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Brașovîi, 1 Augusta st. v.
Tn cjilele trecute a fostu ins- 

talatu în Lipto-Szent-Miklos epis- 
copulii Baltik, care prin vorbirea 
sa de inaugurare a păstorirei sal a 
a turnatu balsamu alinătoru în ini
mile rănite ale poporului slovacu 
din partea de susu a Țârei un
guresc!.

A cjisu adecă noulfi episcopii, 
că politică nu va face și că sub păs
torirea lui fiă-care se va pute ferici 
în limba sa maternă.

Asemenea vorbe isvorîte din- 
tr’o inimă încălzită de adevăratele 
principii ale evangeliei nu li-a 
fostu datu Slovaciloru se au4ă de 
multu timpii pănă la instalarea a- 
cestui episcopii și dec! bucuria 
Slovaciloru, manifestată cu acestă 
ocasiune prin entusiaste strigăte 
de „zsivio11. e pre îndreptățită.

Mai toți episcopii Slovaciloru 
au avuții pănă acum slăbiciunea, 
de a se face uneltele guvernului 
și șoviniștiloru, creându prin po
litica loru maghiaronă nenumărate 
miserii poporului slovacă, și re- 
sultatele acestei păstoriri vitrege 
suntu din cele mai triste și păgu- 
bitore pentru biserica, scola și 
naționalitatea acestui poporu.

Acum se ivesce de-odată ună 
bărbatu, careinsuflându credincioși- 
loru săi speranțe de unu viitorii mai 
bunii, de o vieța mai priinciosă pe 
tăremulu bisericescu, școlară și na
țională, le spulberă pe neaștep
tate ilusiile celoră cari credeu, că 
poporulă slovacă e sacrificată, e 
aruncată în brațele loră legată de 
mâni și de pici ore.

Nu se va face episcopulă Bal
tik unelta guvernului și a șovi- 
niștiloră, și de aceea nu va face 
politică, ci va îngriji, ca credin
cioșii săi să se fericescă în limba 
loră maternă, va căuta să ’ndrepte 
pe câtă va pute relele trecutului, 
să facă uitate păcatele anteceso- 
riloră săi, și tăte acestea nu nu
mai spre binele poporului slovacă, 
ci și spre binele patriei.

Era bre cu putință se nu se 
deslănțuiască furiile șoviniștiloră 
la aucjulti unei asemenea vorbiri 
vrednice de ună adevărată pre
lată, căruia’i zace la inimă bi
nele și fericirea credincioșiloră 
săi?

Astfelă „BudapestiHirlap", cu
prinsă — vec|I D6mne — de „pa- 
triotice“ îngrijiri și năcăjită, în
trebă :

„Ce să <Țcemă la acesta? ni- 
mică; ne-amă obicinuită cu nepu
tința statului „ungurescă" de a’și 
ajuta. Statulă, care sufere pe 
Strossmayer în Diacovar, sufere 
și pe slavulă Baltik în Lipto- 
Szent-Miklos. Decă de acum în 
colo ațîță panslavii susă, n’avemă 
nimică în contră, volenti non fit 
injuria1,1.

Ce i-ar fi plăcută foiei ungu
resc!? Să se pronunțe episcopulă 
Baltik, că se ’njuga la carulă ideii 
de stată maghiară, că nu va per
mite te se fericescă credincioșii 
săi în limba loră maternă, ci în 
limba celoră dela „Budapesti Hir- 
lap“, atunci n’ară fi avută aceștia 
ni mică în contră, atunci „panslavii11 
n’ară fi ațîțată!

Lî-ar fi plăcută dușmaniloră 
poporului slovacă, să se facă epis
copulă Baltik unelta loră, făcendă 
o declarațiune ca a fișpanului din 
Lipto, că va usa de tote puterile 
de care dispune, în postulă său 
de fișpană, pentru lățirea ideii de 
stată maghiară, cu alte cuvinte 
pentru lățirea maghiarisării!

Ce ispravă „patriotică11 ară fi 
făcută fișpanulă din Lipto și epis
copul din Lipto Szent-Miklos, când 
ară fi mersă mână ’n mână, pu- 
nendă la regulă pe „panslavii11, 
cari nu vreu să se lapede de limba 
mamei loră!

Der tote planurile și le vădă 
acum că4endă în baltă. Bucuria, 
ce ll-o pricinuise fișpanulă din 
Lipto, 11-a prefăcut’o în mâhnire 
episcopulă Baltik !

Cei dela „Pester Lloyd11 suntă 

mai „optimiști11, ori mai bine 4isă 
îșl dau aerulă de „optimiști11, îșl 
facă voiă bună de nevoiă. Fă- 
cendu amintire de „succesulă11 ce 
au avută să lă înregistreze șovi- 
niștii pe tăremulu politică în urma 
marei adunări a Sasiloră în Sibiiu, 
speră, că și sub păstorirea epis
copului Baltik voră amuți con
trarii ideii de stată maghiară, 
contrarii maghiarisării cu alte cu
vinte.

Ei bine, pe ce-șl întemeiază 
guvernamentalii speranța loră? Pe 
resultatele adunării săsesc!!

N’au nimerit’o. Episcopulă 
Baltik nu va face politică, ci va 
căuta să-și fericescă credincioșii 
săi în limba loră maternă. Și ju- 
decândă și după ovațiunile ce i-le-a 
făcută poporulă slovacă cu oca- 
siunea instalării, episcopulă Baltik 
e omă la loculu său, e omulă po
porului slovacă.

ZDTZST
Agitația în Grecia din causa beratelorâ.

O mare emoțiune domnesce din 
causă, că Porta a promulgata beratele 
episcopilorfi bulgari fără a-le Jfi modifi
cata. Totă lumea se așteptă, ca demisi- 
unea Patriarhului ecumenica sâ decidă 
pe guverna, decă nu sâ oprescă acorda
rea beratelora, cela puțina sâ le modi
fice într’unfi sensă mai favorabila inte- 
reseloră elenice. țliarele ministeriale, cari 
pănă acum au păstrată o atitudine mo
derată, au începută sâ scrie articole vio
lente. țliarele „Palingenesia“ și „Nea 
Ephimeris11 dică, că elenismula, a cărui 
religiune și drepturi sunta călcate în pi- 
ciore, trebue sâ ia defensiva. „Palingene- 
sia“ adaogă, că Porta a eșită în afară 
de lege, violânda tractatele în prejudi- 
țiula supușilorh sâi ortodocși; consecin
țele unei asemenea nedreptăți se vora 
simți. Se asigură, că guvernula nu se 
gândesce pentru momenta sâ esă din re
zerva ce a păstrată pănă acum, der va 
căuta să ia oposiției orl-ce pretexta de 
a-la ataca pentru motiva de neacțiune și 
o pretinsă indiferență.

Predarea Helg olandei.
In 9 Augusta guvernula germana a 

primita în moda oficiala insula Helgo- 
landa dela guvernula englesfi, care i-a 
dat’o în schimbula unora ținuturi din 
Africa ostică, ce Germania i-le-a data 
Angliei. In proclamația ce a dat’o cătră 
HelgolandezI, împâratula germana le pro
mite păstrarea, pe câta se pote, a legi- 
lora indigene și obiceiurilora esistente, 
er generațiunea actuală rămâne scutită 
de obligamentula militară generala în 
armată și în flotă; mai departe tarifula 
vamala va rămâne neschimbata una șira 
de ani. Tote pretențiunile de drepta la 
avere ale privațiloră și corporațiunilora 
cătră guvernula englesa rămână valabile. 
Guvernula împărătesoa va cultiva ore- 
dința lora părintescă și le va apăra bi
serica și șoola.

După cetirea proolamației, împâra- 
tula rosti o vorbire cătră soldații mari
nari, numindu-i „cameradl“ și dicânda 
că „a patra di după serbarea memora
bilei clile a luptei dela Worth, în care 
s’a dată lovitura cea tare de ciocanfl 
pentru înființarea noului imperiu germana, 
elaîncorporâză la imperiula germana, fără 
luptă, fără sânge, acestă insulă, ca cea 
din urmă bucată de pămenta germana; 
insula este chiămată a fi unfi bastionfi 
pentru pescarii germani, una puncta de 
scuta și sprijină pentru marină, una adă- 
posta și scuta ala mării germane în 
contra orl-oărui inimioa, căruia i-ar veni 
în gânda să se arate pe ea.“

Jpiarele engleze consideră predarea 
Helgolandei ca actula finala ala învoelei 
anglo-germane, prin care s’a întărită din 
nou raportula amicala dintre ambele na
țiuni înrudite. „Standard11 declară, nu-i 
vorbă, că Anglia nu s’a alăturata la 
alianța triplă, der e naturala, că ea stă 
umăra la umără cu acele puteri, care au 
dovedita Angliei, că nu țîntesca nimica 
ce ar fi incompatibila cu susținerea păcii 
europene.

8CIRILE PILEI.
Procesulîi de pressă alu „Gazetei11. 

Procurorula r. din Târgu-Mureșului, după 
cum cetimă în „Kolozsvâr“, încă de erî
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Sorecii din Hameln.
Se spune, că artiștii, musicanții și 

poeții farmecă de multe-orl inima fe- 
meiloră — și de aceea vedi bine, suntu pe
riculoși. Nu trebue să aducemfl esemple! 
Pote că secsula cu inimă de ceră scie 
prețui în omă, ceea ce e de prețuita, 
mai bine ca secsula bărbătescă cu inimă 
de petră și cu sufletă de oțel’. Se pote! 
Ori doră singură femeea pricepe bine, 
că aceste persone într’adevără au inimă 
și sufletă în raporta cu ceialalțl mu
ritori? Sărmanele! La acestea ființe află 
ele ceea ce pote dorescă să afle, țh’cân- 
du-se în parentese, la acestea află ele 
acela curata și fidela amoră, neputân- 
du-se afla amoru fără a esista r.ai ântâiu 
inimă și sufletO. Și apoi cine are sufletă 
și inimă prea bune —* decă nu artiștii ? 
Da, căci arta este efectula seu sămența 
sufletului, er nu a rațiunei. Aci sufletulă 
are cuventula și votulQ, er nu rațiunea. 
Der nu totă lumea profană înțelege, că 
aceste ființe cu sufleta se absorba în 

regiunile spiritului și idealului, er nu în 
cele ale materiei și lucruriloră efemere. 
Cei ce nu pricepa acesta și rîda de săr
manii artiști, — cei ce pricepa î i res
pectă cu demnitate și-șl plecă capula 
în fața lora. Și nu sunta mai multa 
între acești din urmă ființele femenine ?

Așa și cântărețula din Hameln, cu 
lira sa, cu cântecele sale, cu figura sa 
de artista, făcu mare impresiune în inima 
tînără și inocentă a „ Gertrudei'1, a unei 
june de pesoara din acela loca :

„Seine Augen, seme Lieder
Senkten ihr das zarte Kornlein
Stiller Liebe in die Seele11....

Va să dică fetița de pescara îșl 
aprinde inima de o flacără nestinsă prin 
privirea ei în ochii Cântărețului și prin 
ascultarea cântecelora lui; der cine scia 
acesta afară de densa? Singură ea scia, 
și pe densa singură o ardea acea fla
cără, carea făcându-i rane, durerea lora 
o rodea numai pe ea, — vai! numai pe 
ea, căci era una amoru mută și Domne 
rău este amorula muta ! Rău și lamen
tabila este atunci când:

„La nime ’n astă, lume
încă n’am rostită,
Ângeră dulce, alu tău nume, 
Nume multă iubită !
Sărmană fată de pescariu, amarați 

mai chinuiai! Der lasă, că și Musican- 
tula ardea pentru Gertrud. Scurta: 
Inimă cu inimă degrabă se învoiescă, și 
ochi cu ochi pe nesciute îșl ochiesch :

„Ochiu de jună, cu ochiu de june 
Se’ntelnescă ca prin minune...
Doi ochi dulce 'ți tălmăcescă 
Taina-ascunsă, ce simțescă* 1....
Și ochii lui Hunold și ai Gertrudei 

se întâlniră și vorbiră o limbă înțelesă 
mai bine de dânșii, ca ort ce limbă de 
sub sore. Mare și respicată limbă este 
ochiula !... Pe față nici unuia nu-șl spuse 
dorula sufletului. Schopenhauer se miră, 
că într’unh târgă de omeni, cei ce sunta 
de o pânză se întâlnesca și întâlnindu-se 
ai cugeta că aceștia de când e lumea 
tota la-olaltă au fosta.

Așa e cu iubirea seu cum se mai 
dice de poeți — cu amorula.

Mișcare! Hunold pentru prima dată 
a simțită aci și acum a.cestă patimă 
dulce-amară, care în realitate este una 

visa, în care cu câta capeți mai mulțl 
bani, cu atâta ești cu mâna tota mai 
golă. Der Hunold, dându’sl pe față iu
birea sa în fața copilei de pescarO, și 
revelându-șl ^cugetele seriose“, cu cari se 
încumințescă și acjl mulțl Don-juanI 
moderni — începe a țese în sufletulă de 
speranță a junei inocente viitorula cela 
mai abundanta în dile de aura, vecjl 
bine țăsuta în versuri amordse, mim 
sciu să’la țesă toți poeții optimiști.

In declarațiunile sale amorose o asi
gura, că ela obținânda o remunerațiune 
bună și o plată grasă dela orașula Ha
meln — câta de bune venită le va fi 
aceea pe drumă, căci ei, o! amoresații, 
aveau de gânda sâ fugă, — și departe, 
în țâra amorului și în codrula dorului, 
sâ’șl edifice palatula iubirei și cuibula 
vieții:

„Wo wir uns das Nestlein bauen, 
Und in Lieb’ und trautem Frieden, 
Glucklich uns’re Tage fristen!“

Adecă Hunold, după ce va fi scă
pata pe cetățeni de șorecl, și ca ur
mare și-ar fi și primita salarulă, avea 
îp cugeta sâ fugă în lumea largă cu
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se află în Clușiu pentru a lua parte la 
pertractarea procesului nostru de pressă.

* 
A

Ordinațiune consistorială. Pentru de
punerea esamenului de cualificațiune în- 
vățătorescă în Caransabeșă se pune ter
ming pe diua de 30 Augustă a. c. stilulă 
vechiu și cele următore. La acestă esa- 
menă se admită toți aceia, cari potă do
vedi, c’au absolvată studiele pedagogice 
la vre-ună institute publică seu pe cale 
privată. Petițiile pentru admitere la esa- 
menă au să intre la consistoriu celă 
multă pănă la 20 Augusta a. c. stilula 
vechiu și să fiă instruite: 1. cu atestata 
de boteza; 2. cu atestatele despre absol- 
varea studiilora pedagogice; 3. cu taxa 
de 10 fl. v. a. Cei ce au să repețâscă 
esamenula au să se insinue din nou. 
Petițiile oare voră întră după terminula 
de mai susa, seu care nu vora fi ins
truite în modula arătata, nu se vora lua 
în considerare.

* * *
Lela Tablă la Curiă. D-lă Andreiu 

Frăneu, jude Ia tabla r. din Târgu-Mu- 
reșului, a fosta numita jude la Curia din 
Pesta.

* * %
Recolta in comit. Ternavei mici este 

mai bună ca mijlociă, luându-se în con- 
siderațiune mulțimea și bunătatea grâu
lui; ovăsula, cucurudula și sfeclele de 
zaharrt încă promită o bună recoltă.

* 
* *

Batjocorirea imnului austriacă. Lui 
„Pester Lloyd“ i-se scrie din Pojuna, că 
într’o cafenea de acolo, cântândh mu- 
sica țiganiloră imnulă austriaca, fu în
tâmpinată cu batjocuri și fluerăturl, care 
erau adresate și oficeriloră armatei co
mune, cari se aflau în acea cafenea. Din 
causa acesta comandantulă de corpă 
archiducele Frideric printr’una ordina 
interdice tuturora oficeriloră din garni- 
sonă cercetarea după 12 ore din nopte, 
a localurilora unde cântă musica.

*
* *

încetată din vieță. Cunoscutuia poeta 
dramatica austriaca Eduard de Bauern- 
feld a murită în etate de 88 ani.

* *
Lupi. In noptea de 7 spre 8 Au

gusta una lupa sfâșia una cala cam Ia 
200 pași departe de comuna Nou, comit. 
Sibiiului.

*
* *

Lovită de trăsnetu. Din acelașă Nou 
se scrie, că în 8 Augusta în timpula 
unei furtuni fu trăsnită în câmpa una 
băiata păstoră.

* 
* jJ:

Ună fenomenu rară. La institutuia 
anatomica dela universitatea din Clușiu, 
sectându-se una cadavru ala unui dileră 
în etate de 37 ani, se observa una casa 
rara de situs transversus viscerum. Tote or
ganele de pe partea drâptă se aflară pe 

draga sa, cu fata de pescara. Și în- 
tr’adevără terminula se apropia, căci se 
ivise lună plină și vreme năptea se
nină. Șepte nopți a avuta Hunold lucru 
cu șorecii; șepte nopți în flnerh tota 
dicea și șorecii tota după elă sărindă 
mergeau, sărinda și jucânda prin stradele 
cetății. Cum să nu, când ela așa le cântă 
și descântă:

„Ringelt die Schwănzchen
Lustig zum Tănzchen,
Mit meinem Spiele
Lock ich zum Ziele
Măusricli und Maus.
Kuchen uud Kriimel
Streu icli wie Blumel,
Ohn’ Unterlassen
Hin auf die Gassen
Reichlich und dicth;
Zucker zum Naschen
Hab icli in Taschen
Spek auch gebratten
Wird sicii verrathen
Riclit ihr ihn nicht.!
Tummelt euch Mausclien!
Niedliche Mausclien!
Kommet hervor! 
Mausclien hervor! 
Hervor! Hervor!

Tota așa cântândă și descântândă 

partea stângă. Ficatulă era la stânga, 
stomaohula și splina în partea dreptă. 
Individula acesta muri sub simptome de 
tifusă.

** 5»;
înecată. In dil®!0 acestea scăldân- 

du-se individula de 15 ani Andreiu Ba
logh în Olta lângă Sepsi-SângeorgI, s’a 
înecata.

* 
A #

Focă. In Sighișora a arsa în năptea 
de 5 spre 6 Augusta n. locuința grădi
narului dela castelă, unde se afla flo
răria lui Bakon. In poda se găsi pe o 
saltea de paiă cadavrulă jumătate car- 
bonisata ala grădinarului lui Bakon, Ru
pert Wewera, fiindu-i mânile și piciorele 
cu totula arse. Se presupune, că ela 
fiinda beta ar fi adormita în poda cu 
luminarea aprinsă.

** *
Ună nou monitoră pe Dunăre. Sec

țiunea de marină din ministerulă comuna 
de răsboiu a comandată la fabrica H. 
Schoenichen din Pesta-nouă ună nou 
monitoră pentru Dunăre, de o dimen
siune însă mai mare, ca monitorele „Ma- 
rosu și „Leithau.

Din. Domânia.
Serbarea societății pressei din Bucu

rești. Serbările din BucurescI ale socie
tății pressei, care s’au ținută Sâmbătă 
și Dumineca trecută, fiinda favorisate de 
ună timpă frumosă, au reușită peste aș
teptare. Grădina Rașca era îndesată de 
lume, care venise în numără mare la pe
trecere. Frumosă și imposantă a fostă 
tombola. Obiecte de o valore mare și 
de o frumsețe artistică constituiau celă 
mai măreță și atrăgătoră bazară. Inbul- 
zâla la cumpărarea bileteloră pentru tom
bolă era forte mare, fiindcă eu ună franca 
se puteau câștiga obiecte de valora de 
peste 500 Iei. Pe lângă acestea au fostă 
și alte jocuri, cari tote au reușită pe de
plină .

Musicile militare, bandele lăutari- 
loră, îmbrăcațl în costume naționale, în- 
tre-carl escela vestita bandă a lui Dinicu, 
apoi alțl lăutorl ca Anghelușă, Bertini 
etc. delectau publiculă cu frumosele cân
tece românescl.

Grădina era splendidă iluminată de 
mii de lampione. Pe lângă aceste s’au 
mai făcută focuri artificiale, precum sore 
cu evantaliu, cascade, candele romane 
ș. a. S’au înălțată patru balone, cari 
însă din causa vântului nu s’au aprinsă. 
Balulă a atrasă puțină lume, fiind-că 
danțulă ar fi fostă ună chină pentru pu
blică, pe căldura cea mare din Bucu
rescI .

Venitulă brută ală serbăriloră e de 
9,085 lei și 30 bani, cheltuelile s’au ur
cată la cifra de 1500 lei, prin urmare a 
fostă ună venită curată de 7500 lei pen
tru fondulă societății pressei.

ademenesce șorecii și’i duce pănă la țăr- 
murii Veserului, unde cu focă începe a- 
le 4i°6 cânteculă plină de farmece:

,,Nun Miiuse und Ratten
Ob alt und jung
Hervor aus dem Scliatten
Jetzt gilt es den‘Sprung; —
Es blinket und winket
Die spiegelnde Fluth,
Getrinket! Versinket, 
Verteufelte Brutt!“

„Hinunter, Geziefer
Verrathen, verfluclit,
Nun tiefer und tiefer
Zu schwimmen versucht.
Nun krauscliet und tauschet
In Strudel und Graus
Und liauchet und fauchet 
Die Seele euch aus!“ — — —

Sârmană câtă șorecescă! Ferice de 
voi locuitori din Hameln!

In poveștile nostre naționale scimă 
și ne revocămă în memoriă de fluerulă 
fermecată, de trișca ce a căpătat’o voi- 
niculă povestei dela vre-o babă, dela 
Sfânta Vineri seu dela Sfânta Duminecă,

Grozava dramă din strada Antim. D u- 
rninecă diminâță se răspândi în Bucu
rescI svonulă unei grozave drame în 
strada Antim. Roporterulă „Timpului “ 
s’a dusă imediată la fața locului, unde a 
putută să culâgă informațiile următore 
în amănuntă :

In strada Antim Nr. 11 locuia ună 
bătrână, Vasile Vanga, omă forte cum 
se cade, care era afectată de ună vițiu 
de vedere, în vârstă de 73 de ani. Acestă 
bătrână avea o fiică vitregă Maria Lo
renz, în vârstă de 39 de ani. Ea înebunise 
de 3 ani de dile, der mania ei nu era 
periculosă.

Vasilie Vanga, Sâmbătă năptea, se 
hotărî să’șl pue capătă cjileloră și’șl făcu 
testamentulă, prin care cam 500,000 
lei în imobile și în ipoteci și 20,000 lei, 
pe care’i avea la casa de depuneri, a 
lăsat’o la diferite case de bine-facere 
și mare parte pentru construirea unui 
asilă de orbi și de bolnavi de nervi.

Pe la miedulă nopții, elă s’a scu
lată și a scrisă orbesce cu cretă pe tăte 
ușile, dulapurile, pe josă, pe mese, pe 
scaune, pe lavițe, osebite disposiții ale 
sale, lăsândă, după cum se vede scrisă 
pe ună dulapă, unei nepote, Maria Pinhac, 
născută Hamer, 6700 lei pentru înmor
mântare.

Apoi elă s’a dusă, pe dibuite, la 
fie-sa vitregă, Maria, cu ună revolveră 
cu șâșe focuri în mână. O împușcă în 
urechia stângă și așe4ându-se pe podea 
lângă ună fotoliu îșl trase și sieși ună 
glonță în urechea dreptă. Sinucisulă nu 
mânca de cinci clH® ȘÎ necontenită spunea 
nepdtei sale, că o să moră.

La fața locului au fostă d. procu- 
roră Mânu, judecătorulă de instrucția 
d. Țărână, asistați de inspectorulu Crețu, 
însoțită de comisarulă cl. I. Anghelescu, 
secția 26.

Testamentulă a fostă făcută Joi după 
amiacjl, scrisă de nepota sa Maria și is
călită de răposatulă.

Spre 4iuă; înainte de a se sinucide, 
elă scrise pe o masă următorele: — 
D-le procuroră, grăbiți cu înmormân
tarea.

Cadavrele au fostă duse la Morgă, 
unde se va face autopsia.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Selagiu, 6 Aug.

Adunarea generală a Despărțeinentului 
XI alu „Associațiunei Transilvane11 și a„Reu- 

„niiinei fenieiloru române Selăgiene.“
De vre-o șese ani s’a introdusă la 

noi în Sălagiu datina bună de a ține la 
sate adunările generali ale Despărț. XI 
ală „Assoc. Trans.u și cea a „Reuniunei 
Fem. Rom. Selăgieneu, la cari pârtiei - 
pândă în unire și lucrândă împreună in
teligența română cu poporulă română, 
s’a observată o interesare vie pentru a- 
ceste instituțiunl salutare și s’a dove-

sâu și dela cei trei pui de smeu cu pa- 
puculă, comănaculă și fluerița, pentru 
care se certau neputându-le împărți. Ve- 
nindă smeii ori altă inimică, voiniculă 
cu fiuerulă măestru și năsdrăvană, cum 
4ice poporulă, începândă să dică, unde 
numai începă piciorele să le umble și 
jucau și jucau pănă nu mai puteau; ba 
și pe celă mortă îlă făcea să joce cu 
astfelă de flueră năsdrăvană și ferme
cată de 9 babe eșite din rândulă ome- 
niloră și părăsite din câta femeiloră.

Atâta putere, atâta tăriă este în 
flueră, frațiloră Români!

Insă durere! Ună rivală ală lui Hunold, 
care asemenea iubea pe Gertrud, presen- 
tându-se înaintea sfatului, calumniază pe 
Hunold, pretecstândă, că conjurațiunea 
în contra șoreciloră nu a reușită deplină, 
aflându-se încă ună șorece — regele șo- 
reciloru — chiar în celarulă primarului. 
Câtă de binevenită a fostă acesta pen
tru boierii cetății seu fruntașii orașului! 
Și așa se codeau ca să-i dea remunera- 
țiunea promisă!........  (Va urma.)

dită, că suntemă ună neamă plină de 
vieță, care voesce a progresa pe tere- 
nulă culturală cu pași siguri.

Astfelă și 4iua de 4 Augustă n. 
o., diua ținerei adunăriloră generale a 
Desp. XI ală „Associațiunei transilvane 
pentru lit. și cult, poporului română“ 
și a „Reuniunei fem. rom. Sălăgienea în 
Supurulă de susă, a fostă o adevărată 
serbare națională.

Comuna Supură, situată în centrulă 
Sălagiului pe ună șesă mănosă, încursulă 
valei Crasnei, cu diua de 3 Augustă a 
eșită din liniștea sa ordinară, fâcândă 
mari pregătiri pentru primirea c.u ova- 
țiunl a dspețiloră venițl din depărtări, 
mare parte grupați la oasa ospitală a 
d-lui Andreiu Cosma, adv. și dir. insti
tutului „Silvania.“

In diminâța 4^0i de 4 Augustă 
sosia din tote părțile inteligința română 
nu numai din cele mai depărtate locuri 
ale Sălagiului, ci și din comitatele ve
cine : Biharea, Sătmară, de pe la Baia 
mare, Chioru, de peste Meseșă și din 
Ardeală.

Era înălțătore de inimă însuflețirea 
cu care poporulă a primită pe directo- 
rulă desp. XI., Rvds. d-nu Alimpiu Bar- 
boloviciu. Ună banderiu formată din 36 
tineri din poporă în costumele loră or
dinare decorate cu însemne serbătoresol, 
în frunte cu bravulă loră învățătoră 
Mihaiu Bobișă, a întâmpinată departe, 
în hotarulă comunei, pe directorulă des
părțământului, care venia însoțită de 
ma'i mulțl inși din jurulă Șimleului și 
care fu bineventată printr’o cuvântare 
scurtă, însă însuflețită.

In capulă satului, la porta locuinței 
d-lui Cosma, în a căreia curte erau fă
cute pregătirile pentru petrecerea de 
vâră publicată, cum și în alte două ca
pete ale satului, pe unde aveau să între 
dspeții în comună, erau ridicate porțl 
triumfale cu inscripțiunl naționale de: 
Bine ați venită!

La 8 ăre s’a începută serviciulă di
vină, la care a pontificat Rvds. d. Alimpiu 
Barboloviciu, vicariulă foraneu Episco- 
pescu ală Selagiului și direct, despăr. cu o 
asistență numărosă. Cântările bisericescl 
le-a esecutată cu multă precisiune co- 
rulă scolariloră și tineretului din co
mună, sub conducerea învățătorului loră, 
căruia i-a succesă a lă disciplina des
tulă de bine.

Poporulă, care se îngriji atâtă de 
multă de curățirea caseloră sale pentru 
acâstă serbătore națională, nu și-a ui
tată nici de biserica sa, — care este 
spațidsă și una din cele mai vechi clă
diri de pâtră din acestă giură, cu ună 
iconostasă frumosă— pe care o-a renovată 
și curățită, costândă pe poporă peste 
2000 fl.

Nu mai puțină vredniciă au desvol- 
tată acești poporenl și în repararea 
școlei și edificieloră din jurulă ei, în pro- 
vederea ei cu aparate pentru instruc
țiune și cu bănci forte corâspuD4ătdre 
pentru școlari. Recunoscință loră și bra- 
viloră săi conducători: D-nii Ionă Gală, 
protopopă, Augustină Osiană, coopera- 
toră, Andreiu Cosma, I. Alecsuțiană, cu- 
ratoră și învâțătorulă, cari influințâză 
asupra loră în direcțiune atâtă de sa
lutară.

După 9 ore comitetulă despărță
mântului, invitată prin o deputațiune, s’a 
presentată âră în biserică, unde-lă aș
tepta o inteligență atâtă de numerosă, 
ca la nici una din adunările din trecută. 
Afară de Rvds. domnă vicariu Alimpiu 
Barboloviciu, mai erau de față: Rvds. 
Ciriacă Barbulă, vicarulă din Careii mari, 
și 11 protopopi: M. 0. D. Gavrilă La- 
zară din Sanislau, I. Sabo din Supurulă 
de josă, Alecsiu Berinde din Seini, Alec- 
sandru Lemenyi din Borșia, Ionă Gală. 
—Supură, Pap Todoru—Ortelcă, Vasiliu 
Geție—Cucu, Alesandru Costea—Oarța de 
susă, Coroiană Demetriu—Santău, Alecsiu 
Varna, —Asuagiu, Papă Ambrosiu, —Do- 
rolță și alțl preoți nenumărațl. După 
informațiunl—numai cei morboșl au ab
sentată din totă jurulă. Au mai fostă
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presenți și din depărtări bărbați dis
tinși : d-lă Georgiu Popă de Băsesel, D. 
Georgiu Filepă din Tașnadă, d-lă Popă 
Alecsandru, jude regiu din Cehă, Dr. 
Ioană Popă, prof, de teologiă în Gherla, 
Vasilie Leșianu fostă prof, la Beiușă, 
Dr. Stană Floriană, profesoră în Beiușă. 
M. O. D. Georgiu Cheresi din Portelecă, 
M. Ajaki din Domahida, Simeonă Ma- 
rincașă din Bogdana și alțl forte mulțl bă
trâni și tineri, judecători r., jucjl comi- 
tatensl, notari comunali, posesori, ju
riști, doctorandl, artiști de pictură, teo
logi, învățători, măestri și alții din tăte 
păturile societății române Selăgiene con
sole de chiămarea de a conlucra la 
consolidarea progresului culturei națio- 
ționale române.

Poporulă nici vorbă nu era să în
capă, ci sta în jurulă bisericei cu o rară 
paciență ca să mai audă și elă câtă de 
puțină ce străbatea prin ferești și ușe.

D-lă A. Barboloviciu, direct, despt., 
a deschisă adunarea cu o cuvântare 
clasică, rostită cu elocința-i caracteristică 
pătrundătăre, demonstrând!!, că istoria 
nemului românescă în totă deoursulă se- 
culiloră a fost și este bisericâscă, ajungând 
la conclusiunea: „Să dămă poporului 
cultură religidsă-moralău, care cuvân
tare a pătrunsă cu atâta convingere pe 
ascultători, încâtă unanimă au cerută 
aceea a se tipări și distribui membriloră 
ca ună mărgăritară prețiosă, care să le 
fiă directivă în viitoră.

După deschiderea adunărei, d-lă 
Andreiu Cosma saluta adunarea în nu
mele poporului română din comună în 
termini forte călduroșl, cu care ocasiune 
arăta și interesantulă istorică ală ținu
tului acestuia, dedusă cu multă erudi- 
țiune dela coleniele romane, dela care 
timpă „se trage și numele comunei, pe 
a unei suburbiulă cetății Balota, din care 
prin devalvațiune adl se numesce Su- 
pură.“

Forte interesantă și instructivă a 
fostă și raportulă comitetului direcțiunei 
Despărțământului pregătită prin secre- 
tarulă Dr. Ioană Nechita, care neputân- 
du-se presenta la adunare, s’a înlocuită 
prin notarulă adhoo: Ioană Lazară , 
compt. la Inst. „Silvania", și Ioană Chere- 
bețiu, preotă. In acestă raportă s’au ară
tată lucrările Despărțământului din de- 
cursulă anului, precum și publicarea unei 
statistice minuțiose despre starea și pro- 
gresulă învățământului poporală din Să- 
lagiu; s’a constatată, că pe terenulă in- 
strucțiunei poporale încă suntă multe 
de făcută ; cu deosebire s’a regretată, că 
din oomisiunile esmise în cele 14 Pro
topopiate din Sălagiu pentru constatarea 
progresului șoolară, numai din 6 au so
sită la Direcțiune relațiunl detaliate. In 
adunare s’au numită tractela comisiuni- 
loră negligente, aci însă le tacă în spe
ranța, că comisiunile alese în viitoră 
voră ține semă a se feri de o asemenea 
eventuală negligență, ce amă fi siliți a-o 
arăta în publică.

A făcută mare și plăcută impresiune 
asupra ascultătoriloră împărțirea premi- 
eloră învățătorescl, pe cari distinșii noș
tri bărbați în totă anulă le ofereză pen
tru învățătorii, cari îșl facă datoria pe 
tote terenele cultivărei poporului Sălă- 

.giană, atâtă în cetită, scrisă, economiă 
și pomologiă, câtă și în școlele de re- 
petițiune și formarea de coruri vocale 
bune.

Celă dintâiu premiu, amăsurată pro
gresului generală, ar fi trebuită să-lă 
capete d-lă învățătoră din Băsesel Ioană 

• Chira, care însă renunțândă cu marini- 
miă în favorulă confrațiloră săi învăță
tori, Direcțiunea i-a votată ună premiu 
de ondre donându-i „Istoria Româniloru'1 
mai nouă de G. Barițiu, și astfelă pre- 
miulă întâiu de: o vacă cu vițelă ’i s’a 
venită d-lui Eliă Popii, învățătoră în Șom- 

.cuta, care deși e afară de ambitulă Sil- 
vaniei, însă e membru fundator ală „Reun. 
înv. Rom. Sălăgenl“, și în meritulă ac
tivității sale s’a găsită vrednică de acestă 
premiu.

Premiulă ală doilea: 0 scrofă cu pur

cei, l’a obținută Vasilie Olteană (Bongăr- 
deanulă), învățătoră în Periceiu. Ală trei
lea, de patru galbeni, l’a dobândită Teo
doră Medanu, învățătoră în Hotoană. Pre
miulă ală patrulea de 30 florini i’a do
bândită Ipathiă Todorană, învățătoră în 
Domnină. Premiulă ală cincilea de 10 
florini — Ioană Oegariu, învățătoră în 
Cehiu. Premiul ală șeselea —I. Mureșianu, 
și premiulă ală șeptelea — I. Gosmanu, 
înv. în Badacină.

Nu potă lăsa neamintită aoi, că Me- 
cenatele înflorirei causei școlare din Să
lagiu este marele proprietară d-lă G-eor
giu Popă din Băsesel, care în totă anulă 
susține premiulă I și II pentru cei mai 
abili și diligențl învățători.

Cu finea raporturiloră s’a presentată 
în sorisă și s’a cetită o propunere im
portantă și desvoltată pe largă a secre
tarului Dr. Ioană Nechita, despre folosulă 
și mijlocele înființărei unui fondă comună 
de ajutorare pentru școlele din Sălagiu, 
care s’a dată unei comisiunl pentru cen- 
surare și pentru aflarea mijloceloră, prin 
cari va fi a se realisa înființarea fondu
lui numită, decă adunarea generală a 
Associațiunei mame pentru lit. și cult, 
poporului română va încuviința acesta. 
S’au făcută numărose înscrieri de mem
bri și tacse pentru Associațiune, primin- 
du-se 100 fi. Totă cu acestă ocasiune 
d-lă Andreiu Cosma s’a făcută membru 
ordinară odată pentru tot-deuna cu ună 
capitală de una sută florini, donată în 
una acțiune de a călei ferate Sălăgiene.

Adunarea viitore s’a decisă a se 
ține pe țermurele Someșului, în Sălsîgu.

(Va urma.)

ProîMa scolelorn românsscl flin BeinșD.
A eșită de sub țipară „Programa 

gimnasiului sup. gr. cat. și a șcâleloră 
normali din Beiușă, pe anulă scol. 1880-90. 
Redactată de loanu Buteanu, directoră 
și profesoră P. O. Ou tiparulă lui Iosifă 
M. Muntyana (f.)

Acestă programă este tipărită în 
textă maghiară și română. In partea 
primă conține: O privire fugitivă asupra 
trecutului nostru, de Ioană Buteanu. In 
acâstă parte se află mai multe date din 
istoriculă gimnasiului din Beiușă, con
semnarea tuturoră patroniloră, directo- 
riloră, profesoriloră și școlariloră, oarl 
au studiată la acestă gimnasiu înoepândă 
dela întemeiarea lui și pănă adl.

In partea a 2-a a programei se află 
date privitore la an. școl. espirată, din 
care reproducemă următorele :

La gimnasiu au funcționată urmă
torii profesori: Ioană Buteană (tot-odată 
și directoră), Coriolană Ardelenă, Vic- 
toră Borlanu, Teodoră Bulcu, Vasiliu 
Dumbravă, Traiană Farkas, Demetriu 
Fekete, Ioană Fersigană, Georgiu M. 
Marinescu, Georgiu Papp, Vasiliu Ste- 
fănică, Dr. Floriană Sztân. CatechețI : 
Vasiliu Papp (gr. or.), Angelics Kozma 
(rom.-cat.), Emerică Sipos (conf. elve- 
tică) și rabinulă Iosifă Grossberg (is- 
raelită.)

Numârulă studențiloră în întregă 
gimnasiulă a fostă la finea anului 246.; 
dintre aceștia: 83 gr. cat., 127 gr. or., 
19 rom. cat., 8 de conf. helv., 9 israe- 
lițl. După naționalitate: 210 Români, 36 
Maghiari (între aceștia suntă numărați și 
elevii rabinului Grossberg!) Din numărul 
totală ală școlariloră vorbescă limba ro
mână 48, maghiară 10, română și ma
ghiară 176, maghiară și germană 2, tote 
3 limbile 11. După loculă nascerei suntă: 
din Beiușă 34, din comitatulă Alba-in- 
ferioră 1, Aradă 33, Bihoră 119, Caraș- 
Severină 6, Cianadă 1, Clușiu 2, Hajdu 
1, Hunedora 5, Murășă-Turda 1, Săt- 
mară 12, Sălagiu 22, Szabolcs 2, Turda- 
Areșă 7.

La esamenulă de maturitate s’au in
sinuată 22, dintre aceștia s’au respinsă 
după esamenulă scripturistică 5; au fă
cută esamenulă verbală 17, anume: cu 
eminență 1, cu bună 3, maturi 10, er 3 
s’au relegată.

In întregă gimnasiulă s’au propusă 
pe săptămână: 42 ore din limba latină, 
28 maghiară, 17 română, câte 18 din 
grecă și istoriă, 23 matematică, er din 
celelalte studii mai puține ore.

StipendiațI 17, beneficiațl din fun- 
dațiunea de pâne Vulcaniană 62, din fon- 
dațiunea de pâne Zsigaiană 8. Societatea 
de lectură „Samuilă Vulcană" a stu
dențiloră din cl. VII și VIII-a gimn. a 
ținută în decursulu anului 20 ședințe or
dinare și 3 estra-ordinare, în cari s’au 

presentată din partea membriloră 34 
operate în prosă și poesiă, oarl au fostă 
recensate și discutate prin câte 3 critice, 
și s’au declamată 69 poesii. In 25 De- 
cemvre, aniversarea morții fericitului 
fundatoră S. Vulcană, societatea a ținută 
o ședință festivă. Averea societății în 
bani gata elooațl spre fructificare: 632 
fl. 93 cr.

La școla normală au funcționată 4 
profesori și ună catechetă. Numărulă ele- 
viloră: 61; dintre aceștia: 30 gr. cat., 
30 gr. or., 1 israelită.

înscrierea pentru anulă școlastioă 
viitoră se va face în 1, 2 și 3 Septem- 
vre st. n. Tinerii din cl. I gimn. și cei 
ce mergă acolo dela alte gimnasii au 
să solvescă: 2 fl. taxă de primire, 12 
fl. didautru (în 2 rate) și 1 fl. 40 cr. 
pentru alte accidențe.

Scirî polițienesc! locale.
Purtă. In timpulă dela 7 pănă la 

10 Augustă n. i-s’a furată contabilului 
firmei de aci Scherg & Comp., Ioană 
Cicogna, din locuința sa încuiată din- 
tr’ună sorină, iarăși încuiată, suma de 20 
fl. v. a., ună cesu de aură pentru dame 
cu duplu copacă și ună lanță filigrană 
de aură, o broșă de auru dela ună lanță 
de aură, avândă o petră roșiă-palidă, 
o broșă de aură cu mărgeană, ună inelă 
de diamantă, ună inelă cu o petră roșiă- 
palidă, și unulă cu o piatră violetă. Din 
împrejurarea, că la lăcățele, pe cari a 
trebuită sâ le deschidă făptuitorulă, nu 
se vâdu nimica stricată, și că dintre 
obiectele, cari se aflau desupra scrinului, 
nu se fura nimică, se pote conchide, că 
făptuitorulă avea esacte cunoscințe des
pre locuință și tot-de-odată soia ce se 
afla în sorină. Cu t6te astea posesorulă 
dice, că în odaia lui nu a întrată nici 
o personă bănuită, și că personalulă de 
serviciu e mai pe susă de orl-ce bă
nuială. Poliția oaută să descopere pe 
hoță.

ErI înainte de prândă a fostă prinsă 
aci calfa de cismară Vogel Ferenoz, care 
după ce fura mai multe haine, cărți, ju- 
vaericale și rufării dela stăpânulă sâu 
Nagy Iozsef din Bara-Oltă, fugi dela 
elă, er la cererea stăpânului său, fu dată 
pe mâna justiției.

Isgonire. Duminecă dimineța. a fostă 
isgonită din orașulă nostru ună individă 
anume Markus Gagel din Aradă, fără 
nici ună căpâtâiu și fără legitimațiuue, 
deârece umbla de colo pănă colo în 
Vinerea trecută prin piață.

Mulțilmitil publică.
(Urmare.)

Comitetulă parochială subsorisă a- 
duce prin acesta mulțămită publică 
pentru sumele incurse dela On. domni 
mai josă însemnați, cari au dăruită la 
clădirea unei biserici române gr. or. în 
piața Brașovului:*)

*) On. domni, cari au primită liste de 
colectare, suntă rugați a trimite resultatulă.

Prin Prea On. Domnă Trifonă Mi- 
clea protopr.sbiteră s’au colectată dela 
domnii: Petru Murgu parochă 1 fl., Pa
velă Borca, parochă 1 fl., Ioanichiu Nea- 
goe, preotă 2 fl. Toți din comuna Petro- 
voselo, și biserica română din Petrovoselo 
3 fl.

Prin d-lă Antonie Popovici, parochă 
în Nicolință dela domnia sa 2 fl., 
dela cassa bisericei din Nicolință 3 fl., 
dela d-nii: Ilie Gornicu 30 cr., Cusmană 
Turcone40 cr., lacobă Turcone 20. cr., Vi- 
cuntu Melca 20 cr., George Pințiu 20 
cr., George Barbu, comersante 50 cr., 
Ilie Mangiu 10 cr.

Prin domnulă Asențiu Bălană, pa
rochă în comuna Oubină 2 fl., dela d-na: 
Helena Bălană 1 fl., Nicolau Bunda 1 
fl., Andrei Mioetă 1 fl., Alecse Ciolacă 
1 fl., Milană Rachitovană 1 fl., Z. Bunda 
20 cr., Z. Olteană 60 cr., d-na: Iuliana 
Olteană 40 cr., George Miiată 50 cr., 
Ștefană Bălană 50 cr., Ana T. Bălană 
50 cr., Coracă Drăgană 40 cr., Alecsa 
Coracu 40 cr., George Bălană 30 cr., 
Trifu Gepcea 60 cr., Persa Gepcea 40 
cr., Ioană Sarmeșiu 60 cr., Drăghina Sar- 
meșiu 40 cr., Ilie Drencea 60 cr., Ra- 
chilă Drencea 40 cr., Dimitriu Radivoiu 
60 cr., Drăghina Radivoiu 40 cr., Mita 
Sarmeșiu 60 cr., Saveta Sarmeșiu 40 cr., 
Teodoră Cocora 50 cr., Drăghina Cocora 
20 cr., Ilie Cocora 50 cr., Miloa Cocora 
20 cr., Pavelă Miată 50 cr., Sava Miată 
50 cr., Dimitrie Frenz 50 cr., George 
Frenz 50 cr., George Drencea 20 cr., 
George Bernijek 20 cr., Pavelă Bunda 
20 cr., Ioană Frațila 40 cr., Mileva Fra- 
țila 20 cr., Costica Szvetozar 60 cr., Ște
fană Bălană 60 or., Eva Bălană 20 cr., 
Sfetozară Sarmeșiu 50 cr., Ilie Bagera 

40 cr. Mai mulțl creștini din Dolove 80 
cr., Iosifă Popovici, parochă în Sătulă 
nou 1 fl. Totală 38 fl. 50 cr.

Prin domnulă Ioană Marcu, învâță- 
toră în Bocșa montană, dela d-nii: Ioană 
Marcu, învățătoră 1 fl., Dr. Aurelă Oprea 
adv. 1 fl., Ioană Budințiană, adv. 1 fl. 
Totală 3 fl.

(Va urma.)
Comitetulă parochială română gr. or. din 

cetatea Brașovului.
Bartolomeiu Baiulescu Nicolae Pilția 

preș. notară

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

Ischl, 13 Augustă. Regele Ro
mâniei și succesorulu tronului so- 
seseti ac|i aci cu trenă separată, 
ca se visiteze pe monarchulă aus
triacă, care’i așteptă la gară. După 
amecjî va fi prâneju de gală în vila 
împăratului, sera representațiune 
festivă în teatrul u orășenescu. Sâm
bătă dup’amecjl se va face o es- 
cursiune în împrejurime și apoi 
regele Carplu și prințulu de corănă 
Ferdinand voră pleca la Sigma
ringen.

Berlinu, 13 Augustă. Suita îm
păratului a plecată la Petersburgu 
pe uscată. Imperatulu plecă ac|î 
la Kiel, de acolo pe vaporu la 
Reval.

Gratz, 13 Augustă. O furtună 
a pricinuită în partea de susă a 
Stiriei pagube necalculabile.

Cununia. Domnulă Const. R. Pascu 
și ddmna Elisa N. Christu îșl facă cu
noscută căsătoria, ce s’a săvârșită Luni, 
la 23 Iulie, în Brașovă.

Rectificare. In foiletonulă de erl, 
pag. L, col. 4, versulă 3, în locă de 
Peifer, să se cetescă Pfeifer; pag. II, 
col. 1, versulă 1, în looă de durchfahren, 
să se cetescă durchfahren, er col. 4., ver
sulă 1, în locă de Junggeselen —Jung- 
gesellen; versulă 3, în locă de Abenb — 
Abend', versulă 5, în locă de Und — 
Uni.

lAwsuBii fiBrașovii
din 13 Augustă st. n. 1390.

Bancnote românesci Damp. 9.13 Vând. 9.16
Argintă românescă - n 9.08 9.11
Napoleon-d'orl - - - 9.14 K 9.17
Lire turcescl ... n 10.40 n 10.45
Imperiali .... M 9,38 M 9.43
G-albinl 5.35 n 5.40
Scris, fonc. „ Albina" 6u/0 H 101.— n

h n n 5°/o n 99.50 1>
Ruble rusescl - - - n 135. - 136.—
Mărci germane - - n H
Discontulă 6—8n/0 pe ană.

Cursnlâ ia bursa de Viana
din 12 Augustă st. n. 1890.

Renta de aură 4% ...... 101.70
Renta de hârtii 5°/0 .... . . 99.80
Imprumutulă c&iloră ferate ungare -

aură 115,—
dto argintă ...... 98.—

Amortisarea datoriei c&iloră ferate de
ostă ungare (1-ma emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei c&iloră ferate da
ostă ungare (2-a emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei c&iloră tarata de
ostă ungare (3-a emisiune) - - 111.50 

Bonuri rurale ungare ..... 99.40 
Bonuri croato-slavone ..... —.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

unguroscă ------- —.— 
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 140.50 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 128.—
Renta de hârtii austriacă - - - - 88.25
Renta de argintă austriacă .... 89.60
Renta de aură austriacă ..... 108.60 
Dosuri din 1860 ................................ 140.- —
Acțiunile b&ncei austro-ungare - - 980.— 
Acțiunile b&ncei de credită ungar. - 358.15 
Acțiunile b&ncei de credită austr. - 308.50
ftalbenl împărătesei................................ 5.44
Nupoleon-d’orI -................................ 9.16’/2
Mărci 100 împ. germane .... 56.40 
Londra 10 Livres sterlings .... 115.55

Editoră și redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.
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CONVOCARE. 40133
Onorații membrii ai „Reuniunii a ll-a 

de înmormântare" în Deva suntă rugați 
a lua parte la a

1Y. alnnare pnerala ordinară, 
ce se va ține la 5 (17) Azigustti, după 
amâdl la 4 dre, în sala primăriei.

La ordinea (Jilei e:
lj Deschiderea și presidiarea adunării 

generali prin directoră ; cetirea pro
cesului verbalii luată în adunarea 
generală premergătore;

2) oetirea raportului generală ală 4-lea, 
despre activitatea și starea reuniunii 
de pe 1889;

3) cetirea rațiociniului de pe anulă 1889, 
revisuirea lui prin o comisiune de 
3, eventuală darea absolutoriului;

4) alegerea: a) directorului, b) secreta
rului, c) oassarului, d) și a 12 mem
bri ordinari, 6 suplențl în comitetulă 
administrativă pentru periodulă de 
3 ani 1890-1892 ;,

5) propuneri, rugărl seu apelate în con
tra hotărîriloră luate de comitetă, 
înaintate directorului—cu vorba seu 
în scristi—premergStoră adunării ge
nerali cu celă puțină 24 de ore;

6) închiderea adunării generali prin no- 
ulă directoră.

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

Secretarul^: Directorulă:
Augusta A. Nicoară m. p. Alexă Olariu m. P.

voră pute documenta dreptulă de pose
siune.

Asupra aoeloră obiecte, cari după 
espirarea unui ană nu se voră lua în 
primire dela subscrisulă căpitănată, se 
va dispune în sensulă legei.

Brașovă, în 26 Iulie 1890.

Căpiianatnin orașeaesco.' I

402,3—2

Nr. 4469—1890. 403,1—1

PUBLICAȚIUNE.
La subscrisulă căpitănată suntă de

puse mai multe obiecte găsite, constă- 
tătore parte în bani, parte în giuvaeri- 
cale și haine.

Se publică acesta cu acelă adausă, 
că obiectele aceste se potft lua în primire 
de respectivii păgubași îndată ce dânșii

No. 9049—1890.

PUBLICAȚIUNE
Pe temeiulă planului și prelimina

rului aprobată de Inaltulă ministeriu reg. 
ung. de interne prin ordinațiunea din 10 
Iulie a. c. Nru ‘ j se predă pe cale 
scripturistică de oferte mai puținii ofe- 
rentului clădirea unui pavilionă isolator!! 
pentru băle de infecțiune în spitalulQ ci
vilă brașoveanO.

Preliminarul^ conține suma de 10,183 
fl. 49 cr., pertractarea de oferte se va 
ține Joi în 28 Augustu a. c. înainte de 
prândă la 11 <5re în oficiolatulă orășe- 
nescă economicii.

Amatorii au de a’șl așterne la amin- 
titulă ofieiolatii pănă la diua și ora amin
tită ofertele provăflute cu vadiu de 5°/0 
din preliminarii. VadiulQ acesta are s6 
fiă seu în parale gata seu in hârtii de 
preță.

Planulii, preliminarul^ de spese, pre
cum și condițiunile de oferte și clădită 
se află în decursulă oreloră oficiose la 
oficiolatulă economică spre esaminare din 
partea fiecărui.

Brașovă, 2 Augustă 1890.

MaoistratBln orășenesc!

39,432

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei^ ;i 5 cr. se potfi. cum
păra în tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

ABONAMENTE
la„GAZETA TRANSILVANIEI"

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

lum .
luni.
anu .

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

trei
șese
unu

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

fi. 
ii.
fi.

10
20
40

fr.
ir.
fr.

Abonamente la numerele cu data

Pe
Pe
Pe

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria:

2
1

anti.
șese luni.
trei luni .

Pentrn România și străinătate: 
anu.............................................................8
șese luni..................................................4
trei luni..................................... .2

>

fl. -
fi. —

50 cr .

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușorii și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se vorii abona din nou, se

a scrie adresa lămurite și a arăta și poșta ultimă.
Administrațîunea „Gazetei Transilvaniei.“

franci, 
franci, 
franci.
repede prin

binevoiescă

XWOCMM»
2 oc/

Mersult trenurilor!!
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1890

Budapesta—Pr edealu Predealu—Budapesta B.-Pesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Pesta Copsa-mică—Sibiiu
Trenu 
accele

rații.

Trenă 
accele

rată
Tren de 

per- 
sdne

Tren de 
per- 
s6ne

Trenă 
aooele- 
ratu

Trenă 
de 

pers.

~T

rrenu fren d6
acoele- 
rată. per- 

sdne
Trenă 
accele
rată.

Trenă 
de 

perB.

Viona
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare j

Mezd-Telegd
Râv
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nădbșel

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

4.26
4.58

9.05
9.35

Clușiu j

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
Uidra
Vințulă de susii
Aiud

5.49
6.02
6.12
6.27
7.31
7.55

Teinșă

Crăciunelă 
Blașiu 
Micâsasa 
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sighișdra 
Hașfaleu 
Homorodă 
Augustină 
Ap ața 
Feidibra

BrașovO ț

Timișă
Predeal®

Bucuresci

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

Trenă 
de pers 
10.35
11.02
11 23
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47
9.31

10.50
7.35 

1107
1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40
6.22
6.38
6.59
7.11
7.24
7.39
7.54
8.11
9.18
9.49
9 56

10.02
10.22
10.39
10.57
11.20
11.36 
12.04 
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30
6.14
6.45 

1135

6.10
9.28

11.58
1.51
2.06
2.46
3.40
4.03
4.25
4.51
5.32
5.49
6,11
6.28
6.44
7.04
8.30
8.55

10.31
11.19
11.27
11.35
12.02
12.26

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

10.31

Bucuresci 
Predeal® 
Timișă

BrașovO

Feldiora 
Ap ața 
Augustinti 
Homorodti 
Hașfalău 
Sigliișdra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciun elă

Teiușii j

Aiudă
Vințulă de susii 
Uidra
Cucerdea
Gliirișii
Apahida

Clușiu ’

Nădășeltl
Ghîrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca 
Rev 
Mezo-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
7.58
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

4. —
4.44
5.20
5.47
6.35
8.12
8.4Î
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

4.10
4.50
5.50

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

4.45
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11,5]
12.27

1.35
1.59
232
2.59
3.13
3.18
3.33
4.03
4.14
4.36
5.06
5.24
5.45
5.51
6.08
6.42
7.52
8.10
8.30 
8.5C 
9.05
9.19
9.43 

10.02
10.41 
10.56 
11.13 
11.32 
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15

10.40
7.20

Viena
Budapest»
Szolnok

AratlO

Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipi 
Oonop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasad_ 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă 
Vințulă de joșii 
Alba-Inlla 
Teiușă

8.—
2.-
4.20
8.10

>3.05
13.23
’3.39•ova

10.50
8.15

11.18
3.50
4.10
4.22
4.46
4.58
5.16
5.38
5.53
6.15
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

Trenfi I 
de 

pers.

3.25 |Teiușfi
Alba-Iulia
Vințulă de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia 
Gurasada
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

9.40
1.02
5.27
5.50

~6.02l
6.23
6.34
6.52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05 I

Aradă

Szolnok
12.26 Budapesta
12.58 Viena

Trenu 
accele

rată.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.

I

5.49
?6.06
1'6.24
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) 1.40

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

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38
12.10
4.47
7.45

6.05

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmneșă 
Ocna 
Sibiiu

Tr. de p.

4.05
4.35
5.16
5.47
6.10

T. clo y.

10.47
11.17
11.58
12.29
12.52

Tr. omn

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Simei’ia (Piski)-î“etr®șenil SPeti,«șeni-Simeria(Piski)

Aradă—Timișora

T. d. p. T, omn. T. omn. T. omu. T. omn
Simeria 7.17 11.28 3.50 Petroșenl 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23
Hațegă 8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57
rui 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
Petroșenl 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47

T. omn
4.03
4.49
t>.24 

~6D4
6.43
7.28
8.-

Timișora—Aradiî
T. omn. T. omn. 1*  omn. T. omn.

Aradft 6.18 4.18 Timlșdra 6.30 1.10
Araduln nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
Nemeth-Sâgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 Nemeth-Sâgh 8.37 3.03
Mercziialva 8.14 6.06 Aradulă nou 9.09 3.41
Timișbra 9.04 6.50 Aradă 9.25 3.55

liirișu—Turda Turda—Grhirisiî6.05

Mureșd-Imdoșd-Bistrița Bistrița-iJKureșii-Inidoșii Ghirlșd
Turda

|T. omn.||
4. — | Bistrița
q Țagă-Budatelecă
g gg Murășă-Ludoșă

7.40 10.50 3.56 y.30 Turda
8.— 11.10 4.10 9.50 Ghiriși

6.05 9.40 2.40 ».a0|
6.25 10.-

Murășă-Ludoșă
Țagă-Budatelecă
Bistrița

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

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov^

T. omn'
1.16
4.50
7.21

Sițțțliișora—Odorheiu

Sighișâra 
Odorheiu

!__ &■—111.25; Odorheiu
| 7.49| 1.50]Sighișdri

3.- 8.40

Odorheiu—Sighișora
===== Lniedbra 
8.40 2.45 Lerna

10.52 5.28| Simeria

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
Ldmneșă 8.30 5.25 10.40
Șeica mare 9.05 5.55 11.10
Copșa-mică 9.34 6.20 11.35

Cucerdea -Oșorheiu 
i&eghinuiii s&sescâ

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

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

Oșorheiu ] 5.30 10.54 5.35
5.50 4.58

Reghinul-săs. 7.25 7.-

BeghinuBfE s&sescd-
Oșorheiu-Cucerdea

Reghinul-săs.
Tr. omn. Tr. de p.

8.25
Tr. du p.

8.-
Oșorheiu j

7.24
10.- 9.49
5.54 10.20

Mirașteu 7.44 6.14 10.39
Sânpaulă 8.07 6.37 11.02
Iernută 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 11.53
Ludoșă 9.35 7.41 12.06
Cheța 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

Simeria (Piski)-Unied.

Simeria (Piski)
Trl omn.

4.-
Cerua 4.21
Unieddra 4.50

Kluied.-Simeria (Piski).

i

9.25
9.51 

10; IC
ți

i


