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Brașo/3, 27 Iulie st. v.
Dintr’o țeră îndepărtată, din 

Elveția cea frumosă și liberă, ră
sună ună glasu puternică pentru 
dreptate și libertate. Președintele 
confederațiunei elvețiane, d-lfl Ru- 
chonnet, a ținută cu ocasiunea 
festivității trăgetoriloru la semnă 
în Frauenfeld o vorbire, care me
rită se fiă amintită și aprețiată 
de toți aceia, cărora le zace la 
inimă bunăstarea și fericirea po- 
porelorO.

Cu consciința unui omu în 
adevără liberă într’o patriă liberă 
clise președintele confederațiunei 
elvețiane între altele:

„Patria nbstră e mică pe harta 
lumei, der ea este mare în inima 
nostră. lubimu cu totă puterea 
sufletului nostru acestă pămentu 
consfințită libertății, văile nostre, 
munții noștri . .. Deși nu vorbimu 
cu toții o singură limbă, totuși 
răsună din gurile nbstre ună sin
gură cântecă, cânteculă iubirei 
patriei ndstre, pe care toți îlă în- 
țelegemă! In timpurile trecute, 
desbinați prin certe interne, cari 
amenințau chiar și esistența nostra,! 
astăcjl suntemă uniți. Elveția ne j 
oferă astăc|i icona unui poporă, 
care stăpână fiindă pe sine pri- 
vesce cu încredere în viitoră, pen- 
tru-că scie, că ’n cjilele de peri- 
culă va fi solidară și strînsă unită 
în jurulu stegului patriei, cu ca- 
pulă ridicată și încă mai curagiosu 
decâtu îu cjilele de bucuria.11

Ce limbagiu mândru acesta. 
Câtă ele multu esprimă cuvintele : 
„deși nu vorbimu cu toții o sin
gură limbă, totuși suntemă uniți 
pănă 1a. morte în iubirea de pa
triă “.

Etă deră cea mai strălucită 
dovadă, dela căpetenia unui stată 
cu ună trecută atâtă de gloriosă, 
că potă să traiescă mai multe po- 
pdre la olaltă vorbindă și folosindă 
fiă-care liberii și neîmpedecată 
limba sa maternă, și cu tbte a- 
cestea potă fi tote împreună pă
trunse de aceeași iubire de patriă,

care le face să fiă ună trupă și 
ună sufletă când e vorba de apă
rarea și de păstrarea independen
ței ei!

Spune-ți, cj*se președintele Re
publice!, cetățenului în fiă-care 4b 
ce așteptă patria dela elă. Adu- 
ceți’i aminte de versurile nemu
ritorului poetă: „Omulă lașă să 
se plece, numai curagiosulă să fiă 
liberă. Numai curagiulă pote 
nasce libertatea, numai elă aduce 
ondre și gloriă/

Astăc]i, adause elă, nu ame
nință nimică patria nostră și pare 
că aucfimă vocea păcei cu totă 
sgomotulă ciocaneloră, cari pre- 

1 gătescă armatura sermanei nostre 
Europe. Dea Dumnezeu, ca pacea 
să fiă parola vecului nostru, ca să 

I sosescă în curendă aurora cjilei în 
i care numai dreptatea să determine 
raportulă dintre popore. Der am
biția n<5stră merge mai departe: 
voimă să câștigămă simpatia po- 
poreloră, făcendă din teritoriulă 

i nostru neutrală și paclnică ună 
emporiu, în care totă ce păte 
asigura progresulă și bunăstarea 
omenirei să fiă scrutată și esami- 
nată.... Să aucjimă ce cjfice bunulă 
geniu ală patriei năstre: Elă ne 
cjice, căpoporele, ca și inidvicții tre- 
bue să înainteze pe cărarea drep
tății și a frățietății și că țera 
nostră trebue să devină din ce în 
ce mai multă ună scută ală liber
tății, er poporulu nostru ună po
poră de frați.... Se învățămă a 
prețui adevărata libertate, care 
cere, ca să se respecteze dreptulă și 
credința fiă-căruia; care cere să 
fimă cu toții o farailiă de frați

Bunulă simță ală poporului 
nostru, continuă președintele, nu 
iubesce utopia; der elă nu nu- 
mesce utopiă ceea ce cere drep
tatea ; decă se va vede, că drep
tatea la noi nu este numai vorbă 
golă, decă modestulă cetățenă va 
sci câtă de multă grijă purtămă 
pentră elă, elă își va iubi totă 
mai multă patria sa și patria va 
deveni totă mai tare.

Ce deosebire între acestă 

mândru limbagiu ală unui poporă, 
care stăruesce pentru dreptate și 
libertate și între limbagiulă celoră 
ce conducă acți destinele statului 
nostru, care deși e poliglotă și 
elă ca și Elveția, nu calcă întru 
nimică în urmele ei.

Colo ni-se spune, că mai multe 
limbă. într’ună stată nu împedecă 
patriotismulă, ci-lă întărescă, aici 
ni-se spune, că patriotismulă nu
mai într’o singură limbă se pote 
manifesta.

Colo bunulă simță ală popo
rului nu iubesce utopia, der iu
besce cu atâtă mai multă drep
tatea; aici la noi simțulă de 
dreptate este înăbușită de iubirea 
de utopiă, ce o dă pe față o mare 
parte de cetățeni, utopia nereali- 
sabilă, după care fericirea patriei 
se pote ajunge numai desbrăcândă 
pe partea cea mai mare dintre 
cetățeni de limba și de naționali
tatea loră; utopia, că numai într’o 
singură limbă se pote manifesta pa
triotismulă.

Der utopiile suntă nisce be- 
șicl de săpună, cari se spargă la 
cea mai mică suflare de ventă. 
Adevărata temeliă, pe care se pote 
înălța fericirea stateloră, asigu- 
rându-le în contra tuturoră peri- 
culeloră, este, cum cpse președin
tele confederațiunei elvețiane, nu
mai și numai libertatea și drep
tatea ; libertatea și dreptatea cătră 
toți și pentru toți fără de nici o 
condițiune, libertatea și dreptatea 
din care resare adevărata iubire 
de patriă și progresulă omenirei.

Italia și d-lu Crispi.
De ună t’mpă încoce se vorbeseti 

multe despre politica Italiei. Ici se 
vorbesce, că tripla alianță este aprope 
să se disolve, că primulă ministru ală 
Italiei se va retrage, colo se șoptesce, 
că din contră elă va remâne la postulă 
său pentru a menține legătura strînsă 
dintre puterile centrale. In dilele acestea 
se vorbia chiar și despre o rupere defi
nitivă între Austro-Ungaria și Italia. 
Acestă schimbare, ce era, seu ar fi să 

fiă făcută în politica Italiei, se esplică 
forte bine prin evenimentele întâmplate 
de curendă în Triestă, adecă prin di- 
solvarea societății „Pro Patria14, oare a deș
teptată violența revindecăriloră irreden- 
tiste și neputința Austro-Ungariei de-a 
persista în acâstă alianță, pe care „L’In- 
dependance Beige44 o numesoe minciună.

Numitulă diară (fice> cA ' faptă 
este, că nepăsarea cu care guvernulă 
austro-ungară a făcută să se disolve 
„Pro Patria44 pare a da agitațiunei irre- 
dentiste mai multă vigore și violență. 
Dăcă e falsă sgomotulă, că cabinetulă 
din Roma a protestată în Viena contra 
acestei măsuri, atunci nu este nesigură și 
necunoscută lucrulă, că numărose mani- 
festațiunl de protestare s’au ridicată din 
tăte colțurile Italiei. Societatea „Dante 
Alighieri/ ală cărei fruntașă este Bonghi, 
nu a rămasă isolată. CâțI-va omeni cu 
trecere au esprimată în modă indirectă 
sentimentele loră de prietiniă față cu 
Franța și insistă pentru o apropiere 
a Italiei de Republica transalpină. In 
același timpă, partidulă irredentistă a 
hotărîtă să pună pentru ună scaună de 
deputată devenită vacantă candidatura 
lui Bazilai din Triestă, împământenită 
italiană și colaboratoră la diarulă „Tri
buna14, a cărui alegere ar 6 îndreptată în 
contra triplei alianțe.

In același timpă însă, ministrulă pre
ședinte italiană Crispi nu numai că nu 
se gândesce să se retragă, punândă 
prin retragerea sa capătă unei politici, 
care nu corăspunde sentimentului națio
nală, der în timpulă din urmă a stăruită 
multă pe lângă Anglia, să refuse cabi
netului francesă tratatulă de comerță 
cu Tunisulă, o cestiune, care e singura 
punte de apropiere între Franța și En- 
glitera.

Foile de tote colorile din streină- 
tate aducă acum scirl, că d-lă Crispi 
este în ajună de a se retrage. Asta a 
spus’o dilele trecute generalulă italiană 
Cialdiui, care a mărturisită, că deja s’a 
și intrată în tratări cu Visconti Venosta, 
care ar fi să urmeze lui Crispi în afa
cerile esterne. E dorința regelui Umberto 
acestă schimbare, ce se va face încă în 
tomna acesta. învingerea ce a suferit’o 
partida lui Crispi ia ultimele alegeri din 
Neapole și alte locuri și agitațiunile opo-
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Bin era atentatelonl.
(Pățania unui ofițerii de poliția berlinesO.)

Era în tomna anului 1880 — isto- 
risesce ună ofițeru de polițiă din Berlină 
—în timpulă când bântuia epidemia aten- 
tateloră în contra capeteloră încoro
nate.

In anulă 1878 se întâmplară cele 
două atentate contra împăratului Wil
helm, în anulă 1879 se săvîrșiră grosni- 
cele atentate făcute de nihiliștl în con
tra Țarului Alexandru II ală Rusiei; în 
18 Aprilă slobocji Solovier cinci glonțe 
asupra Țarului, în 1 Decemvre s’a în
tâmplată esplosia terasamentului liniei 
ferate de lângă Moscva, er în 17 Fe
bruarie 1880 esplosia din palatulă de 
ernă din Petersburg umplu totă lumea 
de spaimă.

Toți erau agitați, der mai cu semă 
poliția din Berlină, unde eram locote
nentă de polițiă. Frica de ună atentată 

fără de veste cuprinse poliția din Ber
lină, care se mări încă prin visita Ța
rului Rusiei la curtea din Berlină. Ne 
temeamă ca nu cumva vr’ună nihilistă 
seu vr’unulă din colonia polonă să în
cerce ună atentată.

Tocmai eram în servici i de inspec- 
țiune la operă, în săptămâna aoeea, în 
care Țarulă sosi la Berlină, și era de 
prevăzută, că va lua parte și la repre- 
sentațiunea din operă. Acesta se și în
tâmplă, amândoi împărații veniră la re- 
presentațiune și luară locă în loja regală.

Mărturisescă, că mă apucase o frică, 
când primii vestea despre sosirea mo- 
narchiloră, căci responsabilitatea era 
pentru mine forte mare. T6tă poliția nu 
era în stare să împedece ună atentată, 
necum eu, și decă se întâmpla așa ceva, 
atunci eram omă perdută.

Ședeamă în partea stângă a salei 
vis-â-vis de loja monarchiloră, în care 
erau Impăratulă Vilhelm I și Țarulă 
Alexandru II.

Representațiunea începu și decurse 

conformă programei, auguștii ospețl se 
amusau privindă baletulă, care era forte 
interesantă. Actulă întâiu se fini, eu eși- 
semă dimpreună cu publiculă din sal» 
afară în coridoră, ând deodată se apro
pia de nime ună polițistă secretă, îmbră
cată în haine civile, de cari se aflau în 
operă forte mulțl în sera aceea și-mi 
făcu semnă să mă ducă cu elă la o parte. 
Eu îlă urmai, și elă ’ml dise: Am ob
servată pe ună domnă, care avea ună 
revolveru, acesta veni puțină mai înainte 
de începerea representațiunei și-și dădu 
pardesiulă la garderobă, eu observai 
cum scose cu iuțelă din elă ună revol- 
veră și’lă băga în buzunară. Elă e în 
sală și vi-lă potă arăta.

In starea nervosă, în care mă aflamă, 
mă neliniști vorba „revolveră44. Intra- 
rămă neobservat! în sală și după o pri
vire jură împrejură dise agentulă se
cretă :

— Acoio șede domnulă acela, care 
are o barbă mare căruntă.

Intr’adevără, vădui la câțl-va pași 

pe omulă acela, care avea revolverulă 
în buzunară, și îndată mi-am clisă „acela 
vre să săvârșescă ună atentată“ !

Nu sciamă ce să facă, să-lă aresteză 
îndată, seu săi ceră esplicărl. Der într’a- 
ceea suna clopoțelulă și actulă ală 2-lea 
începu.

Acum nu mai puteam să aresteză 
pe individulă acela, fără să nu provocă 
o sensațiune; în fine mă aședai pe ună 
locă golă, ală căruia proprietară din no- 
rooire se întârziase la spatele lui, pen- 
tru-ca să-lă potă observa de aprope.

Orchestra cânta, și totă atențiunea 
publicului era concentrată asupa scenei.

Eu nu scăpamă din vedere pe 
omulă străină, și eramă decisă, că la cea 
mai mică mișcare ce-o va face să-lă și 
apucă. Apoi aruncândă o privire asupra 
lojei regale, văijui capulă bătrânului îm- 
părată și fața surîdătore a Țarului, care 
privia în linisce representațiunea.

Mii de idei îmi agitau spiritul ă, 
mușchii mei erau atâtă de cordațl, încâtă 
piciorele începură să - ml tremure. 
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sițiunaliloră italieni în frunte cu Imbriani 
în contra Austro-Ungariei suntă totă 
atâtea dovedi, că posiția Iui Crispi se 
clatină a^I mai multă ca ori și când.

Stfrtea Bulgariei.
Intr’unulă din numerii trecuțl ai 

foiei nostre amă adusă soirea, că între 
Berlină și Viena se face o viuă schim
bare de telegrame cu scopă, ca să se 
stabilescă o înțelegere între monarchia 
nostră și Rusia în ce privesce afacerile 
din Bulgaria, care agită așa de multă di
plomația europenă. Soirea acesta a adus’o 
mai ântâiu 4iarulh englesă „Times“ , 
care în dilele trecute a publicată în ces- 
tiunea acesta ună lungă articulă, din 
care estragemă următorele părți mai 
însemnate:

In câteva dile din urmă o viuă 
schimbare de depeșl s’a făcută între Ber
lină și Viena privitoră la afacerile bul
gare și în genere se presupune, că s’a 
făcută încercare de-a se lua o hotărîre 
față cu Bulgaria, care ar îndestuli pe 
guvernulă rusescă ca și pe celu austro- 
ungară. Se elice, că Țarulă rusescă în- 
tr’atâta s’a abătută dela vederile sale de 
mai înainte, încâtă ar ti aplecată a a- 
proba alegerea ca principe ală Bulgariei 
a cumnatului său principele daneză Val
demar alegere neaprobată de Țarulă, când 
s’a făcută cu patru ani înainte de acesta 
în Tîinova. Și acesta s’a întâmplată toc
mai când Țarulă era forte agitată din 
causa zădărnicirei misiunei generalului 
Caulbars. Iutre căușele, pentru cari Ța
rulă n’a aprobată alegerea prințului Val
demar, s’a accentuată mai alesă aceea, 
că adecă Țarulă vre, ca principele Bul
gară să fiă de religiunea ortodoxă.

Țarulă însă schimbându-și acum ve
derile față cu condițiunea acesta, gu
vernulă germană a folosită ocasiunea, 
ca să întrebuințeze acestă concesiune pen
tru asigurarea păcei europene și fără îudo- 
elă, că împăratulă germană s’ar bucura 
forte multă, decă în timpulă visitei sale în 
Petersburg ar face să înceteze odată neîn
țelegerile cronice dintre Rusia și Austro- 
Ungaria, prin aceea, că i-s’ar da Bulgariei 
ună principe, care ar fi primită și aprobată 
de amândouă puterile acestea.

Der, bareml în parte, a trebuită și 
va trebui să se țină semă și de princi
pele Ferdinand și Stambulov. Principele 
Ferdinand, pe lângă tote insistările mem- 
briloră familiei sale de a se retrage din 
Bulgaria, rămâne statornică pe lângă 
hotărîrea sa, căci de abdicere nici nu 
vre să au4ă, și apoi cine scie decă ar 
voi să asculte de sfaturile celoră din 
Viena, decă cabiuetulă vienesă l’ar 
sfătui să facă locă prințului Valdemar.

Principele Ferdinand a primită co
rona și tronulă bulgară într’ună timpă 
când se cerea pentru aoesta multă cu- 
ragiu morală, și e sigură, că o parte 
mare a poporului bulgară îi datoresce 

mulțămită, că s’a hotărîtă pentru acesta. 
Principele opineză că-i este în jocă cins
tea sa personală și în privința acesta 
Stambulov mereu îlă îndemnă să stă- 
ruescă la postulă său. Singurulă motivă, 
ce ar face, ca priucipele Ferdinand să 
abdică, ar fi motivulă, că prin abdicarea 
lui ar face ună adevărată serviciu Bul
gariei. Der cum s’ar pute să i-o poți 
demonstra acesta ?

Căușele, cari ară milita pentru ale
gerea lui Valdemar de principe bulgară, 
militeză și pentru principele Ferdinand, 
și Bulgarii ou totă dreptulă dică, că 
decă întru adevără Țarulă se portă cu 
bunăvoință față de ei, atunci nimică 
nu-lă mai împedecă, ca să recunoscă ale
gerea acelui principe, care de trei ani 
a condusă afaoerile Bulgariei în modă 
vrednică de recunoscință. Să mai adău- 
gemă că, decă Valdemar ar primi co
rona bulgară, faptulă acesta ar fi neplă
cută pentru Greci și ar aduce pe regele 
Greciei într’o posițiă forte neplăcută. 
Grecii și Bulgarii nu suntu tocmai prie
tini unii cu alții și nicl-odată nu se voră 
restabili între ei bunele raporturi, decă 
doi frați ară sta în fruntea a două țări, 
cari în totă timpulă le-ar bănui, că sa
crifică cele mai delicat-» aspirațiunl na
ționale sentimenteloră de frate. Acesta 
în fine este o considerațiune, pe care 
consilierii politici ai Țarului n’o scapă 
din vedere, fiind-că nu putemă accentua 
destulă de desă, că politica Rusiei nici
odată n’a țintită la aceea, ca poporele 
din Balcani să trăiescă în bună prietiniă 
între sine și prin acesta să se întă- 
rescă ca state independente...

SCI1WLE yiLEL
Ciangăii păcăliți. Din Deva se scrie 

cătră „Sieb. Deutsch. Tgltt.u: Acum vr’o 
trei ani se lățise din Deva soirea, că 
voră fi colonisate acolo 60—70, în Hu- 
nedora 40 familii de Ciangăi. AdI ve- 
demă, cu tote pregătirile, încă totă nu
mai 8—10 famili de Ciangăi lângă Deva. 
Cumcă au să mai vie și alții, nici vorbă 
nu mai e, căci condițiunile, ce trebue 
să le primescă noii coloniști, nu suntă 
avantagibse. Se socotesce pentru o fa
milia 800 stînjinl pătrațl intravilană și 
10 jugăre arătură și livade. Pentru a- 
cestă complexă de pământă ună colo- 
nistă Ciangău are să plătescă 1100 fi. 
preță de cumpărare; 100 fi. îndată ca 
vadiu și 1000 fi. în 40 anuități semia- 
nuale cu 4-l°/0 interese. Anuitatea plă
tită întârdiată se socotesce cu 6°/0 inte
rese de întârdiare. Prin acăsta Ciangăii 
se simtă forte apăsați, fiind-că mai au 
și dările cele grele de plătită și trebue 
să plătescă și lemnăria, ce o primescă din 
pădurile statului pentru case și edificii 
economice. Erarulă vinde și altoră cum
părători mai totu în aceleași condițiunl; 
așaderă cu Ciangăii face bună gheșeft. 
De aceea n’au chefă Ciangăii să vină aci.

„Nemzet“ despre afacerea matricule- 
loru. Semioficiosulă „Nemzet“ încă se 
esprimă asupra afacerei matriculeloră. 
întrebă, că voesce cineva să înoepă în 
țâră acesta lupta pentru cultă ? Vre 
apoi să documenteze, că contele Albin 
Csaky prin ordinațiunea din Februarie 
a. c. nu țîntesce decâtă la susținerea 
statului quo ală legei, așa precum a 
fostă creată la 1868 și 1879. ț)ice apoi 
guvernamentalulă, că nici o dialectică 
nu pote demonstra, că ordinațiunea mi
nistrului ar fi creată nouă stări de lu
cruri și că ar ave altă scopă decâtă a- 
sigurarea validitărei legei în vigore. 
„Nemzet“ apoi încheiă dicândă, că cine 
va fi totuși responsabilă, decă se va pro
voca lupta pentru cultă ? Ministrulă, 
care stă pe basa legei, de sigură că nu 
va fi responsabilă. Der, dioe organulă 
guvernului, noi credemă, că luorurile nu 
se voră desvolta mai departe. La noi ni
meni nu voesce să provoce „Kultur- 
kampP-ulă și celu ce ar vre acesta, 
n’ar face nicl-decum bine.

* 
* #

Ce vreu Cehii tineri? „Narodni Listy“ 
dice, privitoră la planurile Cehiloră ti
neri, că aceștia în momentulă decisivă 
voră provoca pe deputății partidei Ce
hiloră bătrâni să-și depună mandatele, 
seu să voteze cu Cehii tineri. „Politik11 
încă cere, ca cele două partide ale Ce
hiloră să se contopescă într’ună în mo
mentulă actuală ală crisei, care ame
nință.

* * *
Concuhinatele în unele ținuturi ale 

comit, Timișbra iau proporțiunl care te 
revoltă. In cerculă Răcașului, precum 
se raporteză, s’au constatată sute de ca
șuri, în care fete de 12—15 ani trăescă 
în concubinată cu feciorașl de 14—16 
ani și devină mame. Comitatulă Timi
șului va lua în propriulă său cercă de 
activitate disposițiunl statutare.

* * *
Cea mai vechiă hartă a Ungariei o 

posede călugărulă-plebană Vosinsky. Ea 
e din anulă 1558, der nu stă scrisă unde 
și cine a făcut’o. Plebanulă Vosinsky 
:dice, o’ar fi opera unui artistă italiană. 
Pe harta acesta se potă vede cetățile 
vechi, a căroră urmă nu se mai vede adl.

* * *
Soldată c’unii ochiu. Tenărulă G-. 

Sofronă Comșa din Comăna inferioră 
avea numai ună ochiu. Fiindă împinsă 
de necesitate, trecu în România. Au- 
dândă, că medicii potă ca să-i pue ună 
ochiu, pentru ca să aibă doi, se duse 
la unulă dintre ei, care prin ajutorulă 
soiinței răuși să-i pue ună ochiu artifi
cială. Mai târdiu venindu-i rândulă la 
sorți, se întorse acasă și se presentâ la 
comisiunea de recrutare dela Făgărașă, 
unde și fu declarată de aptă pentru ser- 
viciulu militară. Tînărulă eșindu afară, 
spuse cunoscuțiloră săi, că elă, deși are 
numai ună ochiu, cu tote acestea totă 

l’au luată în armată. Unulă dintre cei 
ce audi făcu cunoscută acesta comisiu- 
nei de recrutare, care chema îndărătă 
pe tenărulă Sofronă la o nouă visitare, 
unde acest t spre mirarea tuturoră îșl 
scose ochiulă artificială. In urma acestei 
descoperiri, fu stersă din lista tineriloră 
apțl pentru serviciu militară.

** *
0 mâță turbată intre ospeții de băi. 

La băile din Falu-Szemes (comit. Somogy) 
s’a ivită în dilele trecute o mâță, care 
a dată nascere la ună incidență forte 
gravă. Pisica era turbată, după cum 
s’a constatată mai târdiu, și a mușcată 
șese persone, care s’au^dusă la Budapesta 
să se oltuiescă în contra turbărei. Mâța 
a mușcată mai mulțl câni din sată, pe 
cari autoritatea a dată ordină să i stîr- 
pescă.

* * *
Fortificațiile României. Comandantulă 

fortului dala StefănescI din prejma 
Bucuresciloră, căpitanulă Săulescu, a 
fostă trimisă de guvernulă română la 
Magdeburg, ca să supravegheze turnarea 
cupoleloră destinate pentru fortificații. 
In luna Noemvre, fiindă terminate și for
tificațiile dela Galați, se va purcede ime
diată la aședarea cupoleloră.

* * *
Necrologu. Ni-se scrie: In 23 Iulie 

fu înmormântată preotesa luliana Dra- 
goșiu din Sân-Mărgita, lăsândă în doliu 
pe nemângăiatulă său soță Gregoriu Dra- 
goșă, preotulă română de acolo, cu care 
trăi 17 ani, lăsândă în urma sa 5 copii 
minoreni într’o deplorabilă stare. Răpo
sata a fostă cunoscută în întregă ținu- 
tulă ca o economă esemplară. Cu legu- 
măritulă ea scia aduce ună venită fru- 
mosă pe sema casei; se distingea mai 
vîrtosă prin frumosele țăsăturl naționale, 
cari îi împodobiau atâtă de minunată 
casa și cari erau lucrate de mâna sa. — 
Umilă din cei de față.

* * *
Adresa consulatului generală o. r. în 

Londra. Cercurile interesate se încunos- 
ciințeză prin acesta, că adresa prescur
tată pe telegrame adresate consulatului 
generală c. r. din Londra coustă din cu
vintele: „Oestung London'1.

* * *
Vagone cu reservoir și anume 5 pen

tru uleiu mineralică și 5 pentru spirtă 
suntă puse de cătră secția de mișcare 
a căiloră ferate de stată ungare mai cu 
semă aceloră părți la disposițiune, cari 
în lipsa unoră vagone proprii, potă să 
le întrebuințeze din casă în casă pen
tru transportă. Publicațiunea în astă 
privință se află în biroulă camerei de 
industriă și comerciu din Brașovă.

** «
Petrecerea de veră, arangiată de inteli

gența română din Cenade și jurii în 3 
Augustă n. c. în favorulă scâlei ro
mâne gr. cat. din Cenade, a avută suc- 
cesă deplină, atâtă morală, câtă și ma-

Simțiamă cumă ochii ’ml eșiră din orbi
tele loră, pumnii ’ml erau strînșl, eram 
gata să apucă pe omulă acela, care plă
nuia ună atentată. Norocă că tote privi
rile erau ațintite asupra scenei, pentru-că 
altmintrelea toți ar fi observată palorea 
mortală, care-mi acoperea fața. Și actulu 
părea, că nu mai avea sfârșită.

Aucjiamă muși ca, vedeamă figuri um- 
blândă de colo pănă colo pe scenă, tote 
însă ca prin visă, privirea mea era 
ațintită asupra individului de dinaitea 
mea și decâte-orl acesta făcea câte o 
mișcare, tresăreamă.

Nervositatea mea îșl ajunse culmea, 
mă aflamă într’o stare, care era aprope 
■de nebuniă, și trebuii să-mi pună tote 
puterile, ca să nu scotă ună strigătă și 
să nu mă aruncă asupra aceluia, care 
voia să atenteze la vieța împărațiloră. 
Secundele ’ml păreau ore, minutele o 
eternitate, în mintea mea se băga idea, 
că actulă nu se va fini nici odată.

In fine, cortina căiju, musica încetă, 
atunci eu ’ml reculesei puterile, pentru- 

că cea mai nemerită ouasiune pentru 
atentată era eșirea Maiestățiloru loră 
din sală. Mă ridicai și eram gata să mă 
aruncă asupra atentatorului, dâr ambii 
împărați eșiră din sală fără nici ună ac
cidentă .

Oftai ușurată din adânculă inimei. 
O greutate nemărginită cădu de pe pep- 
tulă meu. Mai plângeamă de bucuriă, 
că am fostă atâtă de norocosă, că nu 
s’a întâmplată nimică.

Der în momentulă acesta, bucuria 
mi-se prefecu într’o furiă orbă, contra 
acelui omă, care mi-a făcută ună pă- 
trară de oră plină de spaimă. Elă părăsi 
sala, eu îlă urmam, abia stăpânindu-mă. 
Ajungândă elă pănă lângă garderobă, 
îlă atinsei pe umere dicându-i?

— Ești arestată. Urmeză-mă ime
diată, fără a provoca sensațiă, seu de 
nu, întrebuințeză forța.

Trebue, că espresiunea feței mele să 
fi fostă forte înfricoșată, căci omulă în- 
gălbini. îndată ce eșii din sală, făcui 
ună semnă la doi agențl de polițiă să 

vină după mine și întrarămă cu toții într’o 
odaiă din apropiere. Eramă atâtă de iri
tată, încâtă abia puteam vorbi.

— D-ta ai ună revolveră, cjiseiu eu 
cătră arestantă, care era ună bărbată 
oam de 50 ani, dă-ml încoce arma.

Arestantulă îmi dădu revolverulu.— 
„Ce ai voită să faci cu acestu revolver 
în teatru ?u îlă întrebai.

Arestantulă, care mă privi pănă 
acum zăpăcită, se reculese. —„In ori și 
ce casă nu mi-vei crede, de ce portă 
arma cu mine, regretă, că ai vădut’o“.

Nu me mai puteamă stăpâni și stri
gai u:

— Ai voită să săvârșescl o crimă, 
unu atentată asupra împăratului nostru, 
seu asupra Țarului Rusiei.

Prisonierulă se retrase ună pasă îna
poi îngrozită și dise cu o voce, ce tre
mura de agitațiune : „ Dumnedeu să mă 
păzescă, nici prin gândă nu mi-a tre
cută așa ceva. Mai bine voescă mortea, 
decâtă să dorescă mortea împăratului și 
a ospelui său. Din altă causă portă arma 

la mine, și credo, că decă’țl voiu spune 
numele meu, te vei convinge, că nu 
suntă de aceia, cari atenteză la vieța 
cuiva. “

Elă spuse numele, cum se chiamă, 
numindă o familiă nobilă.

— Sunt mare proprietară, ofițeră în ar
mată, revolverulă îlă portă, fiindu-că 
am mare frică de incendiulă teatreloră. 
Decă mă ducă în teatru, îlă iau cu mine, 
că la casă, decă arde teatrulă, să-mi 
potă lua vieța, fiindă-că mă înspăimântă 
la ideia, ca să moră în flăcări.

Omulă acesta vorbi cu așa de mare 
convingere, încâtă trebuia să-i credă. 
Cu tote acestea însă nu putui să’lă eli
berezi!, îlu trimisei la șefulă poliției de 
unde fu imediată eliberată, după ce plăti 
mai ântâiu o amendă în bani, pentru ce 
a purtată arma cu sine. Așa se fini spaima 
ce o avusesemă în sera aceea în urma 
episodului, ce nu arareori se ivesce în 
vieța funcționariloră de polițiă.

(După ,.B. Tgbl“.) L. P.
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-terială. Petrecerea s’a începută la ora 
;5 d. a. și s’a continuata cu multă ve
selia pănă cătră dimineță. Jocurile: 
Ardelena, Romana și Quadrille au fostă 
jucate de ună lungii șiră de părechl. In 
pausă mai mulțî tineri, sub conducerea 
d-lui teologă Suciu, au jucata în ves
minte naționale „Gălușerulău și „Bătuta“ 
•cu rară esaotitate, la sfârșitulă cărora 
publiculă română și străină a eruptă în 
frenetice aplause și strigări de „să tră
iască.“ Onore comitetului arangiatora, 
și în specie d-lui Flaviu St. Șuluță, ad
ministratorul domeniului din Cenade 
ală fondului Șuluțiană, care nu a cruțata 
.spese și ostenelă, pentru răușita câta 
mai frumăsă a petrecerei. — Unu ospe.

* 
* *

„Asimilarea" se va numi ună diară, 
■ce va apăre încurândă în BucurescI și 
va fi organulă unui grupa de IsraelițI 
tineri, cari vreu să facă propagandă pen
tru contopirea jidovismului cu crești- 
nismulă.

* * *
Omorâ. Ună amploiata dela institu- 

tula idraulică din Pesta, Mihael Pete, 
ceru să fiă primită în spitală din causa 
mai multoră rane, ce dicea că le-a pri
mita dela amantă-sa, văduva din Stein- 
bruch a supraveghiătorului apăductului 
Floriană Nikora, cu care s’a certată. Cer- 
•cetându-se lucrula, femeia fu aflată mortă 
într’unulă din reservoriele cele mari ale 
apăductului din Steinbruch. S’a consta
tata, că Pete a sugrumat’o și cadavrulă 
l’a aruncată în apă. Pete negă, cu tote 
astea a fostă arestata.

* 
* *

Atentată la vieță. Vistavoiula ge
neralului Faby din garnisona Cașoviei, 
a vrută să împusce pe soția generalului. 
Din două glonțe n’a nimerită însă nici 
unuia. Mama soției generalului isbuti 
să smulgă revolverula din mâna atenta
torului, er servitorii alergară în casă și 
puseră mâna pe ela. Vistavoiula, care se 
afla de curendă în servioiula generalului, 
e arestată. Ela a declarata, că șicanele 
ce le suferia din partea soției genera
lului l’au îndemnata să săvîrșescă atenta- 
tulă, cu scopa de a pune capătă acestui 
china.

*
* #

Pentru invețători. Doritorii de a o- 
cupa cele două posturi de învățători 
dela scola română confesională gr. cat. 
din Telciu (comit. Bistrița-Năsăudă), pen
tru cari s’a publicată concursă în Nr. 
165 și 166 ai foiei nostre, să-și trimetă 
cererile loră la adresa d-lui președinte 
G-regoriu Popă, parochă în Telciu (p. u. 
Naszod.)

*
* i

Focă. Prin scînteile dela locomotiva 
■trenului dintre Aradu—Timișora s’a a- 
prinsă tînăra pădure Cioca de lângă Ti
mișora. Foculu a nimicită ună complexă 

• de 3000 metri pătrațl. Pădurea e a co
munei orășenescl, care s’a și plânsă mi
nistrului de comerța în contra pericu- 

?losei împrăștierl de scîntei.

Informatiunl*1
relative la lucrările adunărilorfl generale ale 
„Associațiunei transilvane pentru literatura 

română și cultura poporului română^.

In urmarea întrebărilorO venite 
din unele regiuni ale țărei, aflămfi 
necesară a respunde în următb- 
rele: statute și regulamente se tri
mită în numSru în care se ceru 
de cătră direcțiunile despărțemin- 
teloru pette totu pe unde esistă 
de acelea.

In desbaterile adunăriloru ge
nerali corni tetulu are să țiă strictă 
la § 3 din statute, prin urmare a 
nu suferi transgresiunea aceluia.

Adunările suntu publice, potu 
se asiste persdne onorabile de ori-ce 
stare și condițiune socială, inse 
votO deliberativă au numai mem
brii fundatori, cei pe vieță și toți 
-cei actuali, câți numără regulată 
«cotisațiunea anuală de 5 fi. v. a.

Discurse, studii, operate scien- 

tifice, artistice, agronomice, tech- 
nice, fisice ș. a. nu numai suntu 
permise a se ceti în adunare, deră 
chiar dorite și cerute, după cum 
se întâmplase mai alesă în cei vr'o 
15 ani dintâiu ai activității acestei 
societăți sub unica condițiune ob
servată în decursulă aniloru, ca 
operate de acelea să fiă, celă pu
țină cu 2—3 cjile înainte, transmise 
la comitetă, care portă răspunde
rea atâtă cătră autoritățile publice, 
câtă și cătră publiculă ascultătoră 
pentru tote ce se pronunță în adu
nare, eră presidiulă are să le pue 
la ordinea cjilei în proporțiunea în 
care adunărei îi ajunge timpulă. 
In desbateri se observă regulele 
cunoscute din tbte adunările pu
blice ale bmeniloră de cultură su
peri 6 ră.

Propuneri neanunțate de tim
puriu la comitetă, ca să pbtă fi 
trecute în programa tipărită, nici 
celă puțină presentate cu o c|i mai 
înainte în scrisă la presidiu, nu 
se potă pune la ordinea cailei fără 
pericolă de precipitare și de de- 
sordine în lucrările adunării.

Dela presidiul'il comitetului „As
sociațiunei transilvane pentru lite
ratura română și cult ura poporului 
românii.

Sibiiu, în 7 Augustă n. 1890.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Din diecesa Oradiei mart, Iulie 1890.

Stimate Domnule Redactorii! La 
20 Iulie n. c. s’a binecuvântată biserica 
nostră gr. cat. din comuna Madarasu, în 
diecesa Oradiei mari.

Binecuvântarea s’a efeptuită prin 
Magn. d-nă Dr. Augustină Lauran, înso
țită de mai mulțî d-nl protopopi și preoți 
din comitatulă Sâtmarului.

Toții atunci d-lu Iuliu Szabo, preotă 
nou-ordinată, a oficiată prima slujbă în 
nou sfințita biserică. Noul<> preotă est* 
unu tînără de bună speranță, născută în 
comuna Madarasă. Dea Dumnedeu, ca 
nicl-odată să nu ne înșelămu în fru- 
mosele speranțe, ce le avemă în elă, și 
din di în di să-și câștige mai multă iu
birea și recunoscința nostră printr’o ac
tivitate plină de râde binecuvântate 
pentru sfânta biserică și națiunea nâstră 
român escă.

Cuvântare ocasională la acostă so
lemnitate a ținută Magn. d-nă Dr. A. 
Lauran, arătândă atâtă însemnătatea s. 
maice biserice, câtă și datorința unui 
preotă.

La actulă sfințirei a fostă adunată 
multă inteligință din depărtare, cum și 
poporulă nu numai din locă, ci și din 
jură.

Edificiulă bisericei se pote dice, că 
e în adevără împunătoră. In întregă die
cesa Oradiei mari, nu multe ’i suntă ase
menea. S’a edificată acestă biserică cam 
pe la 1818, când în ea numai preotulăși 
cantorele cântau ; cu timpulă s’a înve
chită forte multă, ba în păreții ei se 
iviră icl-colea și crepăturl. Renoirea ei 
împreună cu construirea unui coră a 
costată aprope 1000 fl., pe cari i-a con
tribuită poporulă; asemenea a prestată 
acestă poporă dilele de lucru cu palma 
și jugulă în preță de 600 fl.

Nisuințele și ostenelele Rvds. d-nă 
protopopă Ioană Szeremi suntă de tătă 
lauda. In timpă de 35 ani, de când păs- 
toresce poporulă din Madarasă, s’a zidită 
casă parochială frumosă și edificiu șco
lară aprovisionată după cerințele legei. 
Acum suntă doi ani de când în consi
derarea bătrânețeloră sale i-s’a dată ca 
coadjutoră d-lă Ludovică Mărcușă, pre
otă tînără.

In tomna anului 1888 pentru învăță- 
torulă secundară a mărită salarulă dela 
210 fl. la 300 fl., er salarulă cantorului- 
învățătoră l’a mărită cu 50 fl. plătibilă 
din cassa bisericescă.

După sfîrșitulă servițiului divină s’a 
dată ună banchetă în onorea ospețiloră

din partea curatoratului bisericescă, er la 
6 ore d. m. urma petrecerea cu jocă.

Unu asistenții.

Ocna Sibiiului, 25 Iulie v. 1890.
Dela băile din Ocna Sibiiului. In fine 

mulțămită Domnului, vădurămă aseră 
stradele Ocnei luminate, căci era să ple- 
cămă d’aci și să nu scimă cum stă acestă 
orașă noptea luminată. Lumea mirân- 
du-se se plimbă pe strade până târdiu, 
deși prafulă este pănă la glesne, deră 
de acesta nu se pote acusa nimenea, de 
ore-ce s’ar pretinde ceva imposibilă pen
tru aici, a se pava stradele și a se în
lătura prafulă. Totuși primarulă, seu, cum 
se numesce aici, căpitanulă orașului, ou 
puțină cheltuială, decă ar ave bună
voință, ar pute strînge pietrele de pe 
drumuri și să le pună prin grope. Mul
țumirile ospețiloră de aici domnului că- 
pitană și de atâta, deocamdată. Când va 
face mai multă, ’i se voră aduce mai 
mari și mai multe mulțămirl publice.

Decă tote autoritățile n’ară lua în 
nume de râu reclamele publicului, ci ar 
căuta să dea dreptatea unde se cere și 
să facă binele unde se pdte, de sigură, 
că n’amă ave să suferimă d'atâtea nea
junsuri și bietulă poporă n’ar fi silită, 
se ia lumea în capă, ci ar binecuvânta 
pe cârmuitorii cu inimă și sufletă ome- 
nescă.

Era să uită a vă scrie, că aici de 
Duminecă s’a începută târgulă anuală 
și a durată pănă ieri.

Cai, boi și bivoli erau forte mulțî 
și putemă dice frumoși, și se plătiau, 
după cum am vădută, destulă de bine, 
numai vândare era puțină, din lipsa de 
bani. Cum amă cfice, vânzători erau des
tui, der cumpărători puțini. Târgulă vi- 
teloră se face p’ună vârfă de deiă, sterpă 
și fără o picătură de apă. Ți-se face 
milă vădândă pe dmenl văietându-se de 
sete și pe vite sbierândă de arșița so- 
relui și de topirea loră din lipsa de apă, 
care nu se pote găsi nici chiar în pu
țurile orașului, carl din causa secetei 
și a mulțimei consumătoriloră, se sle
iseră.

lntrebămă pe d. Căpitană, și’lă ru- 
gămă, să nu se supere, căol îlă vedemă, 
că încaseză frumușei bani, nu s’ar putâ 
face târgulă în altă parte, unde s’ar 
găsi apă? seu în apropierea acelui delă, 
nu s’ar putea face câte-va puțuri cu 
sghiaburl pentru omeni și vite, căci e 
sciută, că apa e mai necesară ca pânea, 
și în casulă acesta lumea și vitele l’ară 
bine-cuventa, er nu l’ar blăstăma cum 
am aurită.

Târgulă de manufacturi și legume 
a fostă forte slabă. Și vândătorl erau 
puțini, mai toți SibiienI, deră apoi 
cumpărători și mai puțini. Pe la 3 ore 
după amecjl nu mai era nimica în 
târgă.

Dela neregulata așezare a șetreloră 
am putută constata da diminâță, că 
târgulă are să fiă slabă, de ore-ce to- 
tulă se făcea arbitrară și fără nici ună 
controla.

Am văcțută cu o deosebită satisfac- 
țiune sufletescă, că la acestă târgă, 
cum și la altele, ce am visitată în 
Ardeală, limba de afaceri între di
feritele neamuri de aici este și va ră
mâne cea românescă, de ore-ce toți vor- 
bescă numai românesce, fiind-că maiori- 
tatea vânclătoriloră și a cumpărătoriloră 
suntă Români. Ar fi deră de dorită, pen
tru binele și pacea tuturora, ca cei dela 
Cârmă să înlesnescă studiarea acestei 
limbi, er nu s’o desprețuâscă și îtnpe- 
dece. x.

Dare de seină și mulțămită publică. 
Monoril, 6 Augustă n. 1890.

In 20 Iulie st. n. c. s’a arangiată în 
Monoră (corn. Bistrița-Năsăudă) o petre
cere de veră din partea tinerimei române 
din jurula Monorului, ală cărei resultată 
materială a fostă următorulă:

Percepțiunile au fostă: 101 fl. 50 cr. 
Erogațiunile: 50 fl. 72 cr. Subtra- 

gându-se erogațiunile din percepțiunî, 
rămâne venită curată de 50 fl. 78 or.

Sera la cassă au suprasolvită d-nii: 
Creorgiu Ternaveanu 1 fl. 90 cr., Toma 
Furdu 1 fl. 20 cr., Vasiliu Mera 1. fl. 20 cr., 
Eliă Cincia 60 cr., Ioană Bileganu 60 cr., 
Iuliu Crainică 60 or., Vasiliu Baciu 60 cr. 
Amă mai primită dela d-lă Glergiu Șian- 
doră 5 fl., er dela d-lă Petru Neagoșiu 
3 fl.

Toți aceștia, precum și aoeia, cari 
ne-au onorată cu presența d-loră, pri- 
mâscă pe acestă cale mulțămită nâstră 
publică.

Pentru comitetulă arangiatoră :
Simione Besanu, Octavianu Harșianu.

președ. secretară.

DIVERSE.
Chinina. In anulă 1650 Contesa El. 

Cinchon, soția vice-regelui din Perie 
(America), contraotanisce friguri grozave. 
Medicii curții înzadară încercară să o vin
dece, căci ori-ce tratamentă rămase fără 
efeotă. Ună vrăjitoră indiană, care pen
tru populațiunele primitive din lumea 
nouă este sinonimă cu medică, se pro
puse să vindece pe contesa. Curtea se 
învoi. Spre marea mirare a mediciloră, 
frigurile dispărură îndată. întrebată fiindă 
indianulă asupra naturei leacului ce a 
întrebuințată, descoperi ună secretă, pe 
care părinții lui îlă ținuseră ascunsă și 
arăta, că leaculă întrebuințată de dân- 
sulă este coja de Yora. Puterea acestui 
arbore de a vindeca frigurile a fostă 
descoperită de indienii atinși de friguri, 
cari prin instinctă veniau să se adape și 
să se vindece în bălțile unde se găsia 
arborele Yora desrădăcinată. La întâree- 
rea sa în Europa, Contele și Contesa 
El. Cinchon lăudară și popularisară acestă 
remediu. In anulă 1679 ună medică en- 
glesă Talbot vindecă pe Ludovic ală 
XIV, regele Franciei, de friguri. Marele 
rege cumpăra secretulă reraediului său și 
îlă plăti cu 48,000 de Livre. Remediulă 
nu era altă-ceva deoâtă o tinctură de 
Chinină.

Reputațiunea cojei de Perou, cum 
se chiăma atunci, fu deplină stabilită. 
Chinina este indicată în tâte cașurile de 
debilitate generală, ea vindeoă organis
mele causate prin privațiuni, osteneli, 
esoese, ea face servicii însemnate celoră 
ce suferă de anemiă, ohlorosă, scrofurl, 
tuberculosă, cronică etc.

Preparată cu îngrijire, vinulă de 
Chinină, cu coje de soorță de chinină 
muiată în vină de Malaga seu de Bor
deaux, ar fi de recomandată să înloou- 
iască rachiulă și celelalte băuturi alco
olice. In comerciu esistă mai multe fe
luri de chinină, se însemnă în generală 
sub numirile de Quinină cenușiă, Quinină 
galbenă și Quinină roșiă. Quinină cenu
șiă este astringentă și conține puțină 
quinină. Quinină galbenă este mai amară, 
mai puțină astringentă și conține mai 
multă chinină. Quinină roșiă este mijlo
cia, intermediară între quinină cenușiă 
și roșiă.

Pentru a prepara ună bună vină de 
quinină, luațl: Quinină galbenă qual. 
Calysaya 30 gr. Rachiu bună dela 50— 
55° 60 gr., sfărîmațl quinină, vărsațl 
alcoolulă d’asupra și lăsațl să se moie^ 
în timpă de 24 ore, în ună vasă bine 
închisă. AdăogațI în urmă vină de Ma
laga seu de Bordeaux ună litru, lăsațl 
aceste tâte să se indie în timpă de 10 
4ile, clătinândă sticla din când în când. 
După 10 dile filtrați acestă vină, luațl 
câte ună păhărelă la masă pentru des
chiderea poftei, după masă ca digestivă.

RSspunsu potrivita. In veaculă ală 
XVIII senatulă din Svedia condamna 
la tortură și la morte întregă familiă a 
unui nobilă, auume Calas. Ducele de 
Richeleux, vădândă la Parisă pe am- 
basadorulă Svediei, i-a espiimată mirarea 
sa cum a putută să greșescă astfelă 
senatulă. „Ambasadorulă i-a spusă, că nu 
este calo, câtă de bună, care să nu se 
poticnescă“. Atunci ducele i-a (fisă : „Așa 
este, ună cală se pdte, der ună grajdă 
întregă ! !u

„Petit Journals diară francesă din 
Paris, a încassată în anulă trecută 
14.250,000 franci. Din aceștia 11J/2 nii- 
liâne au incursă din vândarea Qiarului 
în Paris și în provinciă, cam */2 milionă 
din abonamente, anunțurile au adusă 
21/, miliâne. Cheltuelile totale au fostă 
de 9:!/1 milione, deci venitulă curată a 
fostă de 4‘/2 milione.

Editoră și redactoră responsabilă:
□r. Aurei Mureșianu.
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MMMU ursul u pieței Krașuv®

din 7 Augustă at. n. 1800.
Bancnoto rominoscl Dump. 9.18 Vând. 9.20
Argintă româneacă - n 9.14 rt 917
Mopoleon-d’orî - - - n 9.19 M 9.21
Lire turcescl - • - H 10.40 n 10.45
Imperiali - - - - H 9.38 9.43
GalbinI . M 5.35 »1 5.40
8cris.fonc.„Albinau6°/0 n 101—

n „ e B’/o n 99.50 »»
Ruble rusescl . - • n 135. - H 136.—
Mărci germane - - n »> —.—
Discontulă 6—8n/0 pe ană.

De vândare
9

Casa No. 4 de pe detalii Stră- 
jei, tocmai sub casteta, cu ve
derea cătră orașu, se vinde din 
mână liberă. De casă se ținu 
și două grădini, er despre cele
lalte apartinențe se va pute 
informa cum părătorul Ci la cum
părare. 399,3-2

Car aulă la bursa da Viaaa
din 6 Augustă st. n. 1890

Renta de aură 4u/o *........................ ICI
Renta de hârtii 5%...............................99.90
Lsnprumutulă câiloră ferate ungare - 

aură 115.30
dto argintă 97.80

Amortisarea datoriei câiloră ferate de 
ostă ungare (1-ma emisiune) - -

Amortisarea datoriei câiloră ferate de 
ostă ungare (2-a emisiune) - 

Amortisarea datoriei câiloră ferate d*«
ostă ungare (3-a emisiune) - - 111.50

Bonuri rurale ungare ..... 89 30
Bonuri croato-slavone ..... 104.25
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ....... —.— 
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 139.80 
Leșurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului - - 127.75
Renta de hârtii austriacă .... 88.40
Renta de argintă austriacă ... - 89.70
Renta de aură austriacă....................... 108.70
LosurI din 1860 ....... 139.50
Acțiunile băncei austro-ungare - - 981.—
Acținnilo băncei de credită ungar. • 358.50 
Acțiunile băncei de credită «ustr. - 307.75 
Galbeni împărătesei-................................6.45
Napoleon-d’orI ........ 9.20*/,
Mărci 100 imp. germane .... 56 67‘/,
Londra 10 Livr«ssterlings • ■ 1’6 —

Nr. 4724—1890. 397,3-3
PUBLICAȚIUNE.

Constatându-se de cătră medici tur
barea la lună 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 
teritoriultt orășenescă sg se țină în de
cursă de 40 de cjil® legați seu provecfuțl 
fiindă cu botniță, carea împiedecă muș- 
carea, s6 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 semue de turbare, seu 
la cari se observă simptome, din cari 
se pote conchide turbarea—s6 facă ime
diata arătare subscrisului căpitănată, pe- 
depsindu-se la casă contrară întrelăsarea 
acestei arătări conform legei.

Brașovă, în 5 Augustă 1890.

8 O
I
o o o o o

8
O

Dentistulu 

William KaSjart:, 
prov6(lntu cu diploma de statu din Ungaria și Rusia, 

ordineză dela orele 9—12 și 3—6.

Dinți artificiala
din cele mai buae fabrici americane și eDglese.

Piese parțiale și dentura completă în aură și cauciucă. 
Gingei în emaille roșa.

Mașină de aședată, obturatori pentru defecte la cerulă gurii, dinți singulari 
Plombări de aură după metodulă oelă mai nou americană și german. 

UmplăturI în emaille de fildișă și platină după școla modernă.
Operațiuni <ie dinți cn totulii lipsite de dureri prin 
a.jniornlu celui mai nou aparatu de gazii de Ifiila- 

delfia.
AmetirI locale prin Cocaină.

Colțulu dela strada Poștei 540, catulu I. 
(Strada Michael Weis 30) 

iu tasa i-lni Dr, FaMsins vis-â-vis fe farmacia „Jekelins".

400,3—1

I

8
O

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

binevoiască a scrie pe cuponuta mandatului postata și numerii de 
pe fășia sub care au primita diarulu nostru până acuma.

Totodată facemu cunoscuta tuturoru D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilorti 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Mersult tremiriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statU r. u. valabilă din 1 Iunie 1890

Budapesta—I*redeaIĂ
i

I*red.ealâ—HBudapesta
i i

B.-JPesta-Aradâ-’lTeiuș Teiuș-Arad«i-B.-H®estaj Copșa-mică.—Sibiiu

Trenă 
accele

rată.

Trenă 
accele

rații

Tren de Tren de 
per- 
sdne

per- 
s6ne

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
accele
rată.

'Tren de 
per- 
«dne

Trenă 
accele
rată.

I
Viena

Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

3.25

Oradea-mare

Mezd-Telegd 
R6v
Bratca 
Bucia 
Cin ci a 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirb&u 
Nădășel

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 
Uiora 
Vințulă de
Aind

susti

Teinșu

Crâciunelu
Blașiu 
Micăsasa
Copșa niicâ
Mediașă 
Elisabetopole 
Sighișăra
Hașfaleu 
Homorodă 
Augustină 
Ap ața 
Feldidra

BrașovO

Timișu
Predeală

BucurescI

4.26
4.58

9.05
9.35

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

T renii 
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

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 35

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.'z8
6.44
7.04
8.30
8.55

10.31
11.19
11.27
11.35
12.02
12.26

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

10.31

BucurescI 
JPredleaiiM 
Timișu

Brașovă I
I

Feldiâra
Apața
Augustină 
Homorodă
Hașfalâu 
Sighișdra
Elisabetopole

I Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă

Teiușu

Aiudă
Vințulă de susă 
Uidra
Cucerdea
Gbirișu
Apahida

I

Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca
Rev
Mezd-Telegd
Oradea-mare j

11.23
12.08

P. Ladâny 
Szolnok

Budapesta

Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2.43
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.46
6.48

7.22

7.51
7.5H
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

1.10
1.36
2.0,1
2.08
3.31
5.11
7.15
8.40
1.40

4. —
4.44
5.20
5.47
6.36
8.12
8.47
9.29

10.10
10.32
10.42
11.01
11.37
11.52
12.23

1.23
1.50
2.20
2.28
2.46
3.33
5. —
6.28
6.05
6.26
6.42
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
11.06

1.19
3.31
6.36
6.50
3.—

4.10
4.50
5.50

11.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.64
2.16
2.23
2.39
3.15
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

4.45
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11.5J
12.27

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

Viena
Budapesta
Szolnok

A radă

Glogovață
Gyorok
Paulișă
Radna-Lipova
Oonop
Berzava
Soborșină 
Zamă 
Gurasad- 
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulă de josă 
Alba-Iulia
Teiușu

6.U8
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
7.20

8.—
2.-
4.20
8.10

h2.20
1.2.34
i3.05
t-3.23
= 3.39

Trenă 
de 

pers.

1050
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

Trenă I 
de 

pora. I1_______
li

' 'Teiușă
1 Alba-Iulia
Vințulă da josă 
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica 
llia 
Gurasada
Zamă 
Soborșină 
Berzava
Conopă 
Radna-Lip
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Trenă Trenă Trr-nn || 
ac cele- 1 ■ -l

rată.
de 

pers.
de 

pers.

3.26
9.40
1.02
5.27
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
12.06
12.26
12.58

Aradâ

OVE

I
1

Szolnok
Budapesta

Viena

I

b.49

-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
5.56
6.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5 50

7.20, 1.4<i

4.51
5.27
5.44
6.06
6.28
7.10
7.261
7.48
8.10
8.211
8.48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38
12.10
4.47
7.45 

“605
I

Simeria (Piski)-j£*etruș<eiJiEl jFetr«șeni-8imerîa(Piski)

Aradu—Timișora

T. d. p. T, omn. Zr. 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
Pui

8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57
9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33Crivadia 10.37 2.51 7.03 Hațegă 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'
0.24

“6ÂM
6.43
7.28
8.-

Tr. de p. T. de p. Tr. omn

4.05 10.47 7.10
4.35 11.17 7.43
5.16 11.58 8.27
5.47 12.29 8.59
6.10 12.52 9.23

Copșa-mică
IȘeica mare 
Ldmneșu 
Ocna
Sibiin

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

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

•Cucerdlca - OșurSs enu

JS&e^hiniulâ sâgescă

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

Cucerdea 2.55 8.20 2.56
Oheța 3.25 8.50 3.29
Ludoșfi 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

1 5.30 10.54 5.35Oșorhelu <
1 5.50 4.58

Reghinuf-sâs. 7.25 7.-

Timișâra—Aradâ
T. omn. T. omn. I '!*• omn. T. omn-

Aradii 6.18 4.18 |Timiș6ra 6.30 1110
Aradulă nou 6.40 4.40||Merczifalva 7.23 1.59
Nemeth-Sâgh 7.06 5.05 Orczifaiva 7.49 2.19
Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifaiva 7.56 5.50 |Neineth-Sâgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 g.(J6|Aradulu nou 9.09 3.41
Timiș6ru 9.04 6.50|Aradă 9.25 3.55

Ghlrișft—Turda Turda—© Mrișu

Begliinulu aAsescu< 
Oșorflielin-Cucerdea

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

Eeghinul-săs. 8.25 8.-
Bșorhelu ■! 10.- 9.49

1 7.24 5.54 10.20
Mirașteu 7.44 0.14 10.39
Sânpaulă 8.07 6.37 11.02
Iernută 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 11.53
Ludoșu 9.35 7.41 12.06
Cheț» 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

Simeria (Piski)-Untied.

6.05

^lureșu-Dudosia-Blstrița Bistrlța-MurSșâ-K-udușâ

|T. omn.|| ” ' :
4. — | Bistrița 
g 45 Țagă-Budatelecă 
g gg Murășă-Ludoșă

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

Mureșă-Ludoșă 
Țagă-Budatelecă
Bistrița

T. omn*
1.16
4 50
7 21

Ghirișt) 
Turda

7.40110.501 3.56 t>.30 Turda
8—111.10| 4,10 9.50 ehirișii

Sighișâra— Odorheiu

Sighișdra
Odurheiu

6.05 9.40 2.40 a.z.0
6.25 10.- 3.—

Siinerla (Piski) 
Cerna
Unioddra

Tr. omn.

4.-
4.21
4.50

8.40
II

Odorlieiu—Sigii&ișora
SJnied.*-8îmeria (Pish.).

o.— 11.25 Odorheiu 
7.49 1.50| Sighișdra
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8.40 2.4oi
10.52 5.28!

Luiedora
I-erna
Simeria

9.25
9.51

10.10


