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Brașovu, 21 Augustă st. v.
In 4 Septemvre se vorfi face 

alegeri de întregire pentru dieta 
boemă. Cehii tineri desfășură mare 
activitate, în vederea acestoru ale
geri, și ținu adunări de alegători 
în diferite părți ale țării, unde au 
se se sevârșescă alegerile.

In acelașu timpii pressă Ce- 
hilortî tineri continuă cu înverșu
nare campania în contra pactului, 
predispunendu pe cji ce merge 
totă mai multă pe alegătorii de- 
putațiloră cehi bătrâni în contra 
acestora.

Precum anunță „Narodni Listy,“ 
toți deputății cehi bătrâni, cari nu 
și-au esprimatu pănă acum pre
cisă părerea, loru asupra puncta- 
țiuniloră pactului, au fostă provo- 
câți de alegătorii loru, să convoce 
adunări de alegători, în care să 
dea lămuriri asupra atitudinei loru 
în cestiunea pactului. Unii depu- 
tați au și urmată provocării pri
mite, convocândă deja pe alegă
tori .

E greu să adm item ă, 
deputății cehi bătrâni voră 
curagiulă să susțină înaintea 
gătoriloru loră punctațiunile 
fiului în forma și cuprinsulă 
de pănă acum; e cu atâtă 
greu să admitemă acestă lucru, 
cu câtă sciutu este, că campania 
Cehiloră tineri are să înregistreze 
pănă acum succese, care au fă
cută forte nesigură posiția depu- 
taților cehi bătrâni, ba însuși Rieger 
simte, ca’i fuge pământulu de sub 
picibre.

Acestă faptă îlă recunoscă și 
foile polone, c^e^dă că Cehii bă- ca să provoce răsboiulu religionarâ. 
trâni au perdută multă din terenă, 
așa că acjl nu le rămâne altceva 
de făcută, decâtă seu să se retragă 
cu totulă de pe scenă ori să ’și 
asigure esistența loră politică prin 
concesiuni în favorea Cehiloră ti
neri, cu alte cuvinte, în amân
două cașurile să capituleze

„Dzienik Polski“ dice, că după 
tbtă aparența Cehii bătrâni au ales 
eventualitatea dm urmă, consim- 
țindă la o revisuire a pactului, 
ceea ce însemneză, după cum suntu 
acjl dispuse spiritele în Boemia, 
o respingere a întregului pactu.

Acestă capitulare a Cehiloră 
bătrâni înaintea Cehiloră tineri — 
pe cari foile polone îi acusă, că 
suntă ;;panslaviști“, fiindcă nu se 
supună disposițiuniloră pactului 
— face imposibilă o conlucrare a 
Poloniloru cu eventualulă clubu 
alu Cehiloră tineri - bătrâni, c|ice 
amintita foiă polonă, care se teme 
că isbânda Cehiloră tineri încu- 
rajeză pe Rutenii din Galiția la 
oposițiune energică în contra asu- 
pritoriloru loru poloni.

Și cumcă Cehii tineri nu se 
dau îndărătă nici dinaintea ame- 
nințăriloru foilor polone, care c|icO, 
că deputății poloni nu voră mai 
merge mână’n mână cu Cehii, în 
casă de o împăcare a Cehiloră 
bătrâni cu cei tineri; nici dina
intea eventualități de a căde mi
nisterul Taaffe, ne dovedesce lim- 
bagiulă foiloră Cehiloră tineri.

Astfelă „Narodni Listy“ c|ice,

că guvernulu trebue se’i via po
porului cehu cu altu pactu. Pre
cum Maghiarii au aperatu din 
răsputeri unitatea și neatârnarea 
Ungariei, totu așa poporulii cehu 
va apera unitatea și neatârnarea 
regatului seu, alu cărui drepții, 
precum a (jisu și Kossuth, nu e 
nicl-decum mai slabii decâtu drep- 
tulîi Ungariei.

E vorba așaderă de unu pactu, 
care ar face din Boemia ceea ce 
a făcutu pactulu dualistu din Un
garia; de unu pactu, care de bună 
semă va ave înrîurire hotărîtore 
în direcțiunea unei viitdre desvol- 
tărl federalistice a întregei mo- 
narchii. a jumetății de dincolo, ca 
Și a celei de dincoce de Laitha.

Voci asupra procesului „Gazetei."
Foia clericală „Magyar Allam“ 

dela 17 Augustu scrie, sub titlulu 
,,Torveny es turveny'" (Lege și lege) 
următorulu articulu asupra proce
sului nostru de pressă:

„Legislațiunea din 1868 geme de 
monstruositățl politice; mai alesă s’a 
resbunată superficialitatea a două legi, 
înțelegemă legea de naționalitate și 
legea, care reguleză „raporturile dintre 
confesiunile creștine1*. Punerea acestoră 
două legi în praxă a dată ansă la cele 
mai mari frecări. Șoviniștii și însuși 
statulîî ține de rea legea de naționali
tate... și în praxă acestă lege este cu 
totulă eludată. — Articululă 53 cu toții 
îlă tinemu de rău, nici statulă nu l’a 
esecutată timpii de 22 de ani, pănă când 
contele Csaky, „suadente diabolo", nu s’a 
apucată să esecute acestă lege, pentru- 

„In Clușiu s’a pertractată unii pro
cesă de pressă, și a fostă judecată unii 
omă tînără la ună ană închisore de 
stată. Aeusatulu, în virtutea §§ 2, 3, 4, 
5, 6, 7 și 8 a articulului de lege 44 din 
1868, a cerută să se potă folosi de limba 
sa maternă, a cerută ca jurații să pri- 
cepă limba română... Legală și îndreptă
țită a fostă acestă cerere, deră tribunalulu 
n'a luai’o în consider  ațiune, ba însuși pro
curorul ă supremă din Tergulă-Murășului 
șl-a ridicată vocea pentru a se clencga 
acestă pretensiune legală. Tristă, rușinosă 
și mai pe susiî de tete nedreptă este 
acestă procedură, pe care șovinismulă pa
triotică n’o pote înfrumseța, fiind-că aici 
este vorba de desprețuirea unei legi positive, 

i pe care o ține de îndreptățită numai o fu- 
■ rore patriotică fictivă.
j „Decă vinovată a fostă acusatulă, 
| decă în adevără a comisă vătămarea im- 
| putată, asta n’o scimă, deorece pertrac- 
i tarea făcendu-se pe base ilegale, resul- 
tatulii ei nu-Iîî putemu primi ca o sentință 
legală. înaintea nostră numai acelă faptă 
e de gravitate, că însuși organele sta
tului au călcată
1868.

„Der mai e 
din 1868, care 
rală, ce e mai

' positivă, în consuiință nu este obliga- 
toră. Pentru-că precum Chanulă mon
golică încrecfută în puterea sa, a inter- 
clisă răsărirea sorelui, der sorele totuși 
a răsărită, întocmai înzadară dispune și 
Chanulă Bătu a totă puternică ală statului, 
Albin Csâky, ca ordinațiunea sa să aibă 

' valore în contra legiloră firesc!.

în piciore art, 44 din

și articululă de lege 53, 
lovindă în legea natu- 
pe susiî de orî-ce lege

în lemnărittt, nu s’a înfățișată după re- 
totă puterea se escută articululă 53 dela pețite publicări, decâtă ună singură con- 
1868, er din contră, legea pentru egala , curentă, care nici elă pănă acum n’a 
îndreptățire a naționalitățiloră se eln- l îndeplinită tote condițiunile, sub care 
deză și se calcă în piciore cu ajutorulă . i-s’ar pute conferi ajutorulu cerută, adu- 
aparatului oficială. j narea decise la propunerea comisiunei,

„Acelă stată însă, care elă însuși 1 ca pe viitoră sS nu se mai păstreze de- 
prin organele Iui îșl calcă legea, n’are câtă ună singură stipendiu de felulă 
drepții se pretindă dela alții respecta
rea altei legi, care lovesce în legea 
eternă și neschimbată.

„O, câtă de josnică, câtă de nedreptă 
și câtă de neconsecentă ești tu atotpu- | 
terniciă a statului?1 I

„Și totuși în contra legei naturei, cu

A Alinarea peralâ a Asociațiunei transilvane.
(Dela raportorulfl. nostru specială)

II.
Iteghinulu săsesefl, 17 Augustă v. 1890. , 

Ședința a doua a adunării generale ( 
se începu Joi în 16 Augustă v. la orele 
9 a. m. Deși publiculă asistentă de astă- ’ 
dată a fostă mai puțină numărosă, ca la 
prima ședință — lucrulă acesta, mi-se 
pare, se întâmplă totă așa la tote adu
nările Asociațiunei, — totuși deosebitele 
cestiunl se tractară cu totă seriositatea 
și cu totă răgazulu de lipsă. înainte de 
deschiderea ședinței d-lă președinte Gr. 
Barilii dete cetire în modă particulară 
testamentului fericitului Ionă Oltenu (trac
tarea testamentului se va face în aduna
rea viitorej. Dorința testatorului este, ca 
5O°/o din venitulă sumei testate sâ se 
capitaliseze pănă la ună timpă dre-care, 
40% să se folosescă pentru ajutorarea 
școlariloră români lipsiți de mijloce, fără 

I deosebire de confesiune, eră 10% să se 
folosescă pentru ajutorarea școlariloră 
din comuna sa natală Șomcuta.

Trecendu-se la ordinea (filei, după 
verificarea protocolului ședinței prime se 
cetiră telegramele de felicitare sosite din 
Abrudă, Sălagiu, Blașiu, Năsăudă, Sibiiu, 
Brașovă, Deșiu și dela directorulă „Ga
zetei Transilvaniei*1. După aceea urma 
împărtășirea și desbaterea raporteloră 
deosebiteloră comisiunl alese în ședința 
primă. Raportorulă comisiunei pentru 
înscrierea membriloră noi și pentru în- 
cassarea tacseloră dela membri vechi ră
mași în restanță, d-lă I. Popescu, împăr
tăși, că s’a încassată cu totulă suma de 
1330 fl. dela deosebiții membri funda
tori (între aceștia d-nii Dr. Todea, Dr. 
Monda, prot. G. Șagău și d-lă Șandru), 
pe viâță și ordinari. Pe lângă acestă 
sumă mai târdiu se anunțară și alte tacse 
încassate, așa încâtă încassările făcute 
la Reghină, cu prilejulă adunării gene
rale, dela membri Asociațiunei de deose
bite categorii se urcă peste suma de 
1400fl., ceea-ce nu pote servi decâtă spre 

j onorea braviloră Români din Reghină și 
; din împrejurime.

După aprobarea membriloră din nou 
j înscriși urma cetirea și discuțiunea ra- 
I portului comisiunei alese pentru studia- 
rea raportului generală ală comitetului 
centrală despre activitatea sa în decur- 
sulă anului 1889. Oa raportoră ală aces
tei comisiunl a funcționată profesorulă 
A. Bârseanu. Nu voiu urmări tdte punc
tele amintite în raportulă, despre care 
e vorba, ci voiu suleva numai pe cele 
mai momentose, care au dată mai multă 
materiă de desbatere.

1). Raportândă comitetulă, că la 
cele două stipendii de câte 100 fl., desti
nate pentru tineri cu preferință din munții 
apuseni, cari ară voi să se perfecționeze 

celoră amintite, rămânendă, ca alQ do
ilea sâ se reactiveze, când comitetulii 
arii ved6 o mai mare aplicare din par
tea tinerimei udstre la măiestria lemnări- 
tului .

2) La împărtășirea comitetului, că
I averea cuprinsă în lăsămentulă fericitului 
I Avramii lancu sa va transtabula în cu- 

'• rendfi pe numele Asociațiunei, care îm- 
■ părtășire comisiunea propuse a se lua 
spre sciință, bătrânulă erou de odinioră
Axente Severu, care de asemenea era de 
față la adunare, atrase atențiunea celoră 
adunați asupra împrejurării, că casa, în 
care s’a născută și a crescută confratele 
sâu ,,Avrămuță“, nu este locuită și pro
puse, ca în acestă casă, scumpă Români- 
loră, sâ se instaleze, seu școla românescă 
din Vidra, seu oflciulă comunală. Adunarea 
nu află de bine a lua deocamdată nici 
o decisiune în privința propunerei d-lui 
Axente Severă, sprijinită și de d-lă advo
cată din Alba-Iulia R. Patița, ci lăsă 
și mai departe întregă afacerea în îngri- 

■ jirea comitetului.
A-propos de casa lui lancu!
Este o cestiune de ambițiune na

țională, o cerință a simțului de recunos- 
cință față de bărbații meritați ai nemului 
nostru, ca o casă ca aceea în care s’a 
născută „regele munțiloră**, să nu fiă 
lăsată în părăginire, ci să fiă întreținută 
și îngrijită cu totă sfințenia, cu care tre
bue să ne apropiemă de loculă, în care 
s’a născută și a viețuită ună asemenea 
bărbată. Ce e dreptă, comitetulă centrală 
ală Asociațiunei n’a întrelăsată a’șl în
deplini și în acestă (privință datoria sa, 
a dispusă ca locuința de odinioră a ma
relui erou, care acum se află în posesiu
nea Asociațiunei, să se repareze și să 
se țină în stare bună, der acumă e în
trebarea, ce să se facă cu casa de nou 
reparată, ca să nu se ruineze de nou?.. 
Părerile în acestă privință potă 6 diferite; 
mie unuia însă mi-a mai plăoută părerea 
împărtășită în modă particulară de unul 
din cei ce erau de față la desbaterea 
sulevată prin propunerea d-lui A. Severu 
și care susținea, că în casa lui Avramă 
lancu mai potrivită ar fi să se instaleze 
ună museu de obiecte din munții apuseni, 
în care museu se se oglindeze totă mo
dulă de vieță ală Româniloră din aceste 
frumose și clasice părți ale Ardeiului.

3) Fără multă desbatere s’a primită 
proiectulă comitetului centrală, pentru o 
no?‘ă întocmire a despărțeminteloră Asso- 
ciatiunci, modificată în unele părți de 
comisiune. De aici înainte totă terito- 
riulă Associațiunei se va împărți în 33 
despărțăminte, în locă de 20, cum a 
fostă împărțită pănă acum. Cu părere 
de rău s’a observată la acestă punctă, 
că unele din despărțămintele de pănă 
acum au desvoltată prea puțină activi
tate, așa încâtă întrebate fiindă de co
mitetulă centrală în privința arondărei 
celei nouă, n’au dată nici pănă astăcjl 
nici ună răspunsă. Totodată avendu-se 
în vedere necesitatea unei legături câtă 
mai strînse a deosebiteloră părți, care 
alcătuescă la ună locă corpulă Associa
țiunei, adunarea generală esprimâ dorința
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sa, ca la viitorele adunări generale fiă- 
care despărțementă se fiă representată 
cela puțina prin câte doi membri. Do
rința acesta ară trebui câta se pote mai 
consciențiosa respectată. Folosele îm- 
plinirei ei și-le pote esplica ori și cine.

4) Una puncta însemnata în desba- 
terile ședinței a doua a fosta cestiunea 
între buințărei sumei de 1000 fl. votată în 
adunarea generală din anula trecuta pentru 
înavuțirea literaturei poporale române. După 
cum este cunoscuta, suma acesta s’a vo
tata la propunerea directorului „Gazetei 
Transilvaniei14, a cărui intențiune de bună 
semă nu a fosta alta, decâtă ca Asocia- 
țiunea sS’șI împlinescă datorința sa și 
în privința literaturei naționale, a cărei 
sprijinire este una din principalele sale 
misiuni. — Ei bine, suma era votată; 
der cum avea <a sâ fiă întrebuințată?... 
Ce fela de scrieri aveau să fiă premiate 
și sprijinite mai înteiu și mai întâiu. Cu 
resolvarea acestui lucru se ocupa comi- 
tetulă centrala în mai multe ședințe de 
ale sale, alese și o comisiune spre a- 
cestă scopa, der cu tâte acestba nu 
ajunse la o soluțiune a problemei, de- 
ore-ce părerile erau prea diferite. Maio- 
ritatea comisiunei alese pentru a studia 
cestiunea era de părere, ca mai întâiu 
să se sprijinescă tipărirea cărțiloră de 
șcdlă, și în prima liniă a cărțiloră pentru 
școlele nostre secundare, care au a 
suferi forte multă din causa lipsei de 
manuale corăspuncjătore. Din contră mi
noritatea comisiunei propuse, ca hotă- 
rîrea adunărei generale să se esecute în 
tocmai cum s’a adusă, adecă suma vo
tată să se întrebuințeze pentru scrieri 
poporale și pentru lucrări literare, menite 
a se publica în organulă Asooiațiunei 
„Transilvania44. In legătură cu acesta 
minoritatea propuse și reconstituirea sec- 
țiuniloră sciențifice ale Asooiațiunei, ai 
căroră membri să se ocupe în deosebi 
cu asemenea lucrări literare. — Stândă 
astfelă lucrurile, comitetulă aduse din 
nou cestiunea la desbaterea adunărei 
generale, cerendă, ca acesta să o preci- 
seze mai bine și să ficseze mai apriată 
calea, ce voiesce ca organulă esecutivă 
s’o urmeze în acestă privință.

Comisiunea alesă în ședința primă 
a adunărei căută să întrunescă diferitele 
păreri ivite în sînulă comitetului și ast
felă făcu o propunere de următorulă 
cuprinsă, care și fu primită de adunarea 
generală în urma unei discuțiunl, la care 
luară parte d-nii: Dr. II. Pușcariu, I. 
Popescu, Gr. Popă, A. Nicoră și A. Bâr- 
seanu: a) Suma de celă puțină 1000 fl. 
destinată pentru sprijinirea literaturei 
poporale se păstreză și pentru viitoră. 
b) Din acestă sumă se voră premia și 
tipări de-oparte scrieri întocmite anume 
pentru poporă din Agronomiă, Econo
mia de vite, Higienă, Dreptă practică, 
Istoriă etc. precum și povestiri alese po
porale. Aceste scrieri voră alcătui „Bi
blioteca poporală a Asooiațiunei transil
vane44 și ele voră fi distribuite în cer
curi câtă mai largi, priu deosebitele des- 
părțăminte. De altă parte se voră pre
mia și tipări luorărl sciențifice din do- 
meniulă Istoriei, Epigrafiei, Archeologiei, 
Etnografiei, Sciințeloră naturale, privi
tore la trecutulă și presentulă poporului 
română și a pământului, pe care locuesce 
elă. Aceste lucrări se voră da la ivelă 
cu deosebire îu organulă Asociațianei 
„Transilvania14. Dispunândă Asociațiunea 
de mijloce materiale, se voră tipări și 
cărți școlare, cu deosebire privitore la 
limba și literatura română, o) Cu ficsa- 
rea subiecteloră de premiată, cu censura- 
rea lucrăriloră, cu premiarea și cu răs
pândirea lucrăriloră tipărite slnulu se 
însărcineză comitetulă. d) Când censu- 
rarea lucrăriloră presentate pentru a fi 
premiate nu s’ară putea face de cătră 
membrii comitetului, se voră încredința 
cu acestă lucru alțl membri ai Asocia- 
țiunei.

5.)  Dimisiunea distinsului membru 
ală comitetului centrală, a d-lui baronii 
Davidit Ursii, adunarea, avendu în ve
dere trebuința cea mare ce o are Asso- 

ciațiunea de a posede și mai departe la 
cârma saună membru atâtă de valorosă, 
n’a putut’o primi și a decisă a se ruga 
d-lă baronă să binevoiasoă a funcționa 
și mai departe ca membru ală comite
tului centrală.

6. ) Datele privitore la șcâla de fete 
înființată de Associațiune în Sibiiu, care 
șcdlă înainteză din ce în ce totă mai 
multă șî care în decursulă anului șco
lară 1889/90 a avută 69 eleve, adunarea 
le-a luată spre sciință cu cea mai mare 
satisfacțiune. Mari merite pentru ajuto
rarea materială a acestei școli șl-a câș
tigată cu deosebire institutulă de cre
dită și de economii „Albina" și neobo- 
situlă ei directoră d-lă Partenie Cosma, 
cărora adunarea le-a votată adânca sa 
mulțămită și recunoscință. Insemneză 
aici, că colecta întreprinsă de d lă Cosma 
în favorulă școlei de fete s’a ridicată 
în decursulă anului școlară trecută la 
suma de 2727 fl. 59 cr.

7. ) Adunarea generală s’a declarată 
cu totulă mulțămită cu modulă, în care 
noulu redactoră ală organului Associa- 
țiunei „Transilvania11, d-lăprim-secretară 
I. Popescu, conduce acestă foiă.

Acestea au fostă punctele de căpe- 
teniă discutate relativă la raportulă ge
nerală ală comitetului și acestă discu- 
țiune a ocupată partea cea mai mare a 
ședinței a doua. După finirea acestoră 
desbaterl veni rendulă comisiunei alese 
pentru revidarea socoteliloră și pentru 
budgetul anului 1891. Referentulă acestei 
comisiunl a fostă d-lă JDr. A. Todea. 
Socotelile au fostă găsite de corecte, 
aflându-se la finea anului 1889 averea 
Associațiunei în sumă de 132,539 fl. 43 
cr. Budgetulă pentru 1891 s’a primită în 
tocmai după cum a fostă proiectată din 
partea comitetului.

Ca locă pentru viitorea adunare ge
nerală s’a alesă Hațegulic.

Acestea au fostă lucrările de căpe
tenie săvârșite în ședința de Joi 16 Au
gustă. v. Așă avea se mai însemneză 
propunerea d-lui A. Nicoră, ca să se des- 
tineze suma de 500 fl. pentru încura- 
giarea învățătorlloră români meritați. 
Propunerea acâsta însă, presentându-se 
prea târcliu, nu s’a putută primi la des- 
batere, ci autorulă ei a fostă avisată a 
o preda comitetului spre studiare și opi- 
nionare.

încheierea adunării generale o făcu 
totă d-lă Bariță, terminându cu cuvin
tele : La revedere în Hațegu!

Astfelă s’a sfârșită adunarea, nu însă 
și raportulă meu, care a mai rămasă 
datoră cu descrierea frumoseloră petre
ceri împreunate cu adunarea generală. 
Deocamdată însă trebue să întrerupă 
împărtășirile mele, decă nu voiescă să 
devină prea obositore pentru stimații 
cetitori. Voiu continua deci într’o a treia 
scrisore. Viator.

Politica împăratului germanii.
(Fine.)

După acestea corespondentulă puse 
întrebarea, că: de ce ar trebui neapă
rată să sufere Rusia prima bătaiă? 
X. răspunse, că deja e lucru cunoscută, 
nu numai in Germania, ci și în Rusia, 
că avantagele de mobilisare ale Germa
niei și căile ei strategice întrecă cu multă 
pe cele ale Rusiei. — La acestea corespon
dentulă W. clise, că cedarea provinciiloră 
înainta de răsboiu aru face împresiă de- 
moralisătore asupra armatei germane.

„Se pote,44 dise d-lă X., „der Bis
marck și-a gândită, că într’ună răsboiu 
cu Rusia, Germania seu ară învinge, seu 
ar fi învinsă. In casulă din urmă totă 
pierde Alsația și Lotaringia, și astfelă 
ar fi cu multă mai bine pentru ea, 
decă încă dela începută ar ceda provin
ciile, pentru-ca, celă puțină în apusă, să 
aibă mână liberă. Decă ar învinge Ger
mania pe Rusia, atunci erășl ar pute 
cuprinde vre-odată provinciile cedate.44

După acestea d-lă W. întrebă: „Și 
împăratulă Wilhelm a renunțată la 
„acestă strălucită plană?44

„Da, înainte de călătoria sa în Rusia 
a vrută se arate, că nu țese planuri ascunse 
în contra Rușiloru. JDealtmintrelea caracte- 
rulă nobilii alic împăratului nu s’ar uni 
nici chiaru c'o cedare provisoriă a provin
ciilor#, fiindcă acesta s’ar considera ca o 
trădare a intereseloră germane.44

„Der cum s’ar pute dimite marele 
patriotă Bismack la o astfelă de tră
dare?44

„Bismarck fdrte puțină dă pe ale
gerea mijloceloră; pentru elă scopulă 
sfințesoe mijlocele. De altmintrelea, după 
cum am amintită, Bismarck și-ar alege 
pentru manevra sa ună astfelă de mo
menta psichologică, în care fără îndo
ială fie-cine ar vede necesară cedarea 
provinciiloră. Altă dată, firesce, nici elă 
n’ar face acesta, ba nici n’ar voi să audă 
de așa ceva, și adl chiar ar combate 
acestă părere.44

„Doră noii regenți ai Germaniei de 
aceea se portă astfelă, cum se portă, 
față cu acestă plană, fiindă-că n’a so
sită încă momentulă psichologică ?“

„Nu, eu te încredințeză pe d-ta, că 
sinceritatea împăratului Wilhelm se ridică 
peste ori-ce îndoială.11

„Der, decă astfelă stă lucrulă, ce să 
înțelegemă noi față cu declarațiile lui 
amicale? Doră se înțelege speranța, că 
nu se va năpusti asupra-ne cu totă pu
terea, cum a voită principele Bismarck, ci 
c’o jumătate a puterei sale, reservvândă 
cealaltă iumătate pentru aliatulă nos
tru?44

„Te rogă, înțelege-mă: In genere 
nu pote fi vorba de astfelă de calami
tăți, fiind-că între Germania și Rusia 
esistă de faptă cele mai bune rapor
turi.44

D-lă W. apoi dise: „Decă sunteți 
atâtă de bine introdusă în planurile 
și întențiunile împăratului^Wilhelm, bine
voiți a-mî spune, ce însemneză casulă 
dela Reval?44

„Ce felă de casă?44
„Ei, d-ta trebue să scii, că împăra

tule germană nici c’a întinsă mâna pe 
podulă din portă guvernatorului Vasi- 
lewski din Esthlanda, care înlocuia pe 
prințulă Sachovsky.44

„Unde a fostă prințulă Sachovsky 
atunci ?u

„In orientă, unde în presența Ma- 
iestățiloră Loră a pusă piatra de teme
lia unei biserici ortodoxe.44

„Ce vreți să scițl?44
Vreu să sciu decă casulă din Reval 

a fostă intenționată, ori ba?44
„Asta n’o sciu, positive. O vomă 

pute sci însă din distincțiunile, ce s’au 
împărțită în Reval.44

După acestea d-lă W. a întrebată 
pe d-lă X, ce părere are dânsulă despre 
cestiunea baltică.

„Asta e cestiune internă a Rusiei", 
răspunse d-lă X, asigurândă tot-odată 
pe corespondentulă foiei rusescl, că în 
ori și ce cestiune esternă Rusia va întâmpina 
pururea cea mai amicabilă simpatia a Ger
maniei.11

„Și în cestiunea bulgară?44 întrebă 
d-lă W.

„Iu acesta mai alesă44, răspunse d-lă 
X, care la întrebarea,, că numerate îi 
suntă dilele de domniă ale principelui 
Ferdinand răspunse, c’ună felu de isbuc- 

i nire : „Nu sciu.44
„Der adus’a împăratulă Wilhelm 

cu sine vre-ună plană privitoră la Bul
garia ?4<

„A adusă încă și mai multă.44
„Și anume?44 
„Intențiunea Germaniei de-a spri

jini ori ce plană ală Rusiei.44
„Chiar și în contra dorinții și vo

inței Austro-Ungariei ?
„Din contră, eu credă, că interesele 

Rusiei și ale Austro-Ungariei potă încăpe 
forte bine unele lângă altele.44

„Prin aceea, că se va împărți sfera 
de putere în Peninsula balcanică ?“

„Vous m’en demandez trop! De 
bună semă deră, că Rusia se va încrede 
acum în prietinia germană.44

„înainte de acesta nu s’a putută 
încrede ?tt

„Tot-dâuna a putută conta la tote, 
der mai alesă pote conta acum.44

„Ore de ce?44
„Nu te-ai convinsă d-ta din tote 

cele ce ți-am spusă ?“
„Sinceră îți spună, că nu!'1
„Fii pacientă, căci acuși vei vede.44 
Cu acestea s’au despărțită d-lă W. 

de d-lă X. _________

SUIRILE BILEI.
P. S. Sa Episcopul! diecesaniî Nicolas 

Popea s’a întorsă acasă din Pesta, unde 
a fostă spre a participa la ședințele co
mitetului fundațiunei „Gojdu44, eră Du
minecă dimineța a plecată la Sibiiu 
pentru ședințele Consistoriului metropo
litană.

* * *
Cassă militară furată. Din tabăra 

militară din Pilis-Csaba s’a furată în 
noptea de 26 spre 27 Augustă cassa di- 
visiei a 8 a de baterii. Cassa a fostă 
găsită pe câmpă, despoiată de 3500 fl. 
Ca bănuită de furtă a fostă arestată 
sentinela, care a stată de pază între 7 
și 9 sera înaintea localului cassei. Se 
vădă știrbiturl la arma dela copsă, ca 
cum s’ar fi făcută cu ea încercarea să 
dăltuiască ună obiectă tare; de altă 
parte încălțămintea soldatului se potri- 
vesce pe urmele de pe pămentă, unde 
s’a găsită cassa golă. S’a mai arestată 
și soldatulă care a stată de pază dela 
9 pănă la 11 ore din nopte. Acesta 
spune, că a găsită localulă cassei des
chisă, der în locă să raporteze despre 
acesta, s’a mulțămită cu aceea, că a 
închisă odaia cassei.

* # *
Avisă. înscrierile la institutulă teo

logică din Caransebeșă, pentru anulă 
scolastică 1890/1, se facă la direcțiunea 
institutului din 1 — 3 Septemvre st. v. 
Cu ace9tă ocasiune se plătesce: didac- 
tru 10 fl., pentru societatea de lectură 
1 fl., er cei ce vină pentru ânteia-dată 
încă 2 fl. taxă de îuscriere. Ceea ce se 
aduce la cunoscința celoră interesați. 
Direcțiunea institutului teologică.

* * *
Invitare. Corulă de cântări română 

gr. or. din Ket-egyhâza la 26 Aug. (7 
Sept.) 1890 sera la 8 ore va ține la ho- 
telulă de lângă gară, sub dirigerea d-lui 
T. Rrătescu, Concerta urmată de danță 
cu următorulă programă : După cântarea 
de motet: 1. Cuvântă presidială de des
chidere, Iosifă Ioană Ardeleană. 2. „Etă 
diua triumfală44 imnă (W. Humpel) eșec, 
de coră mixtă. 3. „Cum să fiu eu lite
rară44 (I. Tripa) declamatoră Vasiliu 
Grosă. 4. „Romanța44 comp, de T. Bră- 
tescu, eșec, de coră mixtă. 5. „Egy gon- 
dolat44 (A. Petofi) declamatoră, Ștefană 
Dolga. 6. „Primăvera44 de I. Vidu, aran- 
giată pentru coră m. de T. Bratescu. 7. 
„Csak egy szep leâny44 (Francisc Gaâl) 
eșec, de cor. mixtă. 8. „Florea mea44 
comp, de T. Bratescu, eșec, de coră 
mixtă. 9. „A szerelem44 de *„* eșec, de 
coră bărbătescă. 10. „Desperata44 (J. 
Grozescu) declamatoră Petru Grosă. 11. 
„Hora dobrogenă44 comp, de N. Popo- 
vicl, eșec, de coră mixtă. 12. Cuvântă 
de încheiere Basiliu Bales. — Prețulă de 
intrare: loculă I. 1 fl., loculă II80 cr., loc. 
III 60 cr. — Venitulă e menită pentru 

‘ fondulă corului, er ofertele mărinimose 
, se voră chita în jurnale. — NB. De mâncări 
și băuturi gustose se va îngriji osptăa- 

1 rulă. In numele Comitetului arangiatoră: 
Iosifă Ioană Ardeleană, preș, corului.

O întrebare amă face comitetului 
arangiatoră : când dau Ungurii de-acolo 
petreceri, pună în programele loru cân
tece și jocuri românescl?

U gr a ii Gabor în Clușiu.
La 31 Augustă partida independentă 

a ținntă o mare adunare în Clușiu, în 
care deputatul! oposiționalu Ugron și-a 
desvoltatii programulă său. Representate 
erau comitatele Ciucă,Odorheiu, Solnocu-
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Dobeca, Mureșă-Turda, Ternava-mică, 
•Cojocna, Trei-scaune, Sălagiu, mai alesă 
prin proprietari de pămentă. Dintre de- 
potațl erau de față, Bartha Mikos, Ugron 
Ăkos, Hoitsy Păi, Molnar Jozsef și Gyorffy 
Gyula.

Adunarea a deschis’o președintele 
partidei independente din Glusiu, Benei 
Ferencz, dicendă tot-odată, că Ugron 
Gabor a fostu bănuită cu multe lucruri. 
Dreptă aceea, densulă a rugată pe Ugron 
să-și dumerescă alegătorii, cu privire la 
acele bănuell.

S’a propusă apoi de președintele, 
ca o deputațiune să mergă și să in
vite pe Ugron a întră în sala adu- 
nărei.

Intrândă Ugron în sală a fostă pri
mită ou „eljen“-url sgomotdse și sa
lutată de cătră deputatulă Molnar Jozsef. 
După acestea Ugron și-a desvoltată pro- 
gramulă său politică din care estragemă 
și noi părțile mai însemnate :

Elă cjise, că darea sa de semă din 
Kecskemet nu este nici decâtă ună nou 
programă. De ună nou programă nici 
nu e lipsă. Fiă națiunea, ceea ce a fostă: 
liberă și independentă. Lngislațiunea din 
1848 a enunoiată, că afacerile esterne 
ale statului și armata lui suntă indepen
dente. Pactulă dela 1867 nu s’a făcută 
cu destulă înțelepciune ; la 1869 s’a for
mată stângă; la 1872 Lonyai a spen- 
durată oposiția. Tisza și-a părăsită ste- 
gulă, guvernândă 15 ani spre paguba 
națiunei. Oratorulă dise apoi, că nici
odată nu și-a renegată principiile. Pro- 
gramulă partidei independente la 1877 
consta numai întru aceea, că celă ce 
voia independența Ungariei, pute să 
fiă membrulă acestui partidă.

Ugron ține de forte fireseă împreju
rarea, că trebue primită uniunea perso
nală. Uniunea personală se pote numi 
directiva constituționalismului, țh’seapoi, 
că starea la care au dusă desele certe 
între partidă nu mai pote ține. Partidulă 
trebue ourățită de tendințele dela 49. 
Combătu apoi vehementă pe Hermann 
Otto imputându-i între altele, 
gesce opinia publică.

Deputatulă săcuiu apoi dise, că nu 
e o disolvare de partidă imprejurarea, 
deca aceia, cari nu primescă principiile 
fundamentale ale partidului — îlă pără- 
sescă.

Când în Noemvre a. tr. ni-a acu- 
sată Tisza, ou ocasia desbaterei asupra 
legei de încetățenire, că noi bucinămă 
principiile detronisațiunei, eu m’am seu- ! 1889, s’a urmată întocmai § lui 11 și 
lată din stânga și am strigată: nOe ' s’a notificată^ alegerea președinților^ la 
did, e o calumniău.

Noi stămă tocmai pe basa uniunei,

că amă-
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personale, ne alipimă de casa domnitbre, j țiunei, au fostă avisațl la timpă despre 
der nu vremă, ca să ajungemă în apro- alegerea efeptuită. In legătură cu aces

tea ne luămă voiă a notifica onoratei 
adunări generale cu părere de rău eșirea 
diu comitetă a d-lui Br. D Ursă și a o 
ruga, să binevoiescă a întregi, prin ale
gere nouă, loculă devenită astfelă va
cantă. Afacerea cu procurarea portrete- 
loră conducătoriloră de pănă acum și 

i cu compunerea biografîiloru conducăto- 
! riloră decedați ai Asociațiunei, încredin- 
' țață comitetului prin onorata adunare 
I generală din anulă 1888, se află încă în 
i studiu, mai vertosă în vederea unoră 
pedecl, ce pănă acum încă nu i-a suc- 
cesă comitetului a le delătura.

Aici e loculă să Vă amintimă, că 
în procesulă contra d-nei Zinca Romană 
din Făgărașu, pentru recunâscerea drep
tului de servitute asupra casei din Fă
gărașă sub Nr. 588, intentată pentru 
temeiulă contractului de donațiune în
cheiată de răposatulă advocată Ioană 
Romană la 25 Octomvre 1885, tribuna- 
lulă reg. din Brașovă, prin sentința de 
dto. 12 Octomvre 1889 Nr. 2740 a re- 
ieptată acțiunea Asociațiunei, judecân- 
du-o pe acesta la suportarea speseloră 
procesuale, er tabla regescă prin sen- 

dună i dto 27 Ianuarie anulă curentă
I Numărulă 8195/89, a aprobată sentința 

ca i forului de prima instanță. In speranță, 
j m------ r>---------- --- dorn|(j de

pierea tronului prin lingușiri, și viclenii, 
ci prin declarația curagiosă a dreptăți. 
Ugrouă apoi clise, că a sosită timpulă, 
ca partida independentă să se organiseze 
din nou. Asta va trebui să se facă fi- 
ind-că va veni timpulă câud oposiția va ț 
rămânea singură. Dreptă aceea partida 
trebue să fiă organisată și disciplinată 
ca cu ună trupă și ună sufletă să se 
pună față cu ună guvernă, care voesce 
să nimicescă constituțiunea Ungariei.

După ce-și stîrși vorbirea, Ugron 
ceti programulă partidei independente, 
care în esență consună cu celă din 1881. 
Programulă a fostu primită de adunare. 
Asemenea a primită și următorulă pro
iectă de condusă :

Partida independentă dela 48 adu- ! 
nată în Clușiu a enunciată :

' I

1). Că stă pe basa uniunei personale | 
er privitoră la amănunte susține fără de j 
modificare puntele programului dela 2 i 
Iuniu 1881 ; 2). Organisarea partidei să l 
se începă câtă se pote mai curendu, < 
comitate și orașe, fiindcă e de lipsă 
ea să între cu totă puterea în lupta elec- j c& d-na Zinca Romană, 
torală și politică în interesulă statului i a-șl arăta și mai aevea pieatatea față cu 
maghiară independentă.“ i fostulă ei consoță, răposatulă advocată

După ce s’a cetită programulă dela ' Ioană Romană, și de a-i vedea eternisată 
1881, Bartha Miklos a ținută ună lungă | numele, după cum însuși o dorise și după 

, „ , , . . . , | cum a și meritată, va realisa la timpulăd.scursă pentru autonomia municipală. | sgu deobligămânfcula ]uata de bnnă ;oiă 
Vorbirea lui a fostă primită cu furtunose asuprășl prin declarațiunea solemnă ce 
.aplause. i o-a făcută la Nr. 9 din contractulă nu

Raportulu generalii
aUi comitetului rAssociațiunei transilvane 
pentru literatura română și cultura poporu
lui românuu despre activitatea sa în decursulu 

anului 1889.
(Urmare)

Prin conclusulă său dto FăgărașQ 
28 Auguste 1889 onorata adunare, re- 
mițendQ elaboratulă relativă la o nouă 
arondare a despărțăminteloră, a iostă 
însărcinate comitetulă să’lă comunice 
ca proiectă cu despărțămintele actuale și 
să-lă subșternă apoi acestei adunări ge
nerale, dimpreună cu părerile și iufor- 
mațiunile primite dela despărțăminte. 
Urmândă întocmai însărcinării cuprinse 
acestă concluse, comitetulă a luată pen
tru realisarea lui încă de timpuriu tote 
măsurile de lipsă. Despre resultată, co- 
mitetulă îșl ia voiă a subșterne onoratei 
adunări generale sub 2-/. raportă specială, 
ou lugărea să bine voițl a-lă transpune 
spre opinare și eventuale propuneri unei 
comisiunl ce va fi a se alege. La rapor- 
tulă specială e adusă și noulă proiectă 
de arondare, precum și ună reasumatu 
ală păreriloră și informațiuniloră primite 
dela actualele despărțăminte, care ne-a 
sevită de basă la comp merea proiectului 
amintită.

însărcinării primite de a afla mo
dulă celă mai potrivită, cum s’ar pute 
folosi mai bine și mai corăspundătoră, 
prin publicarea de premi etc în anulă 
1890suma de 1000 fl. votată în adunarea 
generală din Făgărașă din anulă trecută,în 
scopă de a înavuți literatura poporală 
română, și de a subșterne acestei adu
nări generale ună proietă pentru orga- 
nisarea viitorei activități a Asociațiunei 
pe terenulă acesta, comitetulă s’a con
formată. Detaiurile suntă cuprinse în 
raportnlă specială, ce ne luămă voiă 
a-lă substerne sub 3 /. cu rugarea să fiă 
deasemenea transpusă spre opinare unei 
comisiunl

Din acestă raportă și în specială 
din adusele lui, onorata adunare gene
rală va binevoi a constata, că comite
tulă a tractată oestiunea din tote punc
tele de vedere și cu totă, seriositatea 
recerută, și că nu a aflată altă espe- 
dientă decâtă a-o supune de nou deli- 
berărei onoratei adunări, mai alesă și 
în vederea, că la aducerea conclusului, 
prin care ni-s’a dată numita însărcinare, 
nu s’a luată în considerare activitatea 
Asociațiunii din trecută cu privire la 
acestă obiectă. Ideia în sine e fârte sa
lutară, ea trebuesce însă nesmintită 
adusă în legătură cu cele efeptuite în 
trecută în acâstă direcțiune, altfelă ea 
se presintă ca o imputare la adresa Aso
ciațiunii încâtă pentru trecută, care după 
cum aievea se arată în raportă e cu to- 
tulă lipsită de temeiu.

In urma reconstruirei comitetului, 
1 efeptuită în adunarea generală din anulă 

, locurile mai înalte, de unde a și urmată 
, aprobarea cerută. Membrii aleșî în co
mitete, precum și funcționarii Asocia- 

mită de donațiune și se va îngriji, ca 
să esecute întocmai ferbintea dorință a 
decedatalui ei soță: comitetulă, fără a 
mai recurge la remediulă de dreptă, ce 
i’lă dă legea, a sistată procesulă prin 
conclusulă său dto 25 Februarie a. c. 
De atunci nu s’a întâmplată nici o schim
bare în afacere.

II. Despre școla Associațiunii.
Școla Associațiunii a fostă cerce

tată în anulă școl. 1889/90 de 59 de 
eleve: 57 au fostu din diferitele părți 
ale coronei ungare și 2 din Bucovina. 
Internatulă împreunată cu scola a adă
postită în acestă ană 40 de eleve: 37
din țările ooronei ungare și 4 din Bu
covina; 2 dintre elevele bucovinene au 
frecuentată șcdla „Reuniunei femeiloră 
romane din Sibiiu“.

Conducerea afaceriloră școlare a 
fostă încrezută și în anulă școlară es- 
pirată profesorului seminarială și prim- 
secretară ală Associațiunii, domnului 
Ioană Popescu, er internatulă 1’ a di- 
rigeată, conducendă și supraveghindă 
în acelașă timpă și alimentarea și pur 
tândă și socotelele scolei și ale interna
tului, d-șora directoră Elena Petrașcu. 
Invățămentulă 1’ au provedută învă
țătorii ordinari provisorl Dr. Petru Spână 
și Dr. Vasilie Bologa, apoi învățatorâsa 
ordinară provisâră Eugenia Trifă, și 
învățătoresa suplentă Victoria Filipe- 
sculă. Invețătorulă Dr. Vasile Bologa și 
învățătoresa Eugenia Trifă, îutrunindă 
cualificațiunea prescrisă îu §-lă 103 art. 
de lege XXXVIII din 1868, au fostă 
întăriți în modă definitivă în postulă 
loră. Dr. Petru Spanu, neavendă încă 
esamenulă de cualifioațiune prescrisă pen
tru învățătorii dela școlele civile, va con
tinua a funcționa și anulă viitorăși pănă 
la facerea acelui esamenă numai ca în- 
vățătoră ordinară provisoră. Comitetulă 
a întreprinsă la timpă pașii de lipsă la 
locurile competente, ca învățătorului Dr. 
Petru Spână să i-se permită a mai func
ționa încă ună ană în modă provisoră, 
ceeace în urma unui decretă ministerială 
i-s’a și acordată.

Postulă învățătoresei Victoria Fili- 
pesculă, care cu finea anului a abejisă 
dela cariera învățatorescă, se va ocupa 
p ) calea concursului, pentru care s’au și 
întreprinsă pașii de lipsă.

Catechisațiunea o-a provădută la 
elevele de refigiunea gr. orientală Prea 
Onoratulă Domă Zacharia Boiu, asesoră 
corsistorială, er la cele de religiunea 
groco-catolică Onoratulă Domnă Nicolau 
Togană, preotă cooperatoră în Sibiiu.

Instrucțiunea în limba francesă o-a 
provădută domnișora directoră Elena 
Petrașcu, er în rnusica instrumentali dom- 
nișora Adela de Heldeuberg, absolventă 
a conservatorului de musică din Viena, 
și d-na Sabina Brote din Sibiiu. Ca medică 
de casă alu internatului’ a funcționată 
d-lă Dr. Ioană Moga.

Pe lângă cursurile ordinare a func
ționată în anulă școl. espiratu și ună 
cursă complimentară, cercetată v.indă de 
5 eleve. Invățămentulă în acestă cursă 
l’au provădută totă puterile didactice 
amintite mai susă.

Ca delegată ală comitetului în afa
cerile școlare, conformă prescriseloră §-lui 
17 C. al. 4. a funcționată președintele 
Associațiunii, domnuiă Gerge Barițiu.

(Va urma.)

Mulțumită. publică,.
Corulă vocală ală plugariloră ro

mâni din comuna F. Ghirișiu, com. Bi- j 
horă, a doua d de Sf. Rusalii arangiândă I 
ună concertă în favorulă fondului său cu j 
profundă onore vine a’șl esprima cea mai 
mare mulțămită publică următorilor^ M. 
St. Domni și Domne, cari au binevoită 
a cerceta acestă producțiune contribu- 
indă cu mărinimiă pentru scopulă ară
tată :

Prea On. D-nă Petru Suciu protop. 
tract, parochă în Ucurișiu a contr. 5 fl., 
M. O. D-nă Iosifă Boțoo parochă în F. 
Tăută 1 fl., St. soțiă Ana n. Bogdană
1 fl., St. D-nă Kiss Jânos din locă 1 fl. 
60 cr., M. On. D-nă Vasiliu Moga pa- ; 
rochă în Cheșa și fiica Maria 5 fl., St. I 
D-nă Susana Leucuța văd. Popă notă- | 
resă din Coroiu 5 fl.. M. On. D nă Pe- , 
tru Popoviciu, parochă în Cociuba 2 fl., ; 
M. Ou. D-nă Georgiu Drimbea parochă 
în Toboliu și familia 2 fl., St. D năAn- 
tiția Polaciu din Cociuba 1 fl., M. On. 
D-nă Vasiliu Leucuța parochă în Olcea ;
2 fl., M. Ou. D-nă Vasiliu Suciu paroch 
în F. Batoră și fiica Maria 3 fl., Vasilie 
Păfucauă epitr. bis. în Cociuba 1 fl., O. 
D nă Aurelu Ootuna teol. abs. în Cion- 
tahază 1 fl., Sp. D-nă Vasiliu Popescu 
notară cerc. îu Cheșa 2 fl., M. O. D-nă 
Ioană Cosma parochă în Cărăseu 1 fl., 
St. D-nă Veiszmann Armin adj. notară 

în Cheșa 1 fl., ifj Vintze Miklos prop, 
loco 1 fl., St. D-nă Paulă Gavrilette în
vățătorii și aseseră consistor. în Beliu
1 fl. On. D-nă Iosifă Moga capelană în
vățătorii în Cheșa 3 fl. O. D-nă Ioană 
Popoviciu teol. din Berechiu 1 fl., St. 
D-nă Petru Leucuța și soția ÎDvăț. în 
Gurbedină 1 fl. 10 cr., M. O. D-nă Nes- 
toră Porumbă parochă în Tulea și fa
milia 2 fl., M. O. D-nă Damaschină Serbu 
parochă în F. Girișiu 1 fl., St. D-nă 
Petru Costa învăț. în F. Batără 1 fl., 
St. D-nă Zenovie Popa măestru în Be
liu 50 or., D-nulă Mihaiu Vidicană 
econ. în Gurbedină 20 cr., D-nulă Ilie 
Eleneșiu primară în Petigdă 30 cr. St. 
D-nă Dicker Mârton prop. în F. Girișiu
2 fl., St. D-nă Braun Mihaiu arend. în 
F. Girișiu 2 fl., Georgiu Nistoră 40 cr., 
Costană Burco 20 cr.. V. Elena Bodiu 
20 cr., Georgiu Țărău 20 cr., Irina Bodiu 
20 cr., Pavelă Bălașă 20 cr., Ioană 
Crăciună 20 cr., Petru Pavelă 20 cr., 
Pavelă Țărău 20 cr., George Țifra 20 
cr., Ioană Pantea și soția 40 cr., Ioană 
Moțu 20 crucerl, Eva Nistoră 20 cr., 
au mai contribuită : Sp. toți eco
nomi din locă; după concertă D-na 
Szepessy Peterne 1 fl., Sp. D-nă Na- 
dânyi Kâroly 1 fl. Sp. D-nă Nadânyi 
Jeno 2 fl., toți propr. din locă. Sp. D-nă 
Thamo lânos notară oercuală 1 fl. St. 
D-nă Biro Gâbor adj. notară 1 fl., și 
O. D-nă Gavrilă Bodnariu preotă în 
Bochia 1 fl. suma: 60 fl. 70 cr., diu 
care detrăgându-se spesele de 42 fl. 50 
cr., a incursă pentru fondulă corului 18 
fl. 20. v. a.

F Girișiu, Augustă 1890.
Ștefanii Moțiu Georgiu Hașiu,

Economii, controlorul cassariulu corului,
co.ului și agentă la
Banca de asig. Tran

silvania.

TELEGRAM ELE„GAZ.TBANS.“ 
(ServiciulU biroului de coresp. din Pesta.

Belgradu, 1 Septemvre. Trimi- 
sulă plenipotențiarii austro-ungară 
se provăcă, față cu ministrulă de 
esterne, la călcarea tractatului de 
comerță și la disposiția privitore 
Ia proveniențele din Triestu și 
Fiume. Ministrulu Gfruicî promise, 
că va vorbi cu ministrulă de fi
nanțe.

Petersburg!!, 1 Septemvre. Sgo- 
motulă împrăștiată în afară des
pre neînțelegeri ivite între împe- 
ratulu germanu și între Țarulă, în 
timpulu ultimeloru cțile ale mane
vre] oru, se consideră în cercurile 
conducetore ca născocită.

Dornbirn, 1 Septemvre. încă 
totă inundeză Rinulă prin Luste- 
nau și împrejurime. Multe case 
suntă pănă la coperișă sub apă. 
Numerose localități suntă inundate. 
Miseria e fbrte mare.

Berlin!!, 2 Septemvre. Din parte 
oficiăsă se desminte cu indigna- 
țiune soirea dată de „Standard1*, 
cumcă împeratulă germană a dorit 
să asiste la manevrele din Rusia 
sudică, der Țarulă i-a dată ună 
răspunsă refusătoră.

Viena, 2 Septemvre. Pe calea 
ferată Franciscă-Iosifă a deraiată 
trenulă de persone lângă Heiligen 
Stădterlănde. Causa e, că s’a frântă 
o osiă. Doi călători suntă greu 
răniți, cinci ușoră răniți.

Warttulu
ini 2 Septemvre «t. a. IBOO.

Bancnoto rcmilnescl tiump 8.75 Vend. 8.80
Argintă roiniineacfi - n 8 70 „ 8.76
Siapoleon-d’orI - - - n 8.81 „ 8.86
Lire turcea ci - - - n 10.15 „ 10.20
imperiali .... b iM3 „ 9.18
Uilbini 5.25 „ ij.30
sons.foac. n ioi. - „ —.—

1-9.50 .. —.—
Sabie rnsiejicj - . 135.- „ 136.—
Ji&rcl germane - - ■ n —.—
U’-dconculil G—8% pe ană.

Carsahi ia darsa de Viaaa
din 1 Septemvre ut. u, 1890.

tUmia <ii aurii 4% ........................... 1C0.20
flanta de hârtiă. 5"/0...................... - 99.40
l.nprumntuit» cAilortl forate ungaria -

aurii.....................................................111.—
dto argintii................................ 96.90

{2-albenI împârâtuaci.......................................5.30
Napoleon-d’orl..................................... 8. 6
Mărci lt 0 împ. germane .... &4.57’/2
londra 10 L:vr»sBterlinge - - Ol.Bă

Editorii și redactorii responsabilii:
Or. Aurei Mureșianu.
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antreprisă.
a

„Europa"
tember ho 15-ilc napjăn delelbtt 8 orakor Simon kdzseg irodâjâban megtartandd" 
nyilvânos ârvereseu a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni foguak.

Ârverezni szândekozok ti.î’toznak az ingatlan becsârânak 10ft/n-ât keszpenz- 
ben, vagy az 1881: LX t. cz. 42. §-âban jelzett, ârfolyammal szâmitott es az- 
1881 evi november ho 1-en 3333 sz. alatt kelb igazsâgugyministeri rendelet 8. 
§-âban kijelolt ovadekkepes ertek papirban a kikuldott kezehez letenni, avagy 
az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznek a birdsâgnâl eldleges 
elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii ehsmervenyt âtszolgâltatni.

Brasso, 1890 evi Junius ho 21-ân.
A kir. tdrvenyszek mint tkvi. hatosăg.

cunoscința prea onor, publicu 
dela 1 Septemvre n. 

luatti în arendă Otelulu „EUR0PA“ arangatu din 
măritfl. cu mai multe odăi.

Mă voiu nisui cu cea mai mare sîrguință se satisfacă 
cerințeloru pre onor, publicu punctuosu și ieftină.

Atragă în deosebi atențiunea la mâncările ce se voru 
pregăti cu gustă și la vinurile de masă de-o calitate emi
nentă și ieftine.

Brașovă, 28 Augustă 1890.
Cu deosebită stimă

EDUARD WEBSS, 

arezida-toriA.

Am onore ă aduce 
din lo că și călătorilor^,

la 
că c. am

nou si

Szâm 3089—1890 tkvi. 415,1—1

Aryeresi hirdetmenyî kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirosâg mint telekkonyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy 

Berlid David mint Maruia Iacob Debu engedvenyese vegrehajtatonak Ciovica 
Nikolai vegrehajtâstszenvedo elleni40 frt. tokekdveteles es jâruleka irânti vegre- 
hajtâsi ugyeben a brassoi kir tdrvenyszek a Sarkanyi kir. jârâsbirosâg teriileten 
levo Sarkaitza kdzseg hatârân fekvd a sarkaitzai 153 szâm tjkvben foglalt A4-levo Sarkaitza kdzseg hatârân fekvd
272, 273 180 f. 1684 11 f. 3813 6 f.
525/2,526/2 4 n 2241 10 n 3958 7 n

646 a 5 n 2495/1 d 3 77 3963/2 d 1 77

902 cd 3 T) 2631 ad 3 7? 4086 C\j 8 57
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bD 6 57 2966 câ 

bD 3 71 4157 Sb 7 71
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1213 OT 4 77 3355 8 n 4402 | yj

U1367 u 4 n 3426 u 1 71 4403} 6 n

1416 5 77 3440 2
77 4404|

1587 7 77 3691 OO 77 5434 28 77

megâllapitob kikiâltâsi ârban es hogyelren delte,

sarkaitzai 153 szâm tjkvben foglalt A-|-
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419,1—1Sz. 5436—1890 tkvi.

Arveresi hirdetm.en.yi kivonat.
A brassoi kir. tdrvenyszek, mint telekkonyvi hatosâg, kozhirre teszi, hogy 

az „Albina11 takarek es hitelintezet brassoi fiokja vegrehajtatonak Babeșiu V. 
Zinka vegrehajtâst szenvedo elleni 220 frt. tokekoveteles esjâr. irânti vegrehaj- 
tâsi ugyeben: brassoi kir. torvenyszek (a Zernesti kir. jârâsbirosâg) teriileten levo 
Simon hatârân teriileten fekvd a simoni 4 sz. tjkvben A-|-2913, 2914, 2982 es 
2983 hr. sz. fekvokre 328 frt.-ban, ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban az 
ârverest elrendelte, es hogy a fennebb megjelolt ingatlanok az 1890 evi Szep-

n 
r 
r> 
n 
n 
n 
r> 
ri

6 fban 
megjelolt
Sarkaitza 

kozseg hâzânâl megtartando nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron 
aloi is eladatni fognak.

Ârverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/fl-ât kesz- 
penzben, vagy az 1881 evi: LX t.-cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal szâ
mitott es az 1881 evi november ho 1-en 3333 sz. a. kelt igazsâgugyministeri 
rendelet 8. §-ban kijelbltovadek kepes ertekpapirban a kikuldott kezehez letenni 
avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmebeu a bânatpenznek a birosâgnâl 
eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Fogaras 1890 evi Julius ho 8 ân.
A fogarasi kir. jărăsbirosăg mint telekkonyvi hatosăg.

ezenuel „ .
ingatlanok az 1890 evi September ho 22-ik napjăn dclelbtt 8 orakor

Domnii, ce se abonăză din nou, să bmevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

pe liniele orientale ale căii ferate de state r. u. valabil®, din 1 Iunie 1890
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Alba-Iulia 
VințulU de josfi. 
Șibotti 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
'Branicica 
ilia 
lurasada 
tJamU 
doborșinu 
Berzava 
Oonoptl 
Radna-Lipova 
Paulișu 
G-yorok 
Glogovaț

9.40
1.02
5.27
5.50

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmneș®
Ocna
Sibiiu

Tr. de p.

4.05
4.35
5.16
5.47
6.10

T. (U p.

10.47
11.17
11.58
12.29
12.52

Tr. <i in

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

6.02
6.23
6.34
6 52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58;| Viena

Aradd

Szoinok

6.08 (Piski)-]^etir®8eifflfi
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

I10A0
I 6.05

RKm*eșu-Iaidoșu-13t8ti*ița IBistrița-Mwreșw-ILMdoșwi
|T. omn.y

4. — | Bistrița
g I ȚagU-Budatalncfi 
g gg| Murdșu-Ludoș®

Mur&șă-Ludoș®
Țag®-Budate.lec®
Bistrița

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

A, MUltfe^XANU Brașov.

I

5-49 7.36 10.38 
^1x06 7.50 10.51 
>6.24 8.03 11.03 
= 6.53 8.26 11.27 
F7.06 8.38 11.38
7.45 9.05 12.10

11.51 2.25 4.47
1.55 5 50 7?45|

“T.20|“.40 “0&!

S®eta,®șe!tt5-@!|3i®er8fâ.(Piski)
|T. d. p. T, omn. T. omn. T. omn. T\ omn. T. omn

Simeria 7.17 11.28 3.50 Petroșeni 6.05 10.42 4.03
Strciu 7.54 12.12 4.32 Banițe 6.46 11.23 4.49
Hațegu
Pui'

8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57 5.24
9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33 6.04Crivadia 10.37 2.51 7.03 Hațeg® 8.51 1.19 6.43

Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09 7.28
Petroșeni 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47 8.-

AjmdluArad#—Țintiseră

—Tsm'ia

T. omn. T. omn. v omn.
Aradâ 6.18 4.18 Timișăra 6.30
Aradul® nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23
N6meth-Sâgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49
Vinga 7.33 0.33 'vinga 8.16
Orczifalva 7.56 5.50; N'ămeth.-Sâgh 8.37
Merczifalva 8.14 6.06 Aradul® nou 9.09
Timișâra 9.04 6.50 Arad® 9.25

Shirișfl 
Turda

T. omn*

1.16
4.50
7.21

T. omn*
1.16
1.59
2.19
2.46
3.03
3.41
8.55

'STurda—OflaMsifi

o.i
8.4

7.40 10.50 3.56”61 Turda 6.05 9.40 2.40
8.- 11.10 4.10 9.50| Ghirișâ 6.25 10.- 3.-

Odorhefiu—Slghiș&ra
Unieddra
L/erna

beliți i«i~ (Doipșa-buiocâI

Sibiiu 
Ocna 
LdmneștI 
Șeica mare 
Copșa-mlcă

Tr. omn.

7.35
8.02
8.30
9.05
9.34

Tr. dc p.

4.34
4.58
5.25
5.55

Tr. do p.

9.50
10.14
10.40
11.10
11.356.20

®Se^Ba§n®aRiH s&seseis
Tr. do p. Tr. do p. Tr. oinn.

Cucerdea 2.55 8.20 2.56
Cheța 3.25 8.50 3.29
Ludoșu 8.46 9.11 4.06[ii.-Bogata 3.56 9.20 4.15

,'Iernutii 4.33 9.57 4.54
Sânpaulii 
Mirașteu

4.48
5.11

10.12
10.35

5.10
5.34

] 5.80 10.54 5.35
Oșorheiu ‘ 5.50 4.58

Reghinul-să8. | 7.26 7.-

SS&egB&imeallM sosesc#"
Oșffi5,SfteMR“®ca<e©3*des&,

Reghinul-săs.
Tr. oinn. Tr. de p. Tr. de p.

8.25 8.-
Oșorheiu

7.24
10.—
5.54

9.49
10.20

Mirașteu 7.44 0.14 10.39
Sânpauiu 8.07 6.37 11.02
Iernută 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.2b 11.53
Ludo ș il 9.35 7.41 12.06
Cheța 9.5.1 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

SiKaei’ita (Piski)-U asesî.
Tr. omn.

Simeria (Piski) 4.—
Oerua 4.21
Unieddra 4.50

(Piski).

Sighișdra
Odorheiu

| o.—i 11.25i O do r h eiu
7.491 1.50j Sighișdră

8.40 2.45
10.521 5.28'Simeria

9.25
9.51

10.10
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1) stipendiul'-! din fundațiunea „Gal- 
liană", pentru studenții de gimnasiu; 2) 
doue stipendii din fundațiunea „Tofalenă", 
și 3) patru ajutore date în favorulă în- 
vățăceiloră de meserii din partea socie
tății „Transilvania." Incâtă pentru sti
pendiile respective ajutorele acestea, s’au 
escrisă la timpulă său concursă și ele 
au fostă conferite tineriloră însemnați 
în conspectulă alăturată sub */. la acesta 
raportă.

S’au mai decernută în anulă 1889 
și alte 3 ajutore la 3 studențl de uni
versitate. Ajutorele acestea s’au formată, 
în urma hotărîri, luate cu datulă 12 No- 
emvre 1889 sub Nr. prot. 145, din suma 
de 421 fl. 10 cr. v. a., ce s’a transpusă 
comitetului cu datulă 4 Octomvre 1887 
Nr. 285 prin direcțiunea academiei de 
drepturi desființate din Sibiiu, din fon- 
dulă soccietății academice „pentru spri
jinirea juriștiloră săraci" de-asemenea 
desființate.

Totă în decursulă anului 1889 s’au 
făcută disposițiunile recerute pentru con
ferirea celoră 2 stipendii â 100 fl. pre
liminate în budgetulă pro 1890, pentru 
tineri cu preferință din munții apuseni 
ai Transilvaniei, cari ară voi a se per
fecționa în o măestriă de lemnăriă mai 
perfecționată. Abia la concursulă repe- 
țită a întrată o singură petițiune, care 
s’a putută considera. Amintimă insă, că 
nici acestu candidată nu șl-a începută 
încă învățătura și n’a făcută, precum se 
vede, nici pănă astădl pașii de lipsă 
pentru a-o începe și că în urmâre am
bele ajutore de câte 100 fl au rămasă 
adause la fondulă Asociațiunii. De ase
menea nu s’a putută conferi, din lipsa de 
concurențl, unulă din stipendiile de câte 
20 fl. din fundațiunea „Tofalenă", și ast- 
felă și suma acestui stipendiu s’a adausă 
la fondă.

Ne împlinimă în fine o plăcută da- 
torință a face amintire și de alte 10 sti
pendii de câte 50 fl., menite pentru co
pile de părinți mai săraci, cari voră fi 
adăpostite în internatulă împreunată cu 
școla civilă de fete a Asociațiunii. Sti
pendiile acestea, care în partea loră co- 
vîrșitâre, 9 la numără, au și fostă con
ferite, s’au formată din suma de 500 fl. 
dăruită în scopulă arătată, cu cea mai 
mare prevenire, de cătră onorata adunare 
generală a institutului de credit și economii 
„Albina11 din Sibiiu, ținută la 29 Martie 
1889. Pentru acestă dară marinimosă, 
care a dată multoră părinți posibilitatea 
de a împărtăși pe copilele loră de o cr s- 
cere corăspundătore, de o cultură gene
rală temeinică, necesară pentru împlini
rea vocațiunei importante, ce femeile au 
în familiă și societate, onorata adunare 
generală va binevoi a esprima mulțămita 
sa onoratului institută de credită și eco
nomii „Albina", care după cum s’a ară
tată în raportele comiteteloră din tre
cută, și după cum se va arăta și în 
raportulă de față, și-a câștigată o mul
țime de titluri la recunoscința nostră 
prin sprijinulă, pe care l’a dată și con
tinuă a-lă da Asociațiunei, pentru sco
purile șeolei, ce susține.

In ceea-ce privesce esecutarea con- 
cluseloră onorateloră adunări generale 
din anii 1888 și 1889 ne luămă voia a 
schița starea lucrului după cum urmeză: 

însărcinării primite, de a decide în
suși cererea domnului B. Bașota, jude 
regescă în pensiune și advocată în Abrud, 
relativă la primirea densului între mem
brii fundatori ai Associațiunii, cornitetulă 
a satisfăcută, estradâudu-i diploma obici
nuită, după ce s’a conformată prescrise- 
loră § lui 6 al. 1 și a depusă în hârtii 
de valore suma de 200 fl.

Comitetulă a primită mai departe 
însărcinarea, de a Vă ar ta resultatulă 
obținută în causa lăsăminteloră după fe- 
ricitulă Avramă Iancu .și I. P. Bota.

In causa referitore la lăs&mentulă 
A. Iancu, care e deja transpusă Asoci
ațiunii, s’au terminată în fine și pertrac
tările necesare în procesulă de trausta- 
bulare; actele, după cum ne-a raportată 
jurisconsultulă nostru, suntu înrotulate 
și se așteptă aducarea sentinței. Totă 
cu privire la acestă causă ne luămă voia 
a Vă aminti, că fostulă curatoră ală Jă- 
sămentului, Alesandru Iancu, și fostulă 
jurisconsultă ală nostru în acestă afacere, 
d-lă Mateiu Nicola, au fostă dați în ju
decată, în scopulă de a fi constrînșl la 
depunerea rațiociniiloră pentru timpulă, 
în care au administrată ei averea aces
tui lăsămentă; pertractările în acestă 
procesă suntă în curgere și e speranță, 
că și acestă causă se va finalisa în cu- 
rendă.

Lăsămentulu A. Iancu constă din 1 
casă, mai multe pământuri, 10’/2 cuxe 
,din baia „Purica" și dreptulă de moră 
în comuna Vidra de susă. Casa a fostă 
reparată și se află în stare bună, der 
.nelocuită. Pământurile, a căroră transta- 

bulare este, după cum amă disă, în cur
gere, se administreză prin esarendare, și 
pe anulă curentă 1890 suntă esarendate 
preotului Ioană Iancu din Vidra supe- 
rioră pentru suma de 100 fl. Cele 101/., 
cuxe din baia „Purica11 suntă trans
puse pe numele Associaținii, ele nu aducă 
însă nici ună venită, de ore-ce baia nu 
e în benedicțiune. In ceea-ce privesce 
dreptulă de mără, comitetulă a luată la 
timpă măsurile de lipsă pentru asigura
rea lui, și causa este în curgere, repre- 
sentată fiindă Associațiunea prin d-lă 
advocată Dr. I. Rațiu din Turda.

In ceea-ce privesce lăsământulă după 
fericitulă I. P. Bota din Alba-Iulia, ne 
luămă voia a Vă raporta, că fiindă con- 
dițiunile testamentare de natura, de a 
nu le pute accepta, vrândă a ține contă 
de sensulă statuteloră Associațiunii, co
mitetulă a aflată, că fundațiunea de 1000 
fl. lăsată de numitulă I. P. Bota nu p6te 
fi primită în administrațiunea Associați- 
unei. Conclusulă luată în sensulă acesta 
a fostă comunicată la timpă cu execu- 
torulă testamentară, spre scire și ori
entare. (Va urma.)

Literatură.
Chemia elementară anorganică și or

ganică, prelucrată pentru gimnasii, soole 
reale, preparandii, școle civile etc. de 
Arseniu Vlaicu, profesoră la școla mediă 
dinBrașovă, va eși de sub țipară pentru 
înoeputulă anului scolastic viitor 1890/91 
în editura librăriei Nicolae I. Ciurcu, din 
Brașovă. Prețuia unui esemplară 75 cr. 
v. a.

„Graiulfl ardelenesc!!11 în raportă cu 
limba literară de peste CarpațI, de A. 
Șiduțiu-Cătpenișianu, doctoră în litere. 
Se vinde în folosulă scolei civile de fete 
a Asociațiunei transilvane. Sibiiu, tipa- 
riulă tipografiei archidiecesane 1890. Pre
țuia 20 cr.

„Trei suvenir!11 de Constantină de Sta- 
mati-Citirea, membru ală institutului li
terară din Parisă, alu institutului de bele 
arte din Viena și ală institutului scien- 
țifică din Moscva. Cernăuți 1890. tipo
grafia conces. Arch. Silvestru Moraru- 
Andrievicl. Editura autorului. Cuprin- 
sulă : „Victima veaoului", novelă. „Omulă 
enigmatică11, baladă în prosă. „Floricica 
codrului11, legendă. Prețulă 50 cr. ori 1 
fr. 50 bani.

CUNUNIA. D-lă Ștefanii Buzila, 
teologă absolută, și Regina BaliiAșl voră 
serba cununia loră în 7 Septemvre st. 
n. 1890 la 3 ore p. m. în biserica gr. 
cat. din Ilva-mare.

TEL EWRA M E LE „G A Z. TR AX S.“ 
(Serviciulă biroului de coresp. din Pesta.

Clușiu, 1 Augustă. Adunarea 
partidei independente convocată 
de Ugronă Gabriel a fostă nume
roșii visitată. Ugron rosti o vor
bire în stila mare, în care se măr- 
turisesce ca aderentă ală uniunei 
personale, purifică direcțiunea dela 
1848 de cea dela 1849. și c|ice, 
că în casă de lipsă trebue să în
tre și în delegațiunl. Apoi pre- 
sintă . o resoluțiune în privința 
constituirei partidei, care fu pri
mită.

Bern, 1 Augustă. Inundarea 
Rinului e mai mare ca cea din 
1888 ; Koblach, Măder, Altach, 
Lusterau suntă totală sub apă, 
ținutulă dinprejură de Montliegen 
și Ruti semăna unei mări. Legă
tura drumului de feru e întreruptă. 
Miseria e forte mare.

DIVERSE.
Dragoste ruso-nemțescă. Marea iu

bire ce au Slavii pentru Nemți a de
venită proverbială. Chiar cuvântulă cu 
cu care suută botezați Nemții este forte 
drăgălașă. „Nemțe" însemneză „mută11. 
Obiectele, pe cari Slavulă nu le pote 
suferi, le însemneză cu adiectivulă „nem- 
țescău. Șobolanulu este numită de cătră 
Cehi „șârece nemțescă11 ; măceșulă în 
multe iocurl din Bohemia este numită 
„trandafiră germană.11 La Ruși obrăs- 
nicia la culme este după obiceiulă ger
mană. Rusulă dice: „Pentru rușinea 
lumei, după cuviința germană." Mai vâr- 
tosă însă în proverbe se arată iubirea 
Slaviloră pentru Nemți: „Dumnedeu în

văță pe omeni, și draculă pe Nemți11. 
„Nemțulă se prinde ca buruiana, ori 
unde îlă pui.u „Este Nemță, nu-i crede.11 
„Când este vorba de societate, Nemțulă 
mai bine se lasă să fiă spândurată." „Și 
mănâncă varda ca Nemțulă.“ Galițianulă 
dice: „Nemțulă domnișoră este ună mi- 
șelă.“ Polonulă cjice : „Nici Nemțulă celă 
prostă nu cade din bancă." „Unde o fi 
Nemțoică, este falșitate." „Mai bine duș
mănia turcescă, decâtă iubire nemțescă,11 
dice Croatulă. „Nemțulă numai atunci 
va fi prietinulă Cehului, când șărpele se 
va îucăldi pe ghiață." „N’are Nem
țulă gândă bună față cu Slavulă", dice 
Rusulă, și „Nu te aștepta, când este 
vorba de limba slavă, la nici ună bine 
dela Nemți." Mai pe susă însă de toți 
Slavii rămâne totă Rusulă când fiice: 
„Inima ți-se ușureză, când înjuri pe 
Nemți", și „Câți Ruși, ațâți trunchi, 
câți Nemți, ațâți câni."

Cesorniculă amorului. Intr’o di veni 
ună tânără engleză bogată la celebrulă 
oesornicară din Parisă, Breguet ună ar
tistă în meseria sa, și clise: —„Domnule, 
ași vre ună cesornică, care să conțină 
portretul meu." — „Nimic mai ușoră, dom
nule.11 — „Insă eu voiu dărui cesoniculă 
și așă dori să sciu la întorcerea mea, de 
câte-orl acea persănă a deschisă cesor- 
niculă în lipsa mea; vreu să sciu, câtă 
timpă a stată deschisă totdeuna, seu câtă 
timpă s’a uitată la portretă acea per- 
sonă. Breguet zîmbia. Cesorniculă fu 
făcută; tânărulă și gelosulă amoresă îlă 
dărui amantei sale și plecâ. La întor- 
cerea sa lucrulă celă dintâiu fu să esa- 
mineze cesorniculă miraculosă și văfiu, 
că fusese deschisă fiilnică de 3—4 ori, 
adese-orl și peste nopte. Plină de bu
curia Englezulă se cunună îndată. Ună 
anu după căsătoria fu silită să plece erășl 
la drumă, lipsi 12 cjul©, se întorse acasă, 
luă cesorniculă și vădu, că nici nu era 
întorsă, d’apoi să fi fostă deschisă vr’o- 
dată.

Aurulă și argintulă din lume. După 
o statistică ce s’a publicată la anulă 
1888, în acelă ană s’au scosă din toți 
munții de pe continente 100,000 kilo
grame aură. Din acestu aură 50 tonne 
de cadă pe Statele Unite din Ame
rica. Urmeză apoi Australia cu 42 tone, 
Rusia cu 32 tone, China cu 6,771 kilo
grame, Africa 6771, Ghili 2395, Colum
bia 2259, Canada 20.061, Germania cu 
1887, Austria și Ungaria cu 1810 kilo
grame, Mexico 1420, Japonia 564, Brasi
lia 331, America de mijlocă, Englitera 
220, Italia 160, Svedia 76, Argentina și 
Turcia cu 10 kilograme. — In privința 
argintului, celu mai multă argintă îlă au 
totă Statele Unite din America, unde se 
află 1424 tone, Mexic 995,500 chilogr. 
Chili 264, Peru 75, Bolivia 64 tone. In 
Austria, Italia și alte țări de prin Bal
cani este argintă puțină. Mai puțină 

i argintă se află în Africa.
Fotografia în contra hoțiloru. Foto

grafia se aplică acum și ca păditore a 
! casseloră împotriva hoțiloră. Etă o es- 
j periență, ce s’a făcută la atelierele foto- 
i grafice ale lui Paul Nadar din Parisă. 
I — „Inceroă de a-ml sparge lada cu bani", 
' dise Paul Nadar unui clientă, „și vei vede 
' decă nu’țl dau chiar la momenta probă 
! înscrisă, că d-ta ai spartă cassa și mo- 
mentulă esactă, când ai comisă fap- 
tulă." Clientulă sparge lada cu banii, der 
în momentulu când o deschidea, o 
soneriă puternică se aufii și apoi ună 
sgomotă secă. — „Ei bine, dise clien
tulă, „ești prevenită, der ce’țl va dovedi, 
că eu am făcută spargerea ?" Nadar 
zimbi și ’i arăta ascunsă într’ună colță, 
ună aparată fotografică desupra cassei 
de bani și o mică pendulă. Și peste 
cinci minute, Nadar aduce fotografia 
clientului. Nu mai era chipă de îndoită. 
Pe fotografia se vedea, cum clientulă 
spărgea lada de bani și se destingeau 
forte bine acele pendulai.: 4 ore 48 mi
nute, ora ce ar fi putută fi ora comite- 
rei unei crime.

Unii omO care merge pe apă. Mi
nunea, pe care a făout’o Mântuitorulă 

nostru acum 19 secuii, când față ou apos
tolii s’a plimbată pe suprafața mărei, a 
fostă repetată cLilele trecute la Beutheo 
în Germania după^cum susține cu îngâm
farea ei o făiă străină, pătrunse de princi
pii materialiste. Locuitorii orașului,^ strînșl 
pe țermurele Oderei, se uitau uimiți la 
ună omă, care alerga pe apă cu cea 
mai mare siguranță. S’ar pute dice mai 
corectă, că patina pe apă, deore-ce [miș
cările sale erau întocmai ca ale patinato- 
riloră. Elă purta în pioiore două ghete de 
lemnă, cam măricele ce e adevărată, der 
destulă de ușore, ca patinatorulă să 
potă ridica când ună picioră, când ce- 
lalaltă. Cum suntă construite aceste pa
tine de apă e încă secretulă născocito- 
rului loră. Plimbarea pe apă a avută de 
scopă numai ca să le facă puțină re
clamă.

„ALBINA" institntu de creditu și de economii.
Filiala Bîrașovrt.

Conspectul» operațiunilor^ în luna Augustă 
1890.

Intrate:
Numerară cu 31 Iulie 1890. fl. 3,932.38
Depuneri spre fructificare . 89,301.58
Cambii răscumpărate. . . 95,589.94
Conturi curente .... 44,925.19
împrumuturi pe producte . 2,261.08
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi..................... 10,233.—
Monetă............................... 4,955.32
Interese și provisiunl . . 4,080.47
ComissiunI.......................... 348.17
Diverse............................... 6,464.66

fl. 262,091.79
Eșite :

Depuneri spre fructificare fl. 102,064.59
Cambii escomptate . . . 84,851.40
Conturi curente....... 28,084.90
împrumuturi pe producte . 1,861.08
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi........ 12,592.—
Monetă.................. 11,447.66
Interese și provisiunl . . 567.88
ComissiunI............. 2,171.95
Diverse.................. 10,829.99
Spese și salare........ 1,235.82
Numerar cu 30 August 1890 6,384.52

fl. 262,091,79
V. Bologa, m. p. N. P. Petrescu m. p. 

dirigentu. adjunctă.
V. UvegeșO, m. p.

pr. comptabilitate

flUwrHiBlâ jilcțeii ffîrațiovdi
din 1 Septemvre »t, n. (.890.

Discontulă 6- 8(1/c pei ană.

Bauanot» romvnescl 0«mp. 8.84 7§nd 8 8)
Argintă românesc» - n 8 80 M 8 85
Siapoleon-d’orI - - - n 8.86 M 8.90
Lire turcescl - - - n 10.15 n 10.20
imperiali .... 9.13 K 9.18
GalbinI n 5.25 r 5.30
Serie, fonc. „ Albina116°/0 n 101.— n —.—

” n n . n 99.50 V —.—
Bub a rnsescl - - . M 135.— H 136.—
MArcI germane - - H

Crzsaîă Is teas âs Visas
din 30 Augustă st. n. 1890.

Renta do aură la/0..............................101.—
Renta de hârtii 5U/O............................... 99.20
[mprumutolă căiloră ferata ungar® -

aură.....................................................112,20
dto argintă................................ 97.30

Amortisarea datoriei câiloră ferate da
ostii ungare (1-ma emisiune) - -

Amortisarea datoriei câiloru ferata da
ostu u.igare (2-a emisiune) - 

Amortisarea datoriei căiloră ferata dc
oști ungare (3-a emisiune) - ■ 111.50

Bonuri rurala ungare............................89.30
Bonuri croato-slavone......................... 104.25
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă 
[mprumutulă cu premiulă ungurescă 137.--
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - - 127.25
(.lenta de hârtiă austriacă .... 88.C5
Renta de argintă austriacă - - . . 89.35
Renta de aură austriacă......................... 106.55
LosurI din 1860 ....... J 38.50
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 965.—
Acțiunile băncei da credită ungar. - 352.75
Acțiunile băncei de credită auatr. - 307.25
Q-albenl împărătesei.......................................5.33
Kapoleon-d’orI............................................8.90
.Mărci 1(0 împ. germane .... 54 87’/2
Londra 1-9 Lptcs sterling» - - 11195

sSSȘ- Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei11 îl 5 cr. se potu cum- 
pera în tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

Edițoră și redactoră responsabilă ;
Dr. Aurel Mureșianu.
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ABONAMENTE
„GAZETA THA2TSÎLVA1UEI“

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni
anu

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni....................................................
șese luni ...............................................
unu anu....................................................

3
6

12

fi. —
fl. —
fi. —

10 fr.
20 ir.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
ană.... 
șese luni. 
trei luni . .

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

Pe
Pe
Pe

>

2
1

11. - 
ÎL —

50 cr

414,1—1

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușorii și mai

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

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/4

binevoiescă

8

Szâm 930—1590 tkvi.

Arveresi hirietmânyi kivonat.
A nagysinki kir. jârâsbirosâg mint telekkbuyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy 

Dr. Motok Miklos fog trași iigyved âlbal kepviselt „Furnioa“ fogarasi takarek 
penztâr reszveny târsasâg mint vegrehajtatonak sârosi 73 hâz szâtnn Schindler 
Gyorgy vegrehajtâst szenvedo elleni 100 frt. tokekoveteles es jâruleka irânti ve- 
grehajtâsi iigyeben az erzsebetvârosi kir. torvenyszek a nagy sinki kir. jârâsbi
rosâg teriileten lev6 Sâros kozseg hatârâu fekvd a sârosi 12 szâm tjkvben-f-^; 
6, 8, 9, 11, 14, 16, 18—22, 25, 27, 29-31, 35, 37. 40, 41, 44, 45, 49-51, 53, 
54, 56, 63, 66, 67, 69, 70, 74, 76, 78, 81, 83. 86 6s 87 rend sz. vagyis 1142, 
1161, 1431, 1673, 1928, 2536, 3649, 3707, 4345, 4371, 4497, 4508, 5707, 6541, 
6736, 6905, 7035, 7875, 7964, 8821/2, 9400, 10026, 10644, 10645, 11858, 12002, 
12128, 12435, 12510/1, 13039, 15732, 16810, 17935, 18191, 18374, 19325,19443, 
19844, 20722, 20983, 21685/1 es 21907 hr. sz. a. Sohindler Katalin sziil. Wonner' 
(ozvegyiilt Schindler Jânos nâ) neven egy harmad reszben es Schindler Katalin 
—hajadon—es Schindler Gyorgy—ndtlen — nevoken ket harmad reszben bejegy- 
zett ingatlanokra az ârverest 321 frt. ezennel megâllapitot kikiâltâsi ârban el- 
rendelte, es hogy a fennebb megjelolt ingatlauok az 1890 doi September ho 
22-ilc napjân delelott 8 drakor Sâros kozseg hâzânâl megtartando nyilvânos ârve- 
resen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlauok becsârânaklO°/0-ât vagyis 32 frt. 
10 kr. keszpenzben, vagy az 1881 evi: LX t.-cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott es az 1881 evi novemberho 1-en 3333 sz. a. kelt igazsâgugyministeri 
rendelet 8. §-ban kijeloltdvadek kepes ertekpapirban a kikiildott kezehez letenni 
avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmebeu a bânatpenznek a birosâgnâl 
eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszeru elismervenyt âtszolgâltatni.

Nagy Sink 1890 evi Julius ho 2-ân.
A kir. jărâsbirosâg mint telekkdnyvi hatosăg.

A vist d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s$ 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postaid și numerii do 
pe fâșia sub care au primitu (Jiaru^ nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămurită și sd arate și posta ultimă.

Totodată facemu cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecut! numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Âdministraț. „Gaz. Trans.“

Mersulu trenuriloril
pe liniele orientale ale căii ferate de stat* r. u. valabilii din 1 Iunie 1890.

Budapesta—ff’a’edeal®. JPredeaSia—®S wdagsegto IS.-*9?esta-Jk.radtt-Teiiiș Teiwș-Aradiiâ-SS.-lPesta ®«i>]pșa--m3c&—Sifoîiu

Treni 
aceelo- 

rati.

Treni 
aocele- 

rati

Tren de Tren da 
per- 
s6ne

per- 
b6do

Treni 
accele
rați

Tronu 
do 

pers.

TFrenti 
accele
rați.

Tren de.
Bdă’e J

Trenu 
accele- 
ratu .

Treni 
de 

pers.

Troni 
de 

pers.

Troni 
accele

rați.

Trenîi 
de 

pers.

Tr«nă
de Copșa-inică

pers. 1

t?

Viena 

Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

Oradea-mare

Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Oiucia
Huiedin 
Stana
Aghiriș 
Ghirbâu
NădSșel

)
1

9.25
11.29

1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

4.26
4.5S

Clușiu

Apahida
Glîiriș 
Cucerdea
Uibra
Vmțulh de sush
Aiud

Teiușh

Crăciunelh
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
ilediașu 
Slisabetopolc 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodh 
Augustinu
Ap ața 
?aldi6ra

BrașovQ

Timișh 
iPredcalu

BucurescI

) 
I

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

8.-
2.-
4.05
5.46
7.01
7.11
7.41
8.16

9.05
9.35

10.50

Treni! 
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

7.35
11.07

1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40

“K22
6.38
6.59
7.11 '
7.24
7.39
7.54
8.11
9.18
9.49
9 56

10.02
10.22
10.39
10.57
11.20
11.36 
12.04 
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30
6.14
6.45

11 35

BucurescI 
£*re<Se»îu

8

iBrașovd

Feldidra
Apața
Augustinii 
Homorodi
Hașfalbu
Sigliișoru 
Elisabetopolo 
Mediașh

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelh

Teiușh

Aiudh 
Vințulh 
Uidra
Cucerdea 
(lliirîșb 
Apahida

de

J 
I

sus ti

Clușiu

Nftdășelh 
Ghîrbău 
Aghireșh 
Stana
B. Huiedin 
Oiucia 
Bucia
Bratca 
R6v 
Mozb-Telegd

|
Oradea-mare

11.23
12.08

P. Ladăny 
Szolnok

SBwdapegta

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
6.4B
6.48

7.22

7.51
7.58
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

4. -1
4.44
5.20
5.47
6.35
8.12
8.4?
9.29

10.10
10.32
10.42
11.01
11.37
11.52
12.23

1.23
1.60
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
6.30
6.50
3.—

4.10
4.50
5.50

4.46
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11.51
12.27

Viena
5B Budapesta
Szolnok

AradO

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
2.251

1.86
1.59:
2.32.
2.59
3.13
3.18
3.33
4.03 ;
4.14
4.36;
5.06-
5.24
5.45 i
5.5!
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

110.40

Glogovațh
Gyorok 
Paulișh 
Radna-Lipova 
Conop
Berzava 
Soborșinh 
Zamh
Gurasad-
Uia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
O riști a
Șibotti
Vințulii de josh 
Alba-Iulia 
Teiușă_________

8—
2.-
4.20
8.10

h2.20
1.2.34
§3.05
43.23
“3.39

10.50
8.16

11.18
3.60
4.10
4.22'
4.46
4.58
6.16
5.38
5.53
6.15
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.31
9.56

10.17
10.44

3.25||Teinști
Alba-Iulia
Vințuld de josh 
Șiboth 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
Iha 
Gurasada 
Zamh 
Soborșinh 
Berzava 
Oonoph 
Radna-Lip 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

9.40 -
1.02 1
6.27 I
5.501'
6.02
6.231
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

AradO

Szolnok

i

ova

J 
I

1,'Jd ffiKuolapesita
12.53

5.49
76.06
=•6.24
16.53
= 7.06
7.45

11.51
1.55

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56
6Ă6
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5 50 7.45

7.20| 1.40 6 05Viena
I!

Simeria (Piski)-P’etB’®șeiaIijS®etr«>ș®aîa"^ÎBBîeB,fia(Piski)

Aradirn—TSmSgom

PT7A p. T, omn.lT. omn. T. ornu. T. omn.
Simeria 7.17 11.28 3.50 Petroșeul 6.05 10.42
Strsiu 7.54 12.12 4.32 .Banița 6.46 11.23
Hațegh 8.45 1.08 5.20 Orivadia 7.26 11.57
Pui 9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33Cnvadia 10.37 2.51 7.03 Hațegh 8.51 1.19
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09
Petroșeni 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47

6.04
6.43
7.28
8.-

omn 

4.03 
4.49
0.24

Tâmișm-a—As-adu

Șeica mare 
Ldmneșh 
Ocna 
Sibiiu

[•. de p. T. tin p. Tr. o m

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

Aradti
Aradulh nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Mer ezitai va 
Timișhra

6.05

Mm’eșw-BafidwșM-iBisaHța mstM-i$a-Mrar©ș&..KJud®șw

Murășh-Ludoșu
Țagh-Budatelecu
Bistrița

|T. omn.||
4. — | Bistrița 
g 4y | Țagh-Budateiech 
g gg | Murășh-Ludoșh

Nota: Numerii îucuadrați cu linii grose însemneză drele de nopte.

Tipografi A. WRWAW Brsaoov..

T. omn-
1.16
4.50
TTî

/

T. omn. T. omn. £• omn.
6.18 4.18 Tlmiș6ra 6.30
6.40 4.40 Merczifalva 7.23
7.05 5.05 Orczifalva 7.49
7.33 5.33 Vinga 8.16
7.56 5.50 Nemeth-Sâgh 8.37
8.14 6.06 Aradulh nou 9.09
9.04 6.50 AradU 9.25

Oku'ișiR—Tui'da

T. omn-:
l.io|
1.59,
2.19
2.46
3.03
3.41!
3.55

Tiai-da—Oaâii-Sșiîa

Ghiriși) 
Turda

@d®răfiei«s—

7.40 10.50 3.66 y.30 Turda 6.05 9.40 2.40’j
8.- 11.10 4.10 9.50 Ghirișâ 6.25 10.- 3-1

b.Bi
8.4i

Siglsișora-OdaHaefiu
L'uleddra

SiB>fl8îa-©®gssa-EBiiScâ
Tr. onm. Tr. du p. Tr. dc p,

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

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

Cueerdea 2.55 8.20 2.56
Oheța 3.25 8.50 3.29
Ludoșu 3.46 9.11 4.06
H.-Bogata 3.56 9.20 4.15
Iernuth 4.33 9.57 4.54
Sânpaulu 4.48 10.12 5.10
Mirașteu 5.11 10.35 5.34

Oșorheiu | 5.30 10.54 5.35
5.50 4.58

Regbinul-săs. 7.25 7.-

nWegBaSasuBSii gâseseua-
^sm-flacBus-^aeeiriiSeia

Seghinul-săs.
Tr. omit Tr. de p. Tr. de p.

8.26 8.-
Oșorheiu

7.24
10.-
5.54

9.49
10.20

Miraștau 7.44 6.14 10.39
Sânpaulu 8.07 6.37 11.02
Iernuth 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 11.53
Ludoșu 9,35 7.41 12.06
Oheța 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

i
SSmea-âa (Piski)-SJsaied.

i
Tr. omn.

I Shueria (Piski) 4.-
Oerna 4.21
Unieddra 4.50

KJjatiesi.-Siinaea-Ja (Piski),

Sighișora 
Odorheiu

_2y| 11.25 Odorheiu
7.49| 1.50 Sighișoră
o. 8.401 2.45 „orna

10.52 5.28|Simeria

9.25
9.51

10.10


