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Brașovu, 30 Iulie st, v.
Piarele din Viena ne aducă 

scirea, că Dr. Rieger, conducăto
rul u partidului Cehiloru bătrâni, 
a sosită fără veste în Viena, unde 
s'a și anunțată contelui Taaffe, ca 
să vorbescă cu densulă.

Sosirei lui Rieger în Viena i-se 
dă o însemnătate deosebită și au
diența lui anunțată ministrului pre
ședinte austriacă se aduce în le
gătură cu cele ce se petrecă de 
câteva săptămâni încoce întibăra 
Cehiloră din Boemia.

Amă împărtășită la timpulă 
său, că oposiția Cehiloră tineri în 
contra pactului și succesele do
bândite de aceștia, în ce privesce 
întărirea partidului loră chiar cu o 
însemnată parte dintre Cehii bă
trâni. au adusă pe capii acestora 
din urmă la convingerea, că nu se 
va alege nimică de totă pactulă 
și că însăși esistența partidului 
loră e în periculă, decănusevoră 
găsi mijlăce, prin cari să se facă 
cu putință o esecutare a pactului, 
prin unele concesiuni, ce s’ară mai 
face Cehiloră tineri.

Ar fi vorba adecă d’a li-se acorda 
Cehiloră, ca limba internă de oficiu 
în Boemia să fiă limba cehă. Acesta 
e părerea generală, ce s’a lățită 
în Praga despre scopulă mergere! 
lui Rieger la Viena și acestă pă
rere o esprimă întrega pressă cehă, 
mai adăogendu-se de unele cjiare 
ca Dr. Rieger ar fi cerută chiar 
în convorbirea ce a și avut’o deja 
cu contele Taaffe, ca la judecă
torii să fiă limba oficială cea cehă, 
ca limbă de stată în Boemia.

Se trateză așa-der de ună pasă I 
însemnată, ce e a se face în ese-1 
cutarea programului partidului 
Cehiloră tineri, adecă ună pasă 
cătră idea de stată boemă.

E greu a ne esprima acum, că 
ore învoi - se - va guvernulă din 
Viena a împlini acestă postulată 
ală Cehiloră, cari în 4^ele tre
cute au dată prin cțiarele loră, de 
tbte nuanțele, a se înțelege, că și i 
acestă concesiune cu greu ar pute 
îndemna pe Cehi, ca să primescă 
punctațiunile pactului stabilită în 
Viena.

Dealtmintrelea o asemenea con
cesiune schimbă în modă însem
nată punctațiunile pactului, așa 
că urmarea va fi o modificare a 
lui.

Stândă lucrurile astfelă, posi- 
ția ministrului Taaffe devine forte 
grea, decă ținemă sâmă de decla- 
rațiunea lui din 1886, că adecă e 
necesară, ca limbei germane să 
i-se asigure în Austria o posițiune 
deosebită, și că nu va veni lu- 
crulă acolo, ca în Boemia să a- 
jungă limba cehă ca limbă de ser
viciu, din causă că altele suntă 
raporturile din Boemia, decâtă în 
Galiția, unde limba polonă e limbă 
de oficiu dela 1869.

Se vede, că d-lă Taaffe n’a 
crecțută la 1886, că după patru 
ani va întâmpina atâta resistență 
din partea Cehiloră, căci altfelă s’ar 
fi ferită de a face o declarațiune, 
care adj îi crează o situațiune de 
totă penibilă.

Cum va eși d-lă Taaffe din 
acestă situațiune nu se pbte sci, 
și de aceea nu trebue să ne mi- 
mirămă, decă resolvarea acestei 
cestiunl e așteptată cu o curiosi- 
tate și cu o încordare pre îndrep
tățită.

Se vorbesce chiar, că de aci 
atârnă rămânerea ori căderea ca
binetului Taaffe și venirea la pu
tere a unui guvernă conservatoră, 
păte chiar în tomna acestui ană. 
Așa s’a esprimată însuși Dr. Rieger, 
că se va întâmpla, decă pactulă 
nu se va esecuta, negreșită pe 
lângă concesiunile, ce ară fi să se 
mai tacă Cehiloră.

întrebarea e însă, că obținândă 
Cehii și acestă succesu în pri
vința limbei interne de oficiu, 
mulțămi-se-voră 6re cu atâta? 
După părerile esprimate de cția_ 
rele loră, cum am amintită, nu 
se pote cțice» că concesiunea pri- 
vitore la limba de oficiu va aduce 
deplină liniște și pace.

Cehii au o țîntă hotărîtă și pe 
toți aprope îi aflămă în tabăra 
celoră, cari stăruiescă pentru ajun
gerea acestei țînte: restituirea 
dreptului publică ală Boemiei și 
încoronarea împăratului, ca rege 
ală Boemiei.

TDTILT -ZSuZEVA-ZEe-A..
Căușele turburăi'iloru armenesc!.

„Neue Freie Presse11 publică o co
respondență din Constantinopolă, în care 
se dau următorele amânunte asupra cau- 
seloră acestorii turburărl:

Acum câte-va săptămâni, c}ice-se, a 
murită la Paristi una Armenă bogatfi, 
anume Sanasarian, care întemeiase în 
mai multe orașe ale Armeniei și în spe
ciala în Erzerum scoli cu cheltuiala lui. 
Scola din Erzerum era o instituție-mo- 
deld, cu învățători, cari îșl făcuseră stu- 
diele în Englitera și în Germania. Acestă 
scolă era nesuferită Turciloră și în spe
ciala guvernatorului Sami-pașa, care 
bănuia, că învățătorii făceau propagandă 
în contra statului otomana. O scrisore 
anonimă veni să întărescă bănuelile gu
vernatorului ; în acestă scrisore se de
nunță, că s’ar fi aflândă în șcâla arme- 
nescă și în biserica principală din Erze- , 
rum deposite de arme. Curiosa e, că . 
autorulă acestei denunțări anonime se 
bănuesce a fi chiar patriarchulă armeano- 
catolica Azarian ; acestă bănuială a con
tribuita și mai multa la înăsprirea ra- 
porturilord dintre Armenii catolici și Ar
menii ortodocși.

In urma denunțărei, ministrula de 
interne ala Turciei, consultata, a or
donata guvernatorului din Erzerum să 
facă perchiziții în școla și catedrala ar- 
meuescă. Tocmai când se ținea ună pa
rastase pentru Sanasarian, soldații turci ■ 
intrară în biserică ; atunci s’a întâmplata 
sângerosulh conflicte, în care au fosta 
uciși 35 de Armeni, printre cari epis- 
copula din Erzerum Utacian, și 23 de 
Turci. Nici în școlă, nici în biserică nu 
s’au găsită arme.

O urmare a acestora întâmplări a 
fostd, că Porta a numita pe generalii de 
divisiăHassan, Chairi-pașa și Osman Nuri- 
pașaguvernatorl la Erzerum și Van. Acestă 
măsură a data nascere sgomotului, că 
s’ar fi proclamata starea de asediu în

Armenia. In acelașd timpa cu aceste 
soiri rele, sosiră în Constantinople și 

I vești despre nouă snăvăliri de Curși și 
Cerchezi în alte părți ale Armeniei. In 
contra acestora năvăliri, precum și în 
contra oprirei d’a se tipări cplendarulă 
armena pe 1891, a adresata patriachulu 
armena-ortodoxd Așikian o plângere Sul
tanului prin secretarula curței.

După întâmplările din Erzerum și 
după rămânerea fără resultatd a plân- 
gerei acesteia, s’a răspândita sgomotulu, 
că patriarchulă Așikian ar fi demisionată, 
der scirea nu era adevărată. Atâtd nu
mai, că Armenii din Constantinopolă au 
stăruita la patriarchulă să ceră satis- 
facțiă dela Portă ori să demisioneze. 
Fiind-că nu s’a întâmplată nici una, nici 
alta, au hotărîtă Armenii să facă mani
festația, care a avută ună sfârșită atâta 
de tragică și cu oare ocasiă a fostă bă
tută și patriarchulă. Șepte omeni au 
fostă omorîțl în bătaia dela biserică.

Ștergerea sclaviei în Zanzibar.
Sultanulă din Zanzibar a publicată 

ună decretă de cuprinsulă următoră: 
Schimbulă, vândarea ori cumpărarea de 
sclavi e de aci înainte cu totulă oprită. 
Tăte casele ținute pentru acestă scopă 
se’nchidă. Toți samsarii de sclavi se pe- 
depsescă aspru și se exileză. OrI-ce 
Arabă, care face comerță cu sclavi, e 
supusă aceleeșl pedepse. Tote casele fo
losite în viitoră pentru acestă comerță 
se confiscă. Murindă proprietarulă, scla
vii devină liberi, decă acela n’are copii 
legiuițl. Sclavii nu se potă testa, nici 
vinde după mortea proprietarului. Mal
tratarea sclaviloră ori posederea de sclavi 
lucrători ori de casă după data ordina- 
țiunei atragă după sine grele pedepse j 
și perderea tuturoră sclaviloră. Supușii 
din Zanzibară, cari iau ori au luată în 
căsătoria o personă aflătore sub juris- 
dicțiune englesă, nu potă se mai posedă 
de aci înainte sclavi. Sub nici o înpre- 
jurare sclavii eliberați nu potă poseda 
sclavi. Ori-ce sclavă are de aoi înainte 
dreptulă, a’și răscumpăra libertatea cu 
ună preță cuviinciosă. Ori-ce sclavă are 
ÎDaintea judecății acelașă dreptă ca și 
ună Arabă. Sultanulă se obligă a pro
teja deosebită pe sclavii liberați după 
acestă decretă, ori în altă modă.

SOIRILE IHLEL
Școlă română de fete în Aradiî. Cu 

cliua de 1 Octomvre n., precum spune 
„Biserica și Scdla“, se va desohide în 
Aradă scola superidră de fete a Reu- 
niunei femeiloră române de acolo. 
Scola va ave caracteră confesională gr. 
or., va fi de 6 clase și va avă ună in
ternată.

Aoestă scire va umple de bucuriă 
inima ori-cărui Româuă.

* *
Focă mare. Din Valea Jiului ni-se 

scrie cu data 10 Augustă n. c: Joi în 7 
Augustă n. la orele 6 p. m. a isbucnită 
ună focă atâtă de vehementă în comuna 
Livadia de câmpii, comitatulă Huniedorii, 
încâtă a mistuita 71 case cu tote clădirile 
de ele ținetore, precum și lots fructele, ic 
erau deja aduse dela câmpu; nici biserica 
nu a scăpată, nimicindu-se și tinicheua 
de pe turnă, cu care a fostă acoperită. 
— Te ia groza când te apropi de acea 
comună; clădirile asâmânate cu pămân- 
tulă, pomii toți pârjoli^ apoi vaietele și 
bociturile celoră arși și rămași fără nici 

o adăpostire îți sfășie inima. Dintre cei 
arși o singură fam aia a fostă asigurată 
contra focului. Dauna în urma estimărei 
făcute se urcă la peste patru-cțecl mii flo- 
renl val. austr; foculă se c)ice a se fi 
escată din joculă unoră prunci cu chi- 
brite. — Căletoriulă.

* 
* *

Piare oprite. NumSrulă diareloră 
oprite a întră în Ungaria și Transilvania 
este, după ordinațiunea ministerului ung. 
de corn., de 279. După limbă suntă: ro
mâne 58, italiano 72, germane 45, sâr- 
besci 40, boeme 22, francese 13, polone 
13, slave 6, croate 4, rusescl 2, tur- 
cescl 1 și ungurescl 1 (socialistă din A- 
merica.)

Sărmană libertate de pressă, amară 
o mai duci pe la noi. - -Ca în Rusia!

* 
* *

0 furtună cu grindină a nimicită sâ- 
mânăturile de pe hotarulă comunei 
Hunculă. stric-ândă drumulă, nămolindă 
totă loculă; s’au înecată și doi cai. De- 
asemenea mari stricăciuni au suferită și 
hotarele comuneloră Ocolișulă mare și 
Poșaga de susu. Sărmanii dmenl, ne mai 
putândă suporta sarcinele și după-ce și 
pășunatulă în păduri li-s’a interzisă, se 
pregătescă să plece în Dobrogea.

Guvernă fericitoră!
* 

A *

Manevrele armatei române. Cu pri
vire la scirea adusă de noi despre ma- 
nevrele române din tomnă, aflămă încă 
următdrele: Manevrele se voră ține în 
prejurulă Piteștiloră, și tema acestora 
este următorea: Inimiculă a trecută ho
tarele țărei lângă Rîmniculă Vâlcei, 
înainteză spre Slatina, ocupă Piteștii cu 
intențiunea de a ataca Bucurescii. Ar
mata română cercă în diua ântâiu să 
alunge pe dușmani din posițiunea lor dela 
PitescI, ceea-ce însă nu-i succede. In 
diua următore capătă 8 regimente de ca
valeria porunca, ca să eseoute o miș
care, prin care să silâscă pe dușmanulă, 
asupra căruia infanteria și artileria să- 
verșescă ună atacă de frontă, ca să si
lâscă pe inimică a se desfășura. Dușma
nulă, văcjendu-șl posiția în primejdiă, se 
retrage peste curtea de Argeșă. In efiua 
a treia dușmanulă va fi urmărită. După 
finirea manevreloră, tote trupele voră 
defila înaintea Regelui. Cu ocasiunea 
acestoră manevre pentru prima dată se 
va întrebuința mai multă artileria, care 
va forma partea principală din acțiune. 
Tote legăturile telegrafice și aședarea 
pontoneloră voră fi făcute de pontonierii 
călări. La manevrele acestea voră lua 
parte 16.000 de omeni.

* * *
D-lă Dr. Asachi, profesoră la uni

versitatea din BucurescI, a fostă numită 
vice-președinte ală congresului de medici 
din tdtă lumea, ce se ține în Berlină, și 
președinte ală secțiunei de patologiă ge
nerală, spune „Bucarest.“

* * *
Nenorocirile la fabrica de celulnsă din 

Zernesci. Ni-se scrie: Nenorocirile la acestă 
fabrică în locă să scadă, se sporescă. Și 
acesta provine, după cum se dice, 
mai multă din negligența organeloră din 
fabrică, însărcinate cu supravegherea. 
Astfelă deunădi un feciorașă din Zârnescl 
a fostă băgată într’ună cazană ca sâ’lă 
curețe și pe când lucra în cazană, de 
deasupra s’a turnată leșiă ferbinte peste 
elă, arciându’i tot trupulă, încât a doua 
di a și murită în chinurile cele mai mari. 
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Totă așa s’a întepmlatu ceva mai înainte 
cu alțl doi lucrători, dintre cari unulă 
a murită, er altulă zace în spitală. Altoră 
doi muncitori li-s’au tăiată mânile. Șirulă 
nenorociloră întâmplate în acestă fabrică 
este de altfelă mare. Și ce este mai tristă, 
copii, cari rămână fără tată, și părinții, 
cari îșl perdă copiii, seu că nu capătă 
nici ună ajutoră, său că ,li-se aruncă în 
ochi o sumă bagatelă de 30—40 fl. Pu
țină preță pune acea fabrică pe vieța 
unui omă. Ar fi deci de dorită ca auto
ritățile competente să pășescă cu mai 
mare asprime și să constrîngă fabrica a 
lua disposițiunile necesare, ca vieța bie
tului muncitoră să fie mai asigurată contra 
pericolului și a nenorocirei.

* 
$ *

Lăutarii români, cari cântă acum în 
restaurantulă Cosma din Bucurescl, dece 
la numără, cu frații Pădureanu, cari în 
anulă trecută la esposiția din Parisă 
au obținută mari succese, se voră duce 
în curândă la Viena și de acolo la 
Karlsbad.

* * *
înmormântare cu gendarmi. In Zircz, 

comit. Vesprimă, se sinucise notarulă de 
cercă Ioh. Blauhorn. Preotulă nu lăsasă’lă 
înmormânteze în cimitiră, ci ordona să i-se 
sape gropa într’un locă afară din cimiter. 
Fisolgăbirăulă, bună amică ală lui Blau
horn, se opuse la acesta. Preotulă ceru 
instrucțiuni dela episcopulă Dr. Hornig, 
care îi răspunse să se ție strict de normele 
bisericesc!. Fisolgăbirăulă trimise atunci 
patru gendarmi, sub scutulă cărora Blau
horn fu înmormântată în cimitiră, er în 
loculă preotului catolică, oficia preotulă 
reformată din Dudar. Preotulă catolică 
din Zircz a raportată episcopului.

$
* *

Omori! și jafu. Poliția din Pesta a 
fostă încunosciințată pe cale telegrafică 
de cătră poliția din Triestă, că acolo 
ună necunoscută, în vârstă cam de 38 
ani, de statură mijlociă, înainte la capă 
pleșuvă, cu barbă negră plină, cu haine 
închise și cu pălăriă negră mole, după 
săvârșirea unui omoră, cu care ocasiune 
a furată dintr’o casetă de tinichea 32,000 
fl. în obligațiuni de stată austriace, și 
1000 fl. bani gata, a dispărută. Poliția 
e avisată să aresteze pe ucigașă.

** *
Urși. Lângă Malnașă, comit. Trei- 

soaune, au fostă răniți în dilele trecute 
de ună ursă, cu ghiarăle, cinci boi din 
cireda, ce păscea la marginea pădurii, 
fără însă să fi putută omorî vre-unulă. 
Și în Oșdola băgase ună ursă cirecjile 
de vite în spaimă, pănă ce fu ucisă de 
Iosia Popă. * * *

Invitare. Junimea studiosă română 
din Lipova învită la petrecerea de dansă, 
ce o va arangia MercurI în 15/27 Au
gustă 1890 în sala „Archiducele Iosifă". 
Venituiă e destinată pentru ajutorarea 
scolariloră lipsiți de mijloce. Pentru co
rni tetulă arangiatoră : Atanasiu Bradeană, 
președinte. Silviu V. Bichiceană, secre
tară. Constantină Cismasiu, cassară. 
Constantină Puticiu, controloră. Intrarea: 
pentru persdnă 1 fl., pentru familiă 2 fl. 
Inoeputulă la 8 ore sera. Ofertele mari- 
nimose suută a se adresa onoratului 
oficiu protopopescă gr. or. din Lipova. 
Damele suntă rugate a se presenta în 
toalete câtă mai simple. i

„Maghiarii. i
In ajunulu proceseloru nostre I 

de pressă, „Kolozsvâr11 publică 
unu articulu sub titlulu de mai; nejarQ Pefcrece cu batjocură pănă la 
susu. Uu reproducemu, căci 
nicu este“ pentru tonulu seu inso 
lentu. Etă-lu: |

Diarele românescl se mândrescă cu 
procesele loră de pressă. Suntă forte 
fericite, că procurorulă regescă a dată 
atențiune articuliloră loră. Astfelă la 
timpulă său pressă din România se va 
ocupa cu martirii ardeleni, er decă aceia 
voră emigra în România, li-se voră face 
locă îndată la posiții cu venite. Pentru 
acesta e așa de mare bucuriă....

Mândrirea diareloră românescl însă ' drepturi câștigate de noi, scimă s’o 
scotemă la cale cu asprime.

S’o. ia acesta spre scință toți aceia, 
cari îșl bată capulă cu rele.

Tendențiositatea acestui articul, 
care dă de minciună afirmarea din 
săptămâna a trecută aceluiași „Ko- 
lozsvăr11, că „nu voiesce se eser- 
citeze nici o presiune asupra 
jurațiloru“, este prea bătătăre la 
ochi decâtu se mai aibă lipsă de 
comentară. Nici că vomă mai sta 
de vorbă ac|i cu cei dela „Kolozs- 
var“, despre aceea decă cuven- 
tulă „Ungaria11 este ori ună si
nonimă cu „Maghiaria11, cum și-o

dreptă, ca 
și așa mai

Ar- 
de-

se predică ast-

ou procesele lorii e supărătore. Ișl re- 
tipăresoă lucrările pentru cari s’au în
curcați! în procesă și o facă acesta din 
acelă punctă de vedere, ca să vedă na
ționaliștii, ce lucruri tari au rasă pe sub 
nasulă Unguriloră și câtă de cu temeri
tate se luptă ei în contra constituțiunei 
și întregității statului „maghiară44 și câtă 
suntă ei de vrednici de simpatia lumei 
românescl.

Intr’adevără, ei radă lucruri tari pe 
sub nasulă nostru. ț)ică, că statulă a- 
cesta nu e „Maghiaria44 (Magyar orszâg). 
Se fălescă dâră cu aceea, că ei nu recu- 
noscă Ungaria, așaderă ună stată pe care 
l’ar fi constituită și fundată elementulă 
maghiară. Statulă acesta, în care trăimă, 
respirămO, acesta este ună astfelă de 
stata, ale cărui drepturi le ciocârtasce 
fiă-care poporă după gustulă său. Potă 
gravita din elă spre Serbia, Germania, 
Valahia. Cine negă ființa maghiară a 
acestui stată, acela pote ajunge la resul- 
tate și mai împodobite.

ț)ică, că statulă acesta nu e ală 
Maghiariloră, ci ală tuturora naționalită- 
țiloră de-o potrivă. Așaderă Francia nu 
e a Francesilorfl, nici Germania a Germa- 
niloră; în Rusia nu pote domni Rusulă, 
nici în Anglia națiunea englesă; așaderă 
România este a poporeloră turcescl, bul- 
gărescl, albanese și nu a națiunei valahe. 
In Turcia cea cu multe naționalități 
Turculă n’are mai multă 
menulă, seu Albauesulă, 
parte.

NicăirI în lume nu 
felă de idei, numai la noi. In altă stată 
i-ar încătușa pănă în grumadl pe cei ce 
predioă astfelă de idei. Ară fi obiectulă 
disprețului publică.

Der decă statulă acesta nu e Ma- 
ghiariă, nu e Magyar orszâg, atunci ce 
minune e? Care este numele lui altfelă? 
In istoria vine înainte sub numele de 
„Ungariă“, ceea ce nu însemnă alta de- 
câtă Magyar orszâg. Acesta i-a fostă 
totdeuna numele, acesta îi va fi și de 
aici înainte. Europa, lumea îlă cunosce 
de atare, și nici legile năstre fundamen
tale nu-lă numescă altfelă. Și în acea 
Magyarorszâg nicl-odată altă poporă n’a 
dusă rolulă decâtă Maghiarulă. „Mărini- 
miau națiunei maghiare, iubirea ei de 
libertate a dată ansă la propagarea ace
lora idei, despre care audimă vorbindu-se 
acum. La 1848 pentru „libertate, fră
țietate și egalitate s’a luptată44 spre pa
guba ei însăși. Pagubă a fostă, că s’a 
vorbită despre frățietate și egală îndrep
tățire. La ce au dusă aceste idei ? La 
aceea, că frații pe basa egalei îndreptă
țiri ară vre acum să ne urnescă din lo
curile nostre.

Fiă-care poporă să se lupte pentru 
sine... Ideia frățietății e contrară instinc
tului firescă ală conservărei de sine, 
care în lupta pentru existență jocă ro
lulă celă mai principală. Ideia frăție
tății s’a ștersă dintre ideile dela 1848, 
nu mai esistă. însăși revoluția a nimi
cită acea frumâsă ideiă, când acele po- 
pore, cari aveau lipsă de frățietate, s’au 
re3culată în contra acelei națiuni, care a 
jertfită pe sema loră frățietatea și egala 
îndreptățire.

Acele popore nici adl nu ne suntă 
frați, nu ne suntă amici, nu ne voră fi 
nicl-odată. Deoă noi în numele sfintei 
frățietăți ne-amă înpacheta și amă emigra 
în lăcașurile străbuniloră noștri, îndărătă 
în Asia: chiar și atunci ne-ară înjura

1

J vred- I gramte> Ber noi nu vomă eși de aici.
I Aici rămânemă pe acestă pămentă, care 
■ întregii e maghiarii, fiind-că Maghiarulă 
I l’a cuprinsă; maghiarulă l’a apărată o 
miiă de ani; Maghiară e legea lui, ma
ghiară e corona lui și nicl-odată n’a 
fostă altă poporă 
decâtă Maghiarulă, 
când acestă poporă 
de-aci înainte nu. va siw 

Cu acela, care 
care voesce sâ ne

domnă peste elă, 
chiar nici atunci, 
era apăsată; nici 

fi domnă altulă.
susține contrarulă, 
scurteze în aceste

închipuescu șoviniștii, esclusiviștii | mânu cu deosebită stimă, 
și teroriștii" de tagma loru; despre 
acesta cu omeni ca ei înzadaru 
vomu discuta.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Dersîda (Selagiu), 8 Augustă 1890.

Onorată Redacțiune ! Preo- 
țimea română greco-catolică din 
tractulQ Șamșiodului, diecesa Gher
lei, sub președința protopopului, M. 
O. d-nu Ioanu Galii, a ținutu estu 
timpu conferința anuală în Bo- 
bota, în care s’au adusu mai multe 
decisiunî însemnate.

Și anume: față de starea mora
lității și a invețămentului, între altele 
s’a decisă, să fia rugatu M. Ordi- 
nariatu, ca prin guverna se recerce 
pe oficiolatele comitatense, ca 
acele să satisfacă cereriloru preo- 
țiloru făcute în cause de morali
tate și învățămentu și se nu-i plă- 
tescă totu cu aceea, că nu se 
mestecă în afaceri confesionale.

S’a lăsatu preoțiloru, ca să se 
nisuescă din răsputeri întru înfiin
țarea și aducerea la înflorire a gră- 
nai ieldrti parochialî,.

A rugatu pe Ilustritatea Sa 
D-nulu Episcopu, ca se soliciteze 
congruarea preoțiloru; și tot-odată, 
considerându starea materială nu 
prea bună a preoțiloru, să se în- 
trepună la guvernă, ca după con- 
tribuțiunea porțiunei canonice sol
vite de preoți, să nu sereparțieze 
noua greutate prevăcjută în legea 
nouă a prestațiuniloru de drumu 
comună.

Mai însemnate și de momen- 
tuositate suntă înse decisiunile 
următore:

Anume, față cu ordinațiunea 
ministrului de culte, de datulă 26 
Februariu 1889 Nr. 10,086, s’a de
cisă, cumcă considerândă, că acea 
ordinațiune e contra-credinței ca
tolice și tăietore în afacere sa
cramentală, la ce ministrulă nu 
are nici ună dreptă, o respinge și 
cerendă abrogarea ei, cere și re
vizuirea. întregei legi pe a căreia 
basă s’a adusă.

In causa regretabilei ordina- 
țiuni aduse de Ministrulă cultei oră 
în causa limbei de propunere în gimna- 
siulii superiorii din Beiușu, s’a decisă: 
După-ce toți Românii din Ungaria 
și Ardeală au avută și au în gim- 
nasiulă de Beiușă ună asilă de 
cultură, și după-ce alterarea afa- 
ceriloră aceluia pentru Români- 
mea din totă Monarchia ar aduce 
unu desastru, este rugatu 11.1). Epis
copii, ca alăturându-se celoralalțl II. D. 
D. Episcoplromâni, sănisuescă, dinrespu- 
teri, ca acea ordinațiune se fă retrasă, ca 
gimnasiulă de Beiușă să-și potă 
și de aci încolo împlini înalta mi
siune, ce o are pentru Români.

Față cu proiectului de lege refe
ritorii la, asilurile de băețl s’a decisă: 
Este rugată M. Ordinariată să se 
întrepuna la locurile mai înalte și 
se ceră cu deadinsulă, ca institu- 
țiunile intențiunate prin acestă 
proiectă să se întemeieze pe basă 
religiosă și confesională, căci nu
mai așa voră pute corăspunde sco- 

puriloră humanitare, pentru cari 
se voră rftlica; la din contră voră 
fi nisce instituțiuni vane și jigni- 
tore în cele mai vitale simțeminte 
ale națiuniloru, cari de seclii nu- 
mescă, țină și au acestă țeră de pa
tria loră dulce.

S’au revecțutu și rațiunile de
duse asupra averei bibliotecei trac- 
tuali; acestă avere afară de cărți 
și alte rechisite, în acțiuni, depu
neri și bani gata, astăcți este 133 
fl. v. a.

Din însărcinarea conferinței ru- 
gându-Ve să binevoiți aceste a-le 
publica în prețuita „Gazetă11, re-

Tiberiu Gaelu, 
notară tractualu.

i
i

Oravița montană, Augustă 1890.
Onorate d-le Redactoră! Vină a Vă 

îneunosciința despre ună concertă împre
unată cu teatru, care s’a ținută la noi 
în Oravița rom., și anume:

Corulă gr. cat. din locă a arangiată 
în folosulă corului ună concertă împre
unată cu teatru în arena dela „Impăra- 
tulă Austriei14 , sub conducerea d-lui 
Ioanu Bogdană, învățătoră, la care a luată 
parte ună publică forte mare. Mă mi- 
ramă și nu voiamă să credă, că și ple
bea nostră pote să dea astfelă de con
certă. Luândă parte însă la acestă con
certă, m’am convinsă în persdnă și am 
fostă de totă plăcută surprinsă când am 
vădută pe Românașii noștri la ridicarea 
cortinei, toți îmbrăcațl uniformă, esecu- 
tândă piesele din programă cu precisi- 
une admirabilă. M’am mirată și mai multă 
când am aufiită, că d-lă conducătoră i-a 
instruatu numai în 2 — 3 săptămâni.

După concertă, care a succesă forte 
bine, cu nerăbdare așteptamă pășirea 
d-lui losifă Segescu, stud, de cl. VIII., 
a căruia destoiniciă este cunoscută înaintea 
nostră din mai multe ocasiunl și care și de 
astădată apredat pe „Mama Anghelușa“,cu 
atâta esactitate, încât trebui de repețite-orl 
să se arete publicului, secerândă aplause 
și felicitări din partea tuturora, dela 
domni pănă la opincă.

După acesta urma „Vlăduțulă ma
mei14, comediă, în care plugarii noștri 
și-au arătată istețimea loră admirabilă. 
D-lă Ioachimă Iana, Măgurenă, I. Bog
dană, d-rele: F. Bogdană și Măgurenă 
au produsă nespusă efectă ; gândiai, că 
aplausele nu o să se mai finescă.

După representațiune urmă jocă 
pănă în dori de diuă. Primescă felicitări 
atâtă corulă cu conducătorulă loră câtă 
și d-lă losifă Segescu, rugându-i a ne 
mai face asemeni plăcute surprinderi și 
cu alte ocasiunl.

Unii participants.

eu

De lângă Blașiu, Augustă 1890.
Petrecerea dela Cenade. Am luată și 

parte la petrecerea, ce s’a dată dilele 
acestea în Cenade, sperândă, că va fi o 
petrecere cu totulă românescă. In tim
purile acestea grele, în cari la totă pa- 
sulă și pe tăte terenele întimpinămu mii 
și mii de piedecl și lovituri, a vede o 
parte bună din inteligența română a unui 
ținută petrecendu-șl la olaltă și frățesce 
câteva ore în spirită românescă, cuge- 
tamă a fi o adevărată mulțumire și plă
cere.

Der m’am cam înșelată. Deși s’a 
adunată publică destulă de numărosă, 
chiar și din depărtări considerabile, to
tuși voia bună și însuflețirea românescă 
putemă dice, că a lipsită mai cu totulă. 
Costumulă națională nu a fostă repre- 
sentată în măsura dorită, căci abia 5—6 
dame purtau aoestă pitorescă costumă; 
între acestea amintescă pe d-șorele: Leti- 
ția Moldovană din Blașă, Livia Moldo- 
vană din Cergău, d-rele Solomonă, Turcu, 
Lupană etc. Pe la 3’/2 ore dimineța pe
trecerea a începută a se disolva. Mai 
deplină mulțămire ni-a procurată ve- 
chiulă și mândrulă „Călușieră14 și „Bă
tuta14, jucate în pausă de vre-o optă ti
neri voinici cu destulă tactă și însuflețire.
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Venitulu, după oum am înțelesu, trece 
peste 40 fi.

Atâta despre decurgerea acestei pe
treceri. care s’ar păre a fi reușita, der 
cu tote acestea mie orl-ce laudă mi-se 
pierde și din penă și din inimă, câud mă 
cugeta la puținulă succestt morala, ce l’a 
avuta. Ori cine așteptă cu dreptă ou- j 
venta, ca ia o petrecere românescă sâ-șl 
petrecă românesce. Românulă nici când 
nu se desfăteză și nu se însufletesce mai 
tare ca atunci, când aude cântările și 
poesiile nostre naționale. Astfelă stândă
lucrula, eu credfl, că pentru petrecerea 
din Genade ar fi fostă de ajunsă musica 
lui Laia din BlașQ, care pentru farme- 
culă și însuflețirea, ce o scie da cântă- 
riloră românescă, e iubită și cunoscută de 
forte mulțl Români, și nu ar mai fi tre
buită, ca să se aducă și o altă musică, 
care cu oântările ei unguresci continuu 
conturba disposiția Româniloră, și oare 
era menită numai pentru desfătarea ure- 
chiloră prea fine ale unoră Unguri și 
amici ai loră, cari pote s’au simțită prea 
mari și prea susă, decâtă ca să se de
lecteze ou cântările ndstre și să-și pe
trecă cu majoritatea publicului...

A pretexta, că așa aduce cu sine 
„cultura14 și „buna-cuviință“ e numai da
tina și măestria cosmopolițiloră. Cine vre 
să-și petrecă unguresce, să mergă la pe
treceri unguresci; noi însă, când mer- 
gemă la petreceri românescl, vremă să 
ne petrecemă numai românesce! De 
acesta dorimă să țină contă tinerimea 
nostră! Unulu de pe Secașiu. 

Nona lovitnra dată irănițeriloru bănățeni.
Cu privire la noua lovitură, ce 

s’a dată comunității de avere a 
fostului regimentu română de gra
niță din Bănată, prin comisarulu 
guvernialu, fișpanulă Iakabfy Imre, 
despre care amu amintită deja, 
„Litminătoriiluu din Timișora scrie 
între altele:

După disolvarea confiniului militară 
(graniței) întâmplată prin rescriptulă ma- 
iestatică dela 9 Iunie 1872, a urmată 
împărțirea păduriloră, aflate pe acelă 
teritoriu, în doue părți: o parte s’a dată 
statului, o parte s’a dată foștiloră „gră- 
nițerl“, eră acestă împărțire s’a întărită 
apoi prin articululă de lege 30 din a- 
nulă 1873.

După împărțire, născendu-se între
barea : cum să se administreze averea, 
respective pădurile grănițeriloră, — s’a 
decisă, ca comulativă să se administreze 
și să nu se separeze; deci astfeliu s’a 
înființată și a intrată în vieță așa nu- 
mitulă „comitetă alu averiloră comune , 
grănițârescl44 din Caransebeșiu, carele a- | 
probată fiindă, șl-a făcută statute, le-a 
așternută guvernului spre aprobare, și 
pe temeiulă acestora și-a dată vieța și 
de ani aprâpe 20 s’a pusă și în activi
tate necurmată.

Dela anulă 1873 și pănă astădl s’au 
administrată numitele averi-păduri în 
modulă prescrisă prin statute ; în contra 
onestității administrațiunei nu s’a aucfitiî 
pănă astăcjl nici o unică plânsore, nici 
o suspițiune. Nu s’a plânsă nimenea, cu 
atâtă mai puțină s’a putută constata 
vre-ună casă, că administrațiunea seu 
„comitetulă44 ei ar fi călcată cândva 
cumva seu ar fi nesocotită disposițiunile 
statutului; prin urmare, înaintea lui Dum- 
nedeu și a omenimei se pote susține cu 
tdtă positivitatea și onestitatea, că nu
mita nistituțiune stă întru tdte și pănă 
la minuțiositățile cunoscute „militărescl14 
pe terenulă legală, și nu a păcătuită ni- 
rnică, nici câtă e negru sub unghiă, în 
contra legii...

De unde dâră divergința seu lupta 
între comitetă și guvernă ? Cine, ce feliu 
de interese suntă acelea, cari provocară 
divergința seu conflictulă? — Nici decâtă 
ținuta seu eventuala greșâlă a adminis
trațiunei resp. a „comitetului averii44, ci 
— organele statului; și nu pentru inte
resele seriose administrative, seu ale po
porului interesată, ci, precum vomă vede

i 
i

i

i i

la fine, din interese egoistice, mârșave 
politice, din interesele speoulațiunei, ce 
totdeuna s’a făcută și se face, s’a ren
tată și se renteză în statulă nostru și 
sub acestă sistemă — pe terenulă șovi- 
nistică-patriotică și pe conta sărmanului 
poporă română?

Căci, precum însuși casulă de sub 
întrebare dovedesee, diferința și lupta nu 
e pentru o eventuală cestiune cardinală 
a causei: adecă, nu pentru causa, că 
administrațiunea ar fi neonestă, necre- 
dinciosă, n’ar satisface legiloră și statu- 
teloră ș. a., ci pentru-că se caută cu totă 
prețulă o ingerință pe câtă de nelegală, 
pe atâtă de nebună răuvoitore și străină 
în causă!.

S’a sulevată adecă cestiunea : cine să 
disciplineze pe diregetorii subalterni ai „co- 
miletului de avere11 ?...

Și cum s’a resolvită acestă cestiune? 
— Intr’unu modă admirabilă, din punctă 
de vedere ală justiției și logicei!....

Pe când și în legea susă citată (§ 7) 
și în usulă și și în statutulu de pănă 
acum, dreptulă de-a „denumi14 și dato- 
rința de-a salarisa și de-a susține pe nu- 
miții subalterni, este esolusivă și defini
tivă ală „comitetului14, p’atuncl prudența 
și cunoscința de legi și iubirea de ade- 
vâră, dreptate și eohitate a ministrului 
elice: ^dreptulă de disciplină asupra ace
lorași subaltenl, este — alic comitatului, 
respective ală meic !u

Va să dică: înțelepciunea guvernului 
comitatensă ca și ală celui ministerială din 
Budapesta înartiouleză, ca prin forță și 
prin silă, o modă nouă dintre cele mai 
periculose și desastrose: ia biciuia din 
mâna stăpânului si, prin urmare, face 
pe subalterni nepăsători de averea onorea 
și responsabilitatea stăpânului ce-i do- 
teză!. . . .

Și acestă înțelepciune a guvernului, 
acestă anomaliă, acestă absurditate se nu- 
mesce — victoriă; se numesce „Masz- 
regelung des General Doda“, găsindu-șl 
aprobarea generală a tuturora organeloră 
de publicațiune „patriotice14 din țâră.

Da, din alte puncte de vedere, vic
toria este și esistă de faptă. Și adecă 
cum? — Etă așa: spre scopurile corup- 
țiuniloră politice, spre scopurile spoleării 
poporului română respectivă de dreptu
rile sale cele mai sânte și mai de preță, 
de dreptulă electorală! Aci dore, aci 
vcescă d-nii să — vindece!

„Puterea disciplinară14 cea nouă d’acu 
înainte va pute intimida pe „codrenii44 
și numeroșii diregătorl subalterni ai nu
mitei corporațiunl; ’i va pute terorisa și 
sumuța ca să procure voturi și partide în 
peporă pentru d-lă cutare seu cutare, la 
alegeri de deputați dietall, etc. etc.; va 
pute, pote, să influințeze chiar și pe unii 
membri ai comitetului... într’o direcțiune 
sâu.alta, care însă—despre acesta ne garau- 
tezăprobatulă patriotism ală guvernului— 
nicl-odată nu va fi spre binele și adevă- 
ratulă interesă ală poporului, ci spre sco
purile șovinismului maghiară.

Etă acesta e colosala și lăudata „în
vingere.44

Noi însă, după a nostră pricepere, 
numimă astfelă de învingere — atacă 
greu și lovitură asupra adevărateloră in
terese ale grănițeriloră....

Unu manifestă
alu tinerimei universitare române.

Am împărtășită la timpulu seu, 
că jidovii cei bătrâni și habotnici 
din România plănuiau să înființeze 
comunități israelite, se ’nțelege, 
decă guvernulă li-ar fi dată voia. 
Tinerimea israelită universitară 
însă a adresată guvernului ună 
memoriu, în care’lă rogă să nu 
permită înființarea comunitățiloru 
israelite. Tot-odată amă mai co
municată, că aceeași tinerime isra
elită va scote ună (ț*ar^> anume 
„Asimilarea44, în care va lupta 
pentru contopirea elementului is
raelită în celă română. In urma 
pornirei acestei acțiuni din partea 

Jidoviloră tineri, tinerimea română 
universitară a publicată următo- 
rulă manifestă :

Tinerimea cultă israelită a înscrisă 
(filele acestea la activulă ei ună actă 
bărbătesoă și în același timpă înțeleptă.

A tăce și a nu recunsoce însemnă
tatea acestui aotă, care imprimă o direo- 
țiă nouă și sănătosă celei mai inteligente 
părți a elementului israelită din Româ
nia, e a nu pricepe însăși interesele țârei 
nostre.

Tinerimea israelită a protestată în 
(filele acestea cu energiă în contra în- 
fîințărei comunitățiloră israelite, — în 
contra unoră instituțiunl, cari sub masca 
intereseloră religiose și a altoră interese 
inofensive în aparență, tinde a perpetua 
acelă antagonismă adâncă dintre două 
ra’sse, ce trăescă de atâta timpă în ace- 
lașă locă și suntă cu tote acestea ca și 
isolate una de alta, prin deosebirea ten- 
dințeloră și obiceiuriloră, ca prin nisce 
ziduri chinezescl.

O luptă de reacțiune în contra aces
tei stări de lucruri, dăunătore și uneia 
și alteia, der mai cu semă o luptă ho- 
tărîtă contra acelora, cari întrețină, — 
fiă fățișă, fiă pe ascunsă — desbinările, 
era necesară și acestei necesități a soiută 
să răspundă la timpă tinerimea israelită 
înlăturândă ultimele piedecl ale asimi- 
lărei loră cu elementulă autohtonă ală 
acestei țări.

A, robându-le energiculă loră pasă, 
noi studenții universitari români, cari 
dorimă o eră de pace și de progresă 
între toți fiii acestei țerl, întindemă o 
mână frățescă tineriloră evrei, și — în 
munca stăruitore, ce-șl promită a consa
cra pentru întărirea și fericirea României, 
patria nostră comună, — le urămă aceiași 
bărbați, aceeași pricepere, de care au 
dată o probă strălucită în lupta ce au 
întreprinsă.

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

Helgoland, 11 Augustă. Impe- 
ratulă germană a sosită la ameȚi. 
Primirea la podulă de debarcare 
a fostă serbătorescă și însuflețirea 
mare. S’a ținută ună serviciu di
vină sub cerulă liberă. După-ce a 
vorbită împeratulă, s’a ridicată ste- 
gulă salutată fiindă de împușcă
turi de tunuri. A urmată marșulă 
de paradă. Locuitorii insulei i-au 
îmânată împăratului o adresă. La 
orele 3’/2după amefi a plecată îm
peratulă.

Bruxela, 11 Augustă. Marea ma- 
nifestațiune socialistă în favorea 
dreptului de votă universală a de
cursă în liniște.

CUNUNIA. D-lă Ionic Gavrilescu, a- 
lesă parochă în ȚînțarI, și D-șora Ana 
Anghelă și-au serbată cununia Duminecă 
în 29 Iulie în biserica gr. or. din ȚînțarI.

Veri căldurose. Vâra anului acestuia 
se socotesce a fi una dintre verile cele mai 
căldurose, mai alesă în America, unde în 
Iuliu și Augustă c. căldurile au fostă și 
suntă grozave. De dece ani, dică omenii de 
specialitate, n’amă avută vâră așa de 
căldurosă ca cea din ăstă ană. Apropo, 
sâ dămă câteva date despre cele mai 
căldurose veri. In vâra anului 1880 căl
dura în Francia era așa de mare încâtă 
termometrulă, în orele dintr’amâcli, s’a ri
dicată la 38—40° R. In timpurile mai 
nouă însă căldura șl-a perdută proprie
tatea, care face sâ scadă și să sece is- 
vorăle și rîurile și văile de totă. Cronicile 
vechi însă ne spună, că în anulă 658 tote 
isvorlee din Francia au secată. La 889 
țăranii din Worms cădeau morți pe câmpă; 
la an. 1000 au secată în Germania tote 
rîurile și isvorele âr pescii putredl au 
născută o adevărată pestilență; la 1022 
s’au pustiită de o potrivă dmenl și ani
male din pricina mariloră călduri; la 
1132 pămentulă a crepată, rîurile și is- 

vorăle au dispărută și avlia Rinului în 
Elsația s’a uscată ca în pustiile Zahariei; 
la 1156 a fostă în Italia o grozavă căl
dură; Ia 1171 în Germania de asemenea, 
precum și la 1260. La 1276 și 1277 din 
pricina mariloră călduri pămentulă n’a 
produsă mai nimică; la 1303 și 1304 
rîurile Loire, Rină, Seina și Dunărea au 
scădută de totă; la 1474 pămentulă se 
părea ca arsă și alvia Dunărei în Un
garia era uscată de totă. La 1556 au 
săcată isvorâle; la 1652 în întrâgă 
Europa a domnită o secetă înspăimentă- 
tore. Cele dinteiu trei veri dela înoeputulă 
vâcului ală 18-lea au fostă dintre cele 
mai căldurose. La 1718 tote teatrele din 
Parisă s’au închisă din causă că căldu- 
durile pricinuiau bâle epidemice. Timpă 
de cinci luni n’a picată nici măcară ună 
picură de plâiă; termometrulă în Parisă 
arăta 36° R., câmpurile și țârinele s’au 
pârjolită, așa că fructele s’au nimicită 
de totă ; âr la 1802 cea mai mare căl
dură a fostă în Parisă, termometrulă 
arăta celă mai înaltă gradă, ce era aflată 
atunci. Asemenea mari călduri au fostă 
în anii 1811, 1818 și 1864. Vâra nostră 
dâr nu este cea mai căldurosă. Tablou
rile, ce ni-le presentă scriitorii din anii 
ai căroră veri au fostă așa de căldurâse, 
suntă înfiorătâre. Să mulțămimă deci lui 
Dumnecjeu, că căldura din anulă acesta 
nu e și mai mare.

NECPOLOGU. Capitululă catedrală 
gr. cat. de Gherla cu inima plină de 
durere anunță adormirea în Domnulă a 
iubitului confrate : Magnificului și Reve- 
rendissimului Domnă Ioanu Anderco de 
Homorodu, preposită și canonioă ală 
bisericei catedrale gr.-cat. de Gherla sol., 
urmată după ună morbă îndelungată 
ală bâtrâneței, provădută cu SS. Sacra
mente ale moribundiloră îd 30 Iulie n. 
o. sâra la 11 ore, în anulă 81 ală etății 
și 57 ală preoției sale. Osămintele de
functului se voră așecla spre repausă în 
2 Augustă d. m. la 3 ore în cimiterulă 
gr.-cat. din Ormană. Eră sf. Liturgiă 
pentru adormitulă se va celebra în 4 
Augustă la 7 ore în capela episcopâscă.

Fiă-i țârîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Gherla, la 31 Iulie 1890.

«UMrswfidâ pieței fiirtașovih
din 11 Augustă st. n. 1890.

Curgalfi la barsa de Vâana

Bancnote românesc! Oump. 9.17 Vând. 9.19
Argintă românescă - n 9.12 H 9.16
Hspoleon-d’orI - - - ti 9.18 ti 9.20
Lire turcea ci - • ■ ti 10.40 ti 10.45
Imperiali .... ti 9.38 ti 9.43
dalbinl ti 5.35 M 5.40
8cris.fonc. „Albinau6°/() M 101.— >1 —.—

n „ « 5°/e M 99.50 »> —
Ruble rusescl - - « ti 135. - n 136.—
Mărci germane - - >1 —.— —.—
Discontulă 6- 8n/0 pe ană.

din 9 Augustă st. n. 1890.
Renta de aură 4U/O............................. 101.95
Renta de hârtiă.5% .... . . 99.85
Imprumutulă căiloră ferate ungaro -

aură .......... 115.70
dto argintă.............................. 97.90

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

Amortisarea datoriei căiloră forato d« 
ostă ungare (2-a emisiune) - • —.—

Amortisarea datoriei c&iloră ferate do 
ostă ungare (3-a emisiune) - - 111.75 

Bonuri rurale ungare ..... 89.40
Bonuri croato-slavone........................104.25
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă - -.................... —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 140.50 
Dosurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului - - 127.75
Renta de hârtiă austriacă .... 88.30
Renta de argintă austriacă .... 89.60
Renta de aură austriacă....................... 108.90
Losurl din 1860   139.75
Acțiunile băncei austro-ungar* ■ - 980.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 358.75
Acțiunile băncei de credită austr. - 307.60
S-alb enl împărătesei- ...... 5.46
Kapoleon-d'orl......................................... 9.20
Mărci 100 împ. germane .... 56.60
Londra 10 Livres sterlings .... 115.90

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu,
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CONVOCARE. 40131
Onorații membrii ai „Reuniunii a ll-a 

de înmormântare11 în Deva suntă rugați 
a lua parte la a

IV. atare jewrala ordinară, 
ce se va ține la 5 (17) Augustă, după 
amedl la 4 ore, în sala primăriei.

La ordinea $ilei e:
Deschiderea și presidiarea adunării 
generali prin directorii ; cetirea pro
cesului verbală luată în adunarea 
generală premergătore;
cetirea raportului generală ală 4 lea, 
despre activitatea și starea reuniunii 
de pe 1889;
cetirea rațiociniului de pe anulă 1889,

revisuirea lui prin o comisiune de 
3, eventuala darea absolutoriului;

4) alegerea: a) directorului, b) secreta
rului, c) cassarului, d) și a 12 mem
bri ordinari, 6 suplențl în comitetulă 
administrativo pentru periodula de 
3 ani 1890—1892;

5) propuneri, rugăii seu apelate în con
tra hotărîriloră luate de corni tetă, 
înaintate directorului—cu verba seu 
în scrisă—premergătorii adunării ge
nerali cu celă puțină 24 de ore ;

6) închiderea adunării generali prin no- 
ulă directorii.

Din ședința comitetului administra
tivă, ținută la 3 Augustă 1890.

Secretarul^: Directorului
Aiigustu A. Nicoara m. P. Alexă Olarin m. P.3)

2)

Trenulu 
Trenulă 
Trenul &

O
I. Plecarea tremiriloru:

I. Dela Brașov!) la Pesta 

de persone: 10 ore 32 minute sera, 
accelerată: 2 ore 43 minute după amedl. 
omnibus: 4 ore dimineța.

2. Dela Brașov!) la Bucuresci: 

de persone: 5 ore 30 minute dimineța. 
accelerată : 2 <5re 33 minute după amedl.

Trenulă
Trenulă __ ,
Trenă de mărfuri cu vagone de persone: 12 ore 23 min. după

II. Sosirea tremiriloru:
I. Dela Pesta la Brașovi):

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

2. Dela Bucureci la Brașovu: 

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

Trenulă 
Trenulu 
Trenul &

Trenulu 
Trenulă 
Trenulă

provedntu cu diplomă de statu dm Ungaria și Rusia, 
ordineză dela orele 9—12 și 3—6.

R3 H

din cele mai bune fabrici americane și englese. 
Piese parțiale și dentara completă în aură și cauciucă. 

Gringei în emaille roșa.
Mașină de aședatQ, obturatori pentru defecte la cerulă gurii, dinți singulari 
Plombări de aură după metodulă c<=lă mai nou americană și german. 

UmplăturI în emaille de fildișă și platină după școla modernă.
Operațiuni de «linii cu totulu lipsite <le dureri prin 
ajutorulu celui mai nou aparatu de gazîi de Fila- 

delfia.
AmetirI locale prin Cocaină.

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

in ca fl-M Dr. Fătata visira (le farmacia „JeWas

AvisU cL-lorH abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulti mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Totodată facemti cunoscutu tuturoru D-loru abonați, că mai 
avemtl din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloni 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casd de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

pe lini ele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1890
Oudapesta—Predeal*

| Tren de 
per- 
s6nc

5*redealu—IBwdajpeata S8.->ll>esita"AradU”TeiîEg Teiuș-Aradu-B.-I*esta Ctopșa-mică—Sibiiu

Trenă 
accele

rată.

Trenă 
accele

rată
Tren de 

por- 
s6ne

Trenă Trenă 
nacele- de 
zntu pers.

Trend '£ren do 
per- 
eâne

accele
rată.

Trenă 
accele
rată.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
do 

jj ers.

Trena 
accele

rată.

Trena 
de 

pers.

Trenă 
do 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

Oradea-mare j

Mezo-Telegd
B6v 
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huiedin 
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
NădGșel

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

Clușlu

Apahida 
Ghiriș 
Cncerdea 
(Jiâra 
Vințulă 
Aiud

de susă

Teiușu I
1

Orăciunelă
Blașiu 
Micâsasa
Copșa mică
Mediașă 
Slisabetopole
Sighișhra 
Hașfalbu 
Homorodă 
Augustină 
Ap ața 
Feldidra

Brașov!)

Timișă
Predeaiu

BucurescI

4.26
4.58

5.49
6.02
6.12
6.27
7.31
7.55

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47
9.3i

9.05
9.35

Trenă 
de pers 
10.35
11.02
11 23
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

6.10
9.28

11.58
1.51
2.06
2.46
3.40-
4.03:
4.25 :
4.511
5.32:
5.49
6.11

BucurescI
PrecfieaBrâ
Timișă

Brașovd

Feldiora
Apața 
Augustinii 
Homorodă 
Hașfalbu
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașă

6.28
6.44
7.04
8.30
8.55

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

10.31

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crâciunelă

Teinșu

Aiudă 
Vințulă 
Uiora
Cncerdea 
Ghiriș â 
Apahida

do SUStl

Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșh 
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia 
Bratca
R6v
Mezo-Telegd
Oradea-mare j

11.23
12.08

P. Liidâny 
Szolnok

Slodapetita

Viena

i

lîlur^șâ-fijudes^-SSistrița

klurășă-Ludoșă 
Țagă-Budatelacfi 
Bistrița

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 5*
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.0]
12.3*1

4. -1
4.44
5.20
5.47
6.3b
8.12
8.4?
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. —
5.28
6.05
6.26
6.42
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
11.06

1.19
3.31
6.35

3.—

4.10
4.50
5.50

4.45
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11.51
12.27

Viena
BSiidapesta
Szolnok

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
1.2.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15

KM 
7.2U| 6.1

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

KSi strița-Mur eșu-Sxu «2 oșu

ȚJ. omh^i —
I 4.—| Bistrița 
J q ^.y. Țagh-Budatelecfi 
| g Murășă-Ludoșfi

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

Tipografia A. MUBEȘIANU Brașov.

Aradd

Glogovațu 
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Oonop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasad-
Ilia 
Branicica
Deva
Simeria (Piski) 
Or&știa
Șibotu 
Vințulă de josă
Alba-Iulia 
Teinșd

8.—
2.-
4.20
8.10

^2.20
= 2.34
2 3.05
13.23
s3.39

10.50
8.15

11.18
3.50
4.10
4.22
4.46
4.58
5.16
5.38
5.53
6.10
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

9.40
1.02
5.27
5.50

Alba-Iulia
Vințulă da jos* 
Șibotă
O răștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamil
Soborșină
Berzava
Conopti
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

A rad ii

Szolnok
SîțsdapeHta

Viena
I

I

6.49

16.53 
= 7.06
7.45

11.51
1.55

4.51
5.27
5.44
6.06
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
8 48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38
12.16
4.47
7.4b

Tr. de p. T. d> p. Tr. omn

Copșa-inlcă 4.05 10.47 7.10
Șeica mare 4.35 11.17 7.43
Ldmneșă 5.16 11.58 8.27
Ocna 5.47 12.29 8.59
Sibiiu 6.10 12.52 9.23

8 O>5 i sa-©oțsșa-uiică.
Tr. omn, Tr. dc p, Tr. do p.

Sibiiu 7.35 4.34 9.50
Ocna 8.02 4.58 10.14
Lâmneșă 8.30 5.25 10.40
Șeica maro 9.05 5.55 11.10
Copșa-inică 9.34 6.20 11.35

Cueerdea -Oswrbeiu
5

Kegluinuiu săsescu

H.Obi

Simeria (Piski)-l®etr@șeus UPetreșene-Sîmeria. (Piski)
[

T. omn
4.03
4.49
t>.24

|T. d. p. T, omn. T. omn. T. omu. T. omn.
Simeria 7.17 11.28 3.50 Petreșenl 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23
Eațegfi 8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57
Pui 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 3treiu 9.41 2.09
Petroșenl 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47

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

iCucerdea 2.55 8.20 2.56
Cheța 3.25 8.50 3.29
Ludoști 3.46 9.11 4.06

. M.-Bogata 3.56 9.20 4.15
Iernutii 4.33 9.57 4.54
Sânpaulft 4.48 10.12 5.10
Mlirașteu 5.11 10.35 5.34

n 1 5.30 10.54 5.35Oșorheiu < 5.50 4.58
Reghinul-săs. 7.25 7.-

Ar adia •— Timiser a Timișora—Aradâ

Aradu
T. omn.

6.18
T. omn.

4.18 Timișdra
T- omn.

6.30
T. omn*

1.10
Aradulu nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
Nemeth-Săgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 Nemeth-Sâgh 8.37 3.03
Merczii'alva 8.14 6.06 Aradulă nou 9.09 3.41
Timișbra 9.04 6.50 Ar adu 9.25 3.55

liegliinsalâ s&sescu
Oșorlietu^Cucerdea6.04

6.43
7.28
8.—

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

«egn;nui-sâs. 8.25 8.-
Oșorheiu

7.24
10.- 9.49
5.54 10.20

Mirașteu 7.44 6.14 10.39
Sânpaulă 8.07 6.37 11.02
lernutd 8.29 6.58 11.23
Af. 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

^innerka (Piskil-SJeued.

T. omn-
1.16
4.50

T2Î
Odorheiu

Ikirișă—Turda Turafia—SSurisni«.

Ghirișd 
Turda

7.40
8.-

10.50
11.10

3.56]
4.10

9.3C
9.5C

Turda
Ghirișj

6.05
6.25

9.40
10.-

2.40
3.-

i a.20
| 8.40

SigîsSșĂra—4>48«pa’HneEU
------- ----------------------------

® r a
—

Simeria (Piski) 
Cerna
Unieddra

I__H.25!|Od.orheiu
7.49 1.50i;9ighiș6ră

Tr. o iu ti.
4.-
4.21
4.50

KJnied.-Simeria (Pisk).

Lnieddra
^erna
Sinieria

8.40 2.45
10.52 5.28


