taaffe față de noi.

Nu numai că nu a avută bunăvoință 
și înțelegere pentru aspirațiunile ndstre 
juste, ci s’a arătată chiar ca contrară 
ală nostru. îngâmfarea iesuitismului și 
propaganda catolică în țera acesta, carea 
pănă în timpulă guvernărei a 2-a a d-sale 
s’a bucurată de când există de cea mai 
mare pace confesională, este opera sa. 
Atitudinea sa față de biserică și capulă 
bisericei nâstre, condusă de antipatii per
sonale și de o pornire de a guverna ab- 
solutistică, este cunoscută tuturora. In 
consiliulă școlară provincială la orl-ce 
ocasiune a fostă contrară ală considera- 
țiunei limbei nostre. Basată pe infor- 
mațiunl false, a considerată națiunea ro
mână de iloială și pătrunsă de tendințe 
subversive.

Acestă părere a pătrunsă după in- 
formațiunile din Cernăuță pănă la locu
rile centrale din Viena, carele au fostă, 
după multe stăruințe ale Excelenței Sale 
baronului Vasilco și a deputațiloră noștri, 
luminate despre adevărata stare a lucru- 
riloră și despre inofensivitatea tendințe- 
loră Românilorh din Bucovina. Ca con- 
ducătoră ală administrațiunii proprii, dică 
chiar prietinii săi, că era agilă, dâră fără 
ispravă. Este cunoscută, că Escelența Sa 
a voită să dea tote pădurile fondului re- 
ligionară în arendă generală spre ex
ploatare unei întreprinderi și că numai 
strigătele întregei poporațiunl din Buco
vina l’a oprită dela realisarea voinței 
sale. Ce resultată ar fi avută acestă 
feliu de administrațiime îșl pote fie-cine 
închipui.

O faptă singură a d-sale ne-a push 
în lanță pentru mulțl ani, anume legea 
secretarilorh comunali, care este propria 
sa operă și carea arnh aprețiat’o deja în 
coldnele nostre când se afla în discu- 
siune în dietă.

Atunci și-au arătată și liberalii sin
ceritatea liberalismului loră, cari în loch 
să apere principiulh liberalh și constitu
țională ală autonomiei comunale, au vo
tată cu entusiasmă acestă lege, prin 
carea se pună comunele indirectă sub 
administrațiunea autoritățiloră politice. 
Atunci au avută o ocasiune forte potrivită 
deputății naționali să demascheze libe- 

ralismulă falsă și să arete, că ei suntă 
edevărată liberali, au lăsat’o însă să 
trecă spre mirarea tuturora. Baronulă 
Pino a ajunsă în capulă guvernului Bu
covinei cu ajutorulă representanțiloră 
noștri și cum șl-a dovedită mulțămirea, 
amă arătată mai susă.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS.a
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Lipto-Szent-Miklos, 7 AugustG. 
In vorbirea sa de instalare epis- 
copulu Baltik a declaratu, că fie
care se devină fericitu în limba 
sa. Politică nu va face.

Ischl, 7 Augusto. Regele Ro
mâniei sosesce aci în 15 Augusto, 
ca se visiteze pe Monarchulu Aus- 
tro-Ungarfl.

Parisu, 7 Augustă. Curtea de 
apelfl a confirmată sentința în con
tra nihiliștiloru.

Moor (comit. Albei), 7 Augusto. 
UnO incendiu pustiitorO a prefă- 
cutO în cenușă 300 de adificii; 10 
persbne au peritu în flăcări. Mii 
de omeni au rematO fără pane și 
fără adăpostO.

Viena, 7 Augustu. Trenulu de 
persbne dintre Viena și EgerO a 
deraliatu lângă Blowitz. Vagonele 
s’au resturnatO cu pocnete îngro- 
zitbre peste traseu sfărîmându-se. 
Doi călători și focarulO au fostO 
omorîți, 30 de călători și mașinis- 
tulO au fostă greu răniți. Causa 
deralierii este spălarea pământului 
pe dedesubt și derîmarea unui 
obiectă boltită.

DIVERSE.
Unu filantropii armenii din Constanti- 

nopolu. Cetimă în „Rev. Pol.“: Din 
jurnale streine luămă informațiunea, cum- 
că ună mare filantropă armenă din Con- 
stantinopolă va visita în luna lui Iuliu a. 
c. Suceava, loculh său natală. Acestă fi
lantropă se numesce Deodat cavaleră 
de Czuntu, care este cetățenh austriacă 
deși de mai multă de 30 ani se află în 
Constantinopolă. Acestă bărbată inteli
gentă și nobilă și-a făcută studiile sale 
în Viena și și-a sacrificată totă vieța sa 
pentru înaintarea și cultivarea națiunei 
armene. Acestă bărbată nobilă a lucrată 
forte multă și neobosită pentru cultură 
în genere și fructele osteneleloră sale 
sunth destulă de cunoscute, fiindă elă de
corată mai că de tote statele europene 
precum și de Austria, ală cărei cetățenă 
este, e decorată cu ordinulă „Franoiscă 
Iosifă“ și „Corona de feră.“ De Austria 
este elă denumită ca președinte ală șco- 
liloră austriaco din Constantinopolă. Elă 
a publicată deja testamentulă său, din 
care vedemă, că lasă mai multă de ună 
milionă de franci ca stipendii pentru 
studenții armeni orientali, mai cu semă 
din Austro-TJngaria, cari ar studia la ori
ce universitate europenă și la orl-ce fa
cultate. Ună stipendiu anuală pentru ună 
studentă va ajunge suma de 1000 de flo
rini. Banii lăsațl pentru scopulă acesta, 
nobilă, din cari 60.000 de franci deja 
suntă depuși, voră sta sub manipulația 
ministeriului de culte și instrucțiune în 
Viena. Stipendiile aceste voră purta nu
mele „Czuntusche Stiftung“. Deci acestă 
bărbată patriotică și atâtă de umană va 
visita încă în finea lui Iuliu seu începu- 
tulă lui Augustă a. c. orașulă său natală 
adecă Suceava, unde se facă mai cu 
semă din partea conaționaliloră săi pre
gătiri forte mari pentru întâmpinarea lui.

Căldura în America. Soirile, ce so- 
sescă din America, spună, că acolo căl
dura a ajunsă la ună gradă cum nu s’a 
mai pomenită nicl-odată. Omenii suntă 
aprope desperați din causa Debunei căl
duri, în contra căreia n’au nici o scu- 
tință. Intre astfelă de împrejurări deci 
nu e mirare, decă din New-York se te- 
legrafiază, că insolația seceră mereu 
jertfe. In dilele trecute 30 de dmenl au 
murită de insolațiă, dintre cari 9 în Chi
cago și ceilalți în New-York.

Editoră și redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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cVursuld pieței Brașovia
din 7 Augusta at. n. 1890.

Discontulă 6-^8n/0 pe anii.

Bancnote romCnoscI Dump. 9.18 7end. 9.20
Argintă românescă • M 914 n 917
Napoleon-d’orI - - - H 9-19 n 9.21
Lire turcescl ... n 10.40 ' 10.45
Imperiali • . - . n 9.38 „ 9,43
GalbinI , H 5.35 „ 5.40
Boris, fonc. „ Albina116°/0 n 101- „ —,—

n 99.50 „
Ruble rusescl ... M 135. - „ 136.—
Mărci germane - - • n

Casa No. 4 de pe delulii Stră- 
jei, tocmai sub castelu, cu ve
derea cătra orașG, se Vinde din 
mână liberă. De casă se ținu 
și doue grădini, er despre cele
lalte apartinențe se va pute 
informa cumperătorulu la cum- 
perare. 399,3-1

Carsulfl ia bursa do Viena
din 6 Augustă st. ni 1890

Renta de aurâ 4u/o ■.......................
Renta de hârtiă5u/0.............................
Imprumutulâ căiloră ferate ungaro ■ 

aură - - .
dto argintă -.......................

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
oetă ungare (1-ma emisiune) - -

Amortisarea datoriei căiloră ferate dc 
ostă ungara (2-a emisiune) - 

Amortisarea datoriei căiloră ferate di 
ostă ungare (8-a emisiune) - - 

Bonuri rurale ungare - - - - -
Bonuri oroato-slavone - - - - -
Despăgubirea pentru dijma do vină 

ungurescă -............................
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e- 

ghedinului 
Renta de hârtiă austriacă ... 
Renta de argintă austriacă - • •
Renta de aură austriacă . . . .. 
LosurI din 1860 ......
Acțiunile bănceiaustro-ungare 
Acțiunile băncei de credită ungar. 
Acțiunile băncei de credită austr. 
Galbeni împărătesei- ..... 
Rapoleon-d'orl.................................
Mărci 100 împ. germano - - - 
Londra 10 Livres sterlings - -

ICI 85
99.90

115.30
97.80

111.50
89 30

104.25

139.80

• 127.75
88.40

■ 89.70
• 108.70

139.50 
981—
358.50

■ 307.75
• 5.45
• 9.20>/2
• 56 67'/2
• 116.—

Nr. 4724—1890.PUBLICAȚIUNE. 39’'S *
Constatându-se de cătră medici tur

barea la luna câne prinsă în Brașovă în 
4 a lunei c., care a mușcată omeni și 
câni, se dispune pe basa opinărei comi- 
siunei medicale în sensulă §-ului 188 ală 
ordinațiunei de executare, art. de lege 
VII din 1888, ca toți cânii aflători pe 
teritoriulă orășenescă se se țină în de
cursă de 40 de cjfle legați seu provăduțl 
fiindă cu botniță, carea împiedecă muș- 
carea, să se porte legați de fringhie. 
Cânii umblători liberă pe stradă se voră 
prinde îndată de călău și se voră ucide. 
Contravențiunile acestei publicațiunl se 
pedepsescă, în sensulă § 103 ală art. de 
lege XL din 1879, cu o pedepsă în bani 
pănă la 100 fl. v. a.

In sensulă §-ului 102 ală art. de lege 
XL din 1879, se provocă mai departe 
fie-care, ca despre acei câni seu animale 
de casă, cari dau semne de turbare, său 
la cari se observă simptome, din cari 
se pote conchide turbarea—să facă ime
diată arătare subscrisului căpitănată, pe- 
depsindu-se la casă contrară întrelăsarea 
acestei arătări conform legei.

Brașov ă, în 5 Augustă 1890.
Căpitanatnln orașe»!

De ventjare
ABONAMENTE

ii

Abonamente la numerele cu data

>

fl
GAZETA TRANSILVANIEI

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungar ia

luni
luni
anti

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
uni

Pentru România și străinătate
trei luni.................................................
șese luni ............................................
unu ană.................................................

3
6

12

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria

anu. 
șese luni. 
trei luni .

Pentru România și strâinătate: 
anti........................................................ 8
șese luni.............................................. 4
trei luni.................................. . 2

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se vorfi abona din nou, să

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 ir.
40 fr.

2 ft. -
1 fl. —

50 cr.

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Adminîstrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

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

Budapesta—Predealâ Predealii—Budapesta
Trenă 
accele

rată.

Trenă 
accele

rată
Tren de Tren de 

per- 
aâne

per- 
a6ne

Trenă Tronă 
aooole-
rată

de 
pers.

accele
rata.

Tren del 
per- | 
sone

B.-Pesta- Ajradu-Teiușj Teiuș-Ai*adA-B.-Pesta Copșa-micâ—Sibiiu

Trenă Tronă 
accele
rată.

de 
pers.

Trenu 
de 

vers.
Trenă 

accele
rații.

Trenu Trenu 
de

pers.
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare

Mezo-Telegd
B6v
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbfeu
Nădășel

3.25
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

8.—
2.-
4.05
5.46
7.01
7.11
7.41
8.16

Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
Uidra
vTințulă de susă
Aiud

Teiușă

Crăciunelă
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediașă 
fîlisabetopole 
Sigliișdra 
Hașfaleu 
Homorodă 
Augustinu 
Ap a ța 
Feldidra

Erașovtl

Timișu
Predealu

BucurescI

4.26
4.58

5.49
6.02
6.1'2
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

9.05
9.35

T renu 
de pers 
10.35
11.02
11 23
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

10.50
7.35

11.07
1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40
6.22
6.38
6.59
7.11
7.24
7.39
7.54
8.11
9.18
9.49
9 56

10.02
10.22
10.39
10.57
11.20
11.36
12.04
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30
6.14
6.45

1135

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
6.28
6.44
7.04
8.30
8.55

10.31
11.19
11.27
11.35
12.02
12.26

1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.39
6.03
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31

BucurescI 
Predealu 
Timișă

Brașovil |

Feldidra
Ap ața
Augustină 
Homorodă
Hașfalâu 
Sighișdra
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă

7.55
1.08
1.37
2.13
2.48
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.46
6.48

7.22

4.10
4.50
5.50

9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11,51
12.27

Viena
Budapesta
Szolnok

AradQ I

Teiușă j

Aiudă
Vințulă de sus ii
Uidra
Cucerdea
Gldrișă
Apahida

i

Clușiu

Nădășelă
Ghîrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezo-Telegd
Oradea-mare J

11.23
12.08

P. Ladâny 
Szolnok

Budapesta

Viena

i

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
511
7.15
8.40
1.40

11.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.54
2.16
2.23
2.39
3.15
4.32
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47 

10.09 
11.51

1.55
2.25

1.35
1.59
2.32
2.59
3.13
3.18
3.33
4.03
4.14
4.36
5.06
5.24
5.45
5.51
6.08
6.42
7.52
8.10
8.30
8.5C
9.05
9.19
9.43

10.02
10.41
10.56
11.13
11.32 
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15

10.40

Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Oonop 
Berzava 
Soborșinu 
Zamă 
Gurasad^ 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă 
Vințulft de josh 
Alba-Iulia 
Teiușă

8.—
2.-
4.20
8.10 

.2,20 
Ș2.34 
§3.05 
1:3.23 
"3.39

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

10.17
10.44

7.20

3.25
9.40 Alba-Iulia
1.02
5.27
5.50
6.U2I
6.23
6.34
6 52
7.17

Vințulă de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica 
Ilia
Gurasada

7 33 Zamă 
Soborșimă 
Berzava 
Oonopă 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

8.20
8.49|
9.161
9.32|
9.51 

10.18 
10.44 
11.14 
11.39 
12.05 
12.26 
12.58

Aradd

Szolnok
Budapesta

Viena

I

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5ă6
6.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5 50

4.51
5.27
5.44
6.06
6.28
7.10
7.26
7.45
8.10
8.21

9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38
12.10
4.47
7.45

6.05;

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmneșă 
Ocna
Sibiiu

Tr. do p.

4.05
4.35
5.16
5.47
6.10

T. .1. p.

10.47
11.17
11.58
12.29
12.52

Tr. omn

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sibiiu-Copșa-EBiică
Tr. omn. Tr. dc p. Tr. de p.

Sibiiu 7.35 4.34 9.50
Ocna 8.02 4.58 L0.14
Ldmneșă 8.30 5.25 10.40
Șeica mare 9.05 5.55 11.10
Copșa-mică 9.34 6.2U 11.35

Cucerdea - ® șorheiu
JS&eghinuhl săsescĂ

Simeria (Piski)-Petr®șeu5 ff*etroșens-®imerfia(Piski)
|T. d. p.

Simeria 7.17
Streiu 7.54
Hațegă 8.45
Pui 9.39
Crivadia 10.37
Banița 11.26
PetroșenI 12.-

T, omn. T. omn. '
11.28
12.12

1.08
2.03
2.51
3.30
4.02

3.50
4.32
5.20,
6.15
7.03
7.43
8.15

PetroșenI
Banița 
Crivadia
Pui
Hațegă 
Streiu
Simeria

T. omu. 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
t>.24 

"6ĂÎ41
6.43
7.28
8.-

I&eghinulu săsescii-
^JșoB’heiu-Cucerdea

Tr. dc p. Tr. de p. Tr. omn.

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

n 1 5.30 10.54 5.35Oșorheiu < 5.50 4.68
Reghinul-săs. 7.25 7.-

Aradu—Timișâra

Aradă 
Aradulă nou 
Nemeth-Sâgh
Vinga 
Orczifaiva 
Merczifalva
Timișdra

6.05

® »u-eșu-ILud®ș*-Bistrlța Bistritfa-Mureșu-S.udoșu
|T. omn.|| =-------------------------

4. — | Bistrița
~6"48'f Țagă-Budatelscă

9 59| Murășă-Ludoșfi

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

Mureșă-Ludoșă 
Țagă-Budatelecă 
Bistrița

T. omn'
1.16
4.50
7.21

Ehirișd
Turda

Timișora—Aradu
T. omn.

6.18
6.40
7.05
7.33
7.56
8.14
9.04

T. omn.
4.18
4.40
5.05
5.33
5.50

Timișora
Merczifalva 
Orczifaiva 
Vinga 
N6meth-Sâgh 
Aradulă nou
Aradu

T* omn.
6.30
7.23
7.49
8.16
8.37
9.09
9.25

T. omn-
1.10
1.59
2.19
2.46
3.03
3.41
3.55

6.06
6.50

Turda—(BMm’bșu

Simeria (Piski)-Unied.

Tr. omn. Tr, de p. Tr. de p.

Reghinul-săs. 8.25 8.-
Oșorheiu < 10.- 9.49

1 7.24 5.54 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 7.28 11.53
Ludoșă 9.35 7.41 12.06
Cheța 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

—Turda

7.40 10.50 3.56 “730 Tur(ia
11.10 4.10 9.50 Ghiriși8.— 6.05 9.40 2.40 a.aO

6.25 10.-

Simeria (Piski)
Cerna
Uniedăra

Tr. omn.

4.—
4.21
4.50

Sighișoi’a— Odorheiu
3.- 8.40

Odorheiu—Sighișoră ,
SJnied.-Sîmeria (Piski).

Sighișdra
Odorheiu

I b.—i 11.25' Odorheiu 
| 7.49) 1.50| Sighișoră

Tipografa A. MUREȘIANU Brașov.

8.40 2.45
10.52 5.28

L'niedăra 
cerna 
Simeria

9.25
9.51

10.10


