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ro trimet,

IftSEHZiTt sa primage la Adml- 
nlstrațluna în Brașov și la ur- 
matorele Birouri de snunolurl: 

în Viena: Jf. Dukes, Jfainrtch 
Schalek, Rudolf ifosss, A. Oppeliks 
Nachfolgor; Anton Oppeiik, J. 
Dannebcr, in Budapesta: 4. ¥. 
Goldbergsrg, Eckstein Demai; în 
Bucuxesei: Agence Ravas, Suo- 
cnrsale de Reumanie; în Ham
burg: Karolyt & Liebmann.

Prețul Insarțlunllor: o eeriă 
garmond pa o colonâ 8 or. și 
80gt. timbru pentru, o publi- I 
caro. Publioărî mai doao după 
tarifă și învoială.

Be clame pe pagina a 8-a o 
soriă 10 cr. seu 30 bani.

„Sistti" Im ii li-ait Hi.
ADoiamte jeiitin Anstio-Ungaria: 
Po un an 12 fi., pa șese luni 

S fl., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumineci 2 fl. po an.

PGBtn România si străinătate:
Pe un an 40 franol, pe ș6se 
luni 20 fr., pe troi luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 trunol.

Se prenumără la t6te odcieie 
poștale din întru și din afara 

si la dd- colectori.
/Mamemi pentru Brastn 

Bdminifitrațiunna, piața mare, 
Târgui Inului Nr. 30 i' etaglu 
I.: pe un an 10 fl.. pe țâse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 11. 50 or. 
Cu dusul în casa: Pe un un 
12 fl., po 8 luni 6 fl.. pe trei luni 
3 fl. Un oaempiar 5 cr. v. a. 
sdu 16 bani, Atât abonamen
tele cAt și insorțiunile sunt 

a ae plăti înamt6.

Nr. 164.
■

I

La cestiunea „desculpârei" Caran- 
sebesenilor.J 

I.
Sunt deja mai multe (jile, de 

când am primit dela Caransebeș o 
corespondență, subscrisă de d-1 luon 
Ionașiu „în numele colegilor". D-sa 
vrb sâ răspundă la observările, ce 
le-am făcut în Nr. 148 al „Gazetei 
Transilvaniei11 în introducerea, cu 
care am publicat actul privitor la 
regularea ocupațiunilor din islazele 
comunale ale fostului confiniu mili
tar, ce ni s’a fost trimis de cătră d-1 
Ilie Curescu.

Răspunsul d-lui Ionașiu cuprinde 
pasagii ofensatbre și insultătore pen
tru întrăga nostră cțiaristică română 
de dincoce. Din causa acesta nu pu
tem să-l publicăm în tbtă estinderea 
sa și observăm, că decă d-sa s’ar fi 
mărginit a-ne ataca numai pe noi, 
l’am fi publicat din cuvent în cu
vânt. Vom reda deci din acel răs
puns numai partea esențială, care 
se ține de obiect si acâsta textual. 
Etă-o:

După cele premise revenim la in
troducerea intitulată „O Desculpareu, din 
Nr. 148 al „Gazetei Transilvaniei".

Abstrăgând dela epitetele neenviin- 
ciose, oare.On. Redaoție a aflat de cuviință 
a ni-le da, estragem două lucruri, de care 
este învinovățită inteligința din Caransebeș: 
anume de negligință în afacerea dela 
Meedica, și că e juoat și jboă rol în festi
vitățile milenare, la care a angajat și po
porul.

Cu privire la întâia învinovățire avi- 
săm On. Redacțiune la oele publicate în 
acest, obiect în „Dreptatea" și, dâcă va ju
deca în causă fără patimă, trebue să se 
căiâscă de cele ce le-a scris.

Eră cu privire la a doua învinovățire 
lăsăm la onestitatea Ou. RedacțiunI, să se 
informeze îu causă dela omeni competențl 
și apoi să judece decă a scris adevărul 
seu nu.

Vine al treilea punct, unde introdu
cerea se ocupă cu d-1 Curescu, aducendu-i 
aminte de „îndatoririle enorme, ce le-a 

luat asaprăși primind moștenirea generalu
lui Doda".

D-1 Ilie Curescu este un bărbat de 
rară ourățeniă și firmitate de caracter. Ca 
președinte al Comunității de avere densul 
își împlinesce datorințele cu sânțenie și cu 
acurateță. Densul niol odată n’a aspirat și 
nici acuma nu aspiră la rolul de conducă
tor politic. Eră că densul este ales de pre
ședinte al Comunității de avere, acesta s’a 
întâmplat în contra voinței sale, la espresa 
cerere și la insistința celor competențl in 
causă.

Comunitatea de avere este instituita 
prin lege, ca să administreze averea co
mună a foștilor militari, prin urmare co
mitetul ei, în a cărui frunte stă D. Ilie 
Curescu, în căușele Comunității de avere, 
n'are se facă politică.

Acuma, a învinovăți pe cineva, pen- 
tru-că nu vrea să ducă rol de conducător 
politic, este un lucru pe cât de aejust, pe 
atât de nesocotit.

Presa nostră ar trebui să deosebescă 
între Gestiunile de natură politică și între 
cele ce n’au de a faoe cu politica.

Mai departe aflăm de lipsă a 
a cita următorul pasagiu din numita 
corespondență :

N’avem pretenția de a vorbi în nu
mele întregei inteligențe din Caransebeș, 
der, ca unii, carî facem parte din aoăstă 
inteligență și cari am lucrat și lucrăm în 
causa acestor ocupațiunl nu putem trece 
cu vederea numita introducere.

D-1 luon Ionașiu își termină răs
punsul cu cuvintele:

Așteptăm, oa onorata Redacțiune se 
repareze răul, ce l’a făcut, și să răspân- 
descă lumină binefăoătore în causă.

Nu seim, ce reu am fi făcut 
noi cu privire la frații caransebe- 
șeni, care se fiă de lipsă se-l repa
răm, er lumina binefăcetore în causă 
am cerut’o noi dela fruntașii români 
din Caransebeș și ne am declarat 
înainte gata de-a o răspândi pentru 
liniștirea obștei naționale românesc!.

Nu seim, deci, pe ce cuvent vine 
d-1 luon Ionașiu se ne facă o astfel 
de somațiă, ca și cum ar fi lucru 

hotărît, că noi am fi cei cu musca 
pe căciulă și cei vinovați, er nu 
fruntașii inteligenței române din Ca
ransebeș.

Ori doră nici ei nu sunt vino
vați? Atunci se ne dovedâscă nevi
novăția lor, și noi vom fi cei din
tâi, cari îi vom ruga de iertare, 
că i-am crecjut un moment capabili 
de greșeli și păcate omenesc!.

Modul, cum d-1 luon Ionașiu în 
observările citate de mai sus caută 
se 9e desvinovățescă pe sine și pe 
colegii săi față cu afirmările nbstre 
din nr. 148 al „Gaz. Trans.", măr
turisim sincer, că nu ne insuflă în
credere și nu ne pbte mulțămi câ
tuși de puțin.

Noi în Nr. 139 al fbiei nostre 
ni-am fost esprimat părerea de rău, 
că inteligența română din Caranse
beș, în fața măcelului revoltător dela 
Meedica a stat cu mânile încruci
șate și n’a făcut nimic, nici măcar 
pentru a informa publicul dela noi 
și publicul strein despre căușele ne- 
mulțămirei poporului de-o parte, și 
despre procederea organelor stăpâ- 
nirei și a gendarmilor de altă parte.

In urma acesta vine d-1 Ilie Cu
rescu și ne comunică un act din Fe
bruarie 1894, privitor la ocupațiunea 
islazelor comunale din fostul comi
tat Severin, prin care se documen- 
teză, că înainte cu doi ani s’a făcut 
din partea mai multor fruntași ro
mâni, între cari și d-nii Curescu și 
Ionașiu, un pas în apărarea intere
sului poporului în acestă însămnată 
cestiune agrară.

Noi în introducerea nostră din 
nr. 148 am constatat, că actul amin
tit nu pote să justifice atitudinea 
inteligenței române din Caransebeș 
în cașul măcelului ( dela Meedica. 
Căci n’a fost vorba în fdia nbstră 
de bunele intențiunl, ce le au avut 
și le au față cu poporul cei ce au 
subscris la 1894 actul privitor la 
ocupațiunea islazelor, ci numai și 
numai de purtarea inteligenței ro-

1 
mâne dela Caransebeș în genere 
față cu cele petrecute la Meedica 
și cu interesul de apărare al popo
rului contra atacurilor forței bru
tale.

Cumcă am luat în considerare 
în acâstă situația și purtarea servilă 
și dejositore a inteligenței române 
din Caransebeș în cestiunea serbărei 
mileniului, era un lucru firesc și de 
neîncungiurat. Ori dbră nu era evi
dent și dovedit, că o parte însem
nată a amintiților fruntași în aface
rea mileniului a demonstrat pe față 
în contra atitudinei nbstre naționale 
generale, er cealaltă parte, adecă 
escepțiunile, cari — concedem bu
curos — esistă, n’a făcut nimic spre 
a contra-balansa pornirea anti-româ- 
nescă și a privit și privesce cu apa
tia cele ce se petrec sub stegul pri
marului din Caransebeș, cu scop de 
a înșela lumea asupra adevăratelor 
sentimente ale poporului și a-1 se
duce și teri pe acesta la tânibălăul 
milenar ?

Acesta am susținut noi în intro
ducerea din nr. 148, despre care e 
vorba, și acesta o susținem și astădi, 
er d-1 luon Ionașiu și soți, precum 
se vede din răspunsul său de mai 
sus, n’au nici un cuvent de-a ne 
desavua. Nu le dă mâna să aducă „lu
mină binefăcetbre în causă" și de 
aceea ni-o cer noue.

CRONICA POLITICA.
— 25 Iulie.

Este interesantă corespondența pe care 
o Drimesoe diarul „Alltdeutsche Blătteru din 
Budapesta, și în care se vorbesce despre 
renegații germani din Ungaria. Etă ce se 
dice între altele în acea corespondență: 
„Germanii din Ungaria, mai ales de prin 
comitatele vestice, se grăbeso de a-șl lă- 
păda naționalitatea germană, și Jidanii pre
cum și preoții, mai ales cei rom. catolici, 
îl maghiariseză nespus de ușor. O astfel 
de cultivare a renegărei, precum se pote 
observa în orașele mici diu Vestul Unga-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Primul amor.
Narațiune din He-țegovina.

In lumea de astăcjî puțini bmeni 
mai sunt precum a fost Bosco Stanoovici. 
Nu pentru-că era om bun și drept — oa și 
care și în Jiua de astăcjl încă se mai află 
câte unu!, — ci mai ales pentru-că Bosco 
era un om singur în feliul său. Decă avea 
disposițiă bună, era ca un înger, der când 
se mânia, era mai dur și mai furios decât 
un gigante. Stanoovici se mănia adese-oii, 
și mai ales când îi era atăcată onorea, 
atunci devenea un adevărat turbat.

Pe lângă tbte acestea însă era un bun 
econom și îd lucruri străine nici când nu 
se amesteoa.

StaucovicI avea un fiiu cu numele 
Vasa — un măr de aur. De Vasa aucjiseră 
toți locuitorii din Sarajevo, nu numai băr
bații, ci și femeile; er cei din Mostar, 
cum să nu-1 fi cunoscut pe Vasa?

Vasa era un fecior chipeș și frumos, 
pe lângă aceea mai era smerit, sfiioios, ca 

o fată mare. Niol când nu mergea în oraș 
cu ceilalți feciori, er ou atât mai puțin 
intra în vorbă cu fete. El de comun ră
mânea seu pe lângă casă, seu cel mult se 
plimba prin piață.

Soții lui adese-ori îl întrebau:
— „Ce-i Vasa, ai deja fidanțată?"
— ,.Nu am".
— «Dor nu țl-ai propus să rămâi 

burlac ?“
—- „încă nu sunt bătrân", răspundea 

Vasa.
Astfel le astupa el gura, ca și cum 

într’adevăr n’ar cunosoe nici o fată.
Sera Vasa se plimba prin piață, de- 

ore-ce acolo era casa lui Mihail Bjeloglav. 
Bjeloglav avea o fată cu numele Savoa, 
o fată de o frumseță rară, decât care nu 
mai era jur împrejur, și care fermecase ochii 
lui Vasa.

O fiiiuță admirabilă — 4^oâa Vasa 
nu o dată când vedea pe Savoa, dâr el 
era cu mult mai rușinos decât să mergă 
mai aprope de portă, cu atât mai puțin să 
agrăiască pa Savoa. Savca probabil că ob
servase perplesitatea lui Vasa, și chiar de 

aceea îl năcăjea și mai tare. Așa de es. 
decă Vasa se plimba prin piață, Savca 
cânta cu vocea ei cea dulce în continuu 
poesii fermecătbre.

In cașuri de acestea Vasa de regulă 
stetea locului si asoulta oântecul admira
bil — stetea, de credeai, oă nici nu res
piră. Când se finea cântecul, Vasa pleca 
mai departe.

— Intr’adevăr frumbsă voce, își dlcea 
Vasa pe sufletul m«u, oa și când ar fi lăp- 
tat’o zinele.

Astfel gândea, astfel vorbea cu sine 
Vasa, în continuu, mergând spre casă, er 
ajungând aci, se înch’dea în odaie.

— Pe sufletul meu — își c}icea el — 
voiâ vorbi ou tata, ca să mi-o pețescă... 
Ce e drept, e drept, Savca e fata cea mai 
frumosă... Și precum se vede, și ei îi place 
de mine, deore-ce tot-dâuna caută în urma 
mea, când mă vede; pe când celorlalți fe
ciori le întorce spatele... De sigur voifi 
vorbi ou tata...

Vasa se ougeta apoi cum să îneepă i 
vorba cu tatăl seu, der când bătrânul | 

Bosco se arăta în ușa odăei, Vasa amu
țea ; nu mai putea d>oe nici o vorbă.

*

Erupse răscola. Tineri și bătrâni apu
cară armele contra inimicului, și numai 
de acâsta se vorbea pretutindenea.

Bosco, care era un adevărat Sârb, 
în continuu umbla dela prăvăliă la pră
vălia și se sfătuia cu vecinii săi.

Intr’o seră el veni acasă adâncit în 
gânduri.

— „Auc|I fiule!", grăi oătră Vasa.
— „Ce-i tată?"
Bosco se cugetă puțin.
— „Vec}!11 continuă el „...vecjl, că 

toți s’au resoulat... și că, toți sunt gata de 
luptă, oa să apere sânta cruce... Astfel și 
ai noștri s’au decis..."

— „Voeso să plece?" întrebă Vasa.
— „Da ei voesc. Chiar astăzi am 

vorbit cu Michom, cu Simo, cu Stanco 
și cu Iovo și ei au cjis, — dâr să nu spui 
mai departe — că încă în noptea acâsta 
pornesc spre Orna Gora".

— „Și mai departe?"
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riei, numai oâte-va 6re depărtate de Viena, 
n’ar crede omul că e posibilă. Este de ne
înțeles, că Germani din Ungaria, cari atât 
cu privire le număr (mai ales în Ungaria 
vestică) cât și cu privire la eultură îl în
trec pe departe pe Maghiari, și apoi 
mai și locueso în masse compacte în unele 1 
(inuturl, totl se aruncă în brațele maghia
rismului. Că și Croații comitatului Șopron 
nu rămân îndărăt cu tradarea de neam, 
faptul acesta pote servi oa o slabă mân- 
găere pentru Germani44.

*
Mai multe 4>are francese și englese 

afirmă, că situația în Orient se înăspresce. 
Un semn oaracteristio este tonul jurnalului 
parisian „Le Temps'1, ale căruia legături cu 
ministerul de esterne francos sunt netăgă
duite. In ultimul său număr 4iarul parisian 
spune, că în Rusia Țarul s’a convins, că 
prințul Lobanotv avea o politioă turco-filă 
și i-a dat instrucția să sohimbe orientarea 
politicei rusesol. Tot astfel se reamintesce, 
că Franoia are drept cliențl naturali, pe mi
cile națiuni oreștine din Orient, și nu pâte să 
le neglige de dragul Turoiei. Marele 4iftr 
francez spune, că formula „integritatea 
și neatârnarea imperiului otoman14 s’a schim
bat de mult; că dâoă Turcia ține la nea
târnare va suferi integritatea sa, er dâoă 
tine la integritate, neatârnarea sa are să fiă 
cam încovoiată spre a se putea realisa re
formele neoesare. Jurnalul francos înoheiă 
cu cuvintele: „Niol-odată, dela 1876 în- 
cooe orizontul nu a fost așa de întunecat 
în tnt Orientul14.

*
țiiarul engles „Morning Post'1 publică 

un articol, în care se disoută relațiuniio 
dintre Anglia și Germania. Numitul diar 
afirmă, că relațiunile între aoeste două 
state trebue să devină seu mai bune, sâu 
mai rele. Relațiunile Angliei cu Statele 
unite nord-amoricane, Francia și Rusia pot 
totdeuna aduce ou sine un răsboiu ou 
aceste trei puteri, pentru apărarea dreptu
rilor Angliei. Studiul opurilor militare ger
mane dovedesce, oă guvernul germau nici
odată nu va înoepe resbel cu o altă pu
tere, afară dâcă nu ar ave intențiunea de 
a-o supune cu totul, său dâcă l’ar ame
nința un pericol serios. La mijlocul lunei 
Ianuarie s’a desbătut serios în Berlin oes- 
tiunea unei lupte contra flotei englese, și 
planul de resbel s’a pregătit de cătră un 
strateg forte competent. Oare a fost causa 
acelei fricțiuni în Ianuarie, ce pare, că 
acum ârășl se renoiesoe? Său că a fost 
o neînțelegere, sâu că imperiul german 
caută cârtă. Noi nu aflăm nici o causă 
pentru cârtă, dâr tonul pressei germane ar 
trebui să atragă atențiunea politicianilor 
englesl.

„P. Lloyd." despre „bravura" vica
rului Goldiș.

Precum era de prevăzut „Pester 
Lloyd44 de astăcjl, dedică un artiool de 
fond pentru lauda vicarului Goldiș, care

s’a presentat înaintea alegătorilor din Geica, 
ca cel mai incarnat Tiszaist și cel mai în
văpăiat apostol al ideilor guvernamentale.

De-ooamdată „P. Lloyd44 esploatâză 
„marele1 discurs-program al „marelui44 vi
car episcopeso gr. or. din Oradea oa armă 
pentru a combate partida poporală ma
ghiară și spiritul ou totul intransigent, oe 
domnesce în tabăra ei față eu guvernul.

Vicarul Goldiș a vorbit de „meritele 
partidei liberale44 pentru binele țârei. Acâsta 
este „fapta bărbătâsoă și plină de curaj44, 
pentru care îl laudă „P. Lloyd44 și-l de
clară de ÎDainte-mergătorul preoților paol- 
niol, cari doresc să trăâsoă în bună înțele
gere cu guvernul și ou partida lui. Goldiș 
a numit partida guvernului „plină de mo- 
derațiune14 și pentru acâsta „P. Lloyd44 îi 
adreseză mulțămire specială. Limbagiul vi
carului Goldiș deștâptă oele mai sangui- 
nice speranțe în sinul șoviniștilor dela pu
tere. Purtarea lui, sperâză ei, va servi ca 
esemplu preoților, cari stau în legătură cu 
poporul; preoții „luminați44 și „toleranți", 
oarl aștâptă numai ooasiunea de-a se arunca 
în brațele partidei liberale.

Cu un cuvânt, Goldiș a bine-meritat 
pentru șoviniștii dela putere.

Ca oeva nou aflăm din expunerile 
f ei guvernamentale, oă vicarul Goldiș a 
glorifioat în speoial pe hahamul liberalilor 
unguri, Coloman Tisza, (j'cend între altele, 
că „marile merite ale lui Tisze au fost răs
plătite prin mare ură44.

Vedeți dâr, că vicarul episcopeso din 
Oradea e gata să-și dea și sufletul pentru 
aoei dușmani ai neamului românesc, cari 
de 30 de ani nu se gândesc, decât numai 
cum să ne paraliseze mai ou succes în des- 
voltarea nâstră națională și bisericesoă.

Vedeți, că glorifică ca om de mari 
merite pe acela, care cât timp a stat în 
fruntea guvernului, ca și mai târcliu de 
după culise, n’a făcut, decât a ațîța în con
tra națiunei ndstre și a lovit în drepturile 
și sentimentele ei, care prin forța brutală 
și prin corupțiunl a creat tristele stări de 
astăcjl, când amărăciunea celor asupriți și 
prigoniți de politica fanatioă de desnațio- 
nalisare a ajuns la culme.

Natural, că un astfel de vicar trebuia 
să întâmpine aplausele celor dela „P. Lloyd44 
și nici că mai era de lipsă oa aceștia se 
vină și să asigure, că discursul părintelui 
Goldiș în tote părțile lui, atât acolo, unde 
vorbesoe de aotivitatea lui Tisza, cât și în 
acele părți, unde vorbesoe de serbarea mi
leniului, de raportul cu naționalitățile și 
în deosebi de Români, au făcut asupră-le 
cea mai bună și simpBtică impresiune.

Ne putem gratula, că avem un astfel 
de vicar model ou sentimente tiszaiste în 
sinul bisericei Dostre.

Sărmană biserică, frumose timpuri ai 
mai ajuns!

Sinaia cu un tren special, mergând în străi
nătate, via Predeal-Budapesta-Viena, ținta 
finală a călătoriei fiind Ragaz. Majestățile 
Lor sunt însoțite de colonel Mânu și major 
Georgesou, aghiotanțl ai Maiestății Sale 
Regelui, și de domnele Mavrogheni și Ben- 
gesou, dame de onore ale Majestății Sale 
Reginei. Un public număros și ales a asis
tat la pleoarea Suveranilor, și li-a făcut o- 
vațiunl căldurosă.

-- 0 —
Pentru-că n’au tras clopotele. Se 

sorie din Canija, oă în contra . preotului 
unguresc de-acolo, Eszes Jstvân, credin
cioșii săi au intentat proces, pentru-că a 
făcut să nu se tragă olopotele ou ooasiu- 
nea unei mari furtuni, și „din oausa aoesta44 
grindina a nimioit întreg hotarul. Bietului 
preot ’i se oere acum din partea „isteților44 
săi oredincioșl, oa să-i despăgubescă pen
tru pagubele îndurate.

— 0—
Flori otrăviciose. 0 fetiță din Satu

lung se dusese 4fiel0 acestea în pădure oa 
să adune smeură. In pădure ea afla o flâre 
frumdsă, pe oare o rupse și înoepu să-o 
mirâse. Florea însă a fost peste măsură 
otrăvioiosă, așa că copilei în timp de 15 
minute i-se umfla nasul și fața, încât nu o 
mai puteai ounosoe. Acum ea stă sub cură 
medicală.

Nenorocire. Din Roman (Moldova) 
se anunță: In 4^® de 13 Iulie întrâga po
pulația din comuna NămieștI jud. Roman 
a fost viu mișoată de o nenorocire ne mai 
pomenită. Femeia Gatinoa a loouitorului 
Costachi a dascălului, ducându-se la Șiret 
spre a-șl spăla Disce pânză, îșl luâ ou ea 
copilul de țîță și o fetiță de vre-o 4 ani 
spre a păzi pe cel mio în timpul trebei. 
Catinoa spălă pânza, în aoel timp copila 
vrând să ia copilul cel de țîță în brațe, îi 
scăpa din mână, și copilul oă4u în Șiret 
afundându-se în valuri. Mama, desperată, 
se repede ou furiă să-și scâtă copilul, însă 
că4end într’o vîltore fu înghițită de valu
rile apei. Mica copilă tipa pe mal strigând 
pe mama ei, care nu se mai arăta. Soțul 
veni la malul Șiretului spre a găsi cada
vrele victimelor : oăutarea fu zadarnică, căol 
nici pănă a4l nu s’a dat de urma lor.

-- 0—
Preservative contra colerei. Directo

rul servioiului sanitar superior din Româ
nia, Dr. Felix, care a fost la Șulina, s’a re
întors în Bucurescf. D-sa constată, că s’au 
luat tote măsurile față cu bastimentele, ce 
sosesc din Egipet, unde bântue oolera. 
Serviciul sanitar din Sulina esecută con- 
sciențios tote instrucțiunile. D-l Dr. Felix a 
mai constatat, că salubritatea aoestui oraș 
a făcut progres, însă mai sunt multe de 
făout pentru a transforma Sulina într’un 
oraș sănătos. Momentan se traotâză de în
ceperea lucrărilor pentru alimentarea aoes
tui oraș cu apă de băut.

— 0 —
Trei comune mari. Ministrul de in

terne a permis, ca comunele Romos, Ro-

moșel și Vaideei din oomit. Hunedorei să 
se coustituâscă ca comune mari.

• —0 —
La catastrofa vaporului „lltis44. După 

oum anunță' „Nordd. Allg. Ztg.“ din inci
dentul catastrofei vaporului german „lltis44 
și-au esprimat telegrafice părerea de rău 
regina Angliei, ministrul engles de marină, 
ministrul de esterne italian, guvernul olan
dez și ministrul danez de marină.

— 0 —
Tinerimea română din Orăștie invită 

la petrecerea ou dans, oe se va arangia în 
3 (15) August c. în pavilonul dela hotelul 
la „Două pistâle44. Inoeputul la 7 6re sâra. 
Intrarea: de persona 80 cr., de familiă 
pănă la 3 membrii 2 fl. Venitul curat e 
destinat pentru edifioarea bisericii gr. oat. 
din Orăștie. Oferte marin’mose se chitâză 
în public.

Avis publicului. Magistratul orașului 
Brașov faoe cunoscut, oă întrega cantitate 
de păstrăvi din lacul dela Krizbav, despre 
oare se anunțase oă se va vinde, deja și-a 
aflat oumpărător, deol vinderea anunțată pe 
16 o. nu se va mai ținâ.

Adunarea generală
a Despăvț&mentului VIII Deva, -ținută în 
opidul Huniâdora, la 1 August 1896 st. n.

Huniădora, 2 Aug. 1896.
(Fine.)

Dela biserică, întreg publicul a treout 
la soola gr. or. unde, într’o sală spaț.osă, 
erau espuse manufacturele țărancelor nâs- 
tre din jurul Hunedârei, și unde se adunase 
o mulțime de țărance, cu să as’ste la ao- 
tul premierii.

Ah! ce moment înălțător a vedâ un 
cârd de țărance îmbrăcate în haine de săr- 
bătore, întorcendu-se printre mulțimea da
melor, parte îmbrăcate în costume națio
nale, făcând critică lucrărilor espuse. Nu 
voiam să credem oohilor, oând am întrat 
în acea sală, cum în așa timp scurt s’au 
putut aduna atâta luorurl frumâse.

Der âtă, că se iveso două Româuouțe 
in costume naționale. — Sunt delegatele 
Reuniunei femeilor române, încredințate cu 
împărțirea premielor: domnele Maria Oprea 
și A. Schuster. Publicul le primesoe cu în
suflețite urări de să trăâsoă. După ce s’a 
făcut o minuțiosă scrutare a obiectelor es
puse, d-na Maria Oprea se adresâză cătră 
țărance cu o vorbire pronunțată cu atâta 
gingășia, încât tot publicul părea fărmecat. 
In acea vorbire d-na delegată arătă, cum 
Reuniunea femeilor române din oomitatul 
Huniădorei șl-a pus de țintă spriginirea in
dustriei de oasă, și oum îșl dă silința, ca 
să îndemne țărancele nostre, oa ele să nu 
lase portul strămoșesc. Face apoi un căl
duros apel cătră țărance și laudă hărnicia 
celor, cari și-au adus luorările la premiare.

Vorbirea d-nei Oprea a făout o nes
pusă impresiune și a fost primită ou viue 
aprobări.

S81RILE 00LEG.
— 25 Iulie.

Jlajestățile Lor Regele și Regina Ro
mâniei au părăsit alaltăeri la 1 și 30 m.

— „Vec|l, se vorbesce, dâr și eu văd, 
că ar fi frumos, dâoă eu n’aș fi bătrân, 
flău, că aș ținâ cu ei... Dâr văd, oă deja 
sunt prea bătrăn pentru acel luoru, tu însă 
ești tânăr — mergi tu44.

Vasa îngălbini.
— „Oe, și eu?44 strigă Vasa.
— „Du-te fiiule, tu soli, oă tu ești 

unicul meu fiiu, afară de tine eu nu mai 
am pe nimeni. .“, dise bătrânul Bosco și 
simțea ceva în gâtlegiu oa și când l’ar fi 
sugrumat, înoât abia era în stare să mai 
vorbâscă.

— „Du-te, plâoă44, îi 4'se ma' departe 
Bosco, dâr ou un ton atât de debil, înoât 
abia îi putea-i înțelege vorbele ; „acolo unde 
se duc ceilalți, acolo mergi și tu44.

Vasa stetea ca un condamnat la morte, 
și nu soia, unde se află. Nici când nu i-ar 
fi tăiat prin cap, că el va au<ji dela tatăl 
său astfel de vorbe.

— „Tu dorescl tată să merg?" întrebă 
Vasa cu ton tremurător.

— „Da, eu doresc. Scii tu, că eu îți 
voeso numai binele... Nici eu n’așl voi

să mă despart de soții mei, oa să mă blas- 
teme și pe mine ca pe Branoovioî.... Tu 
însă scii oe e onârea44.

Vasa pleoâ din odaie și se așe4ă în 
curte pe o pâtră.

— Intr’adevăr așa e tatăl meu ? — 
— îșl 4ise Vasa — pe mine, pe unicul lui 
fiiu, mă trimete în foc, și cine soie, âre 
mă va mai vedâ el vre-odată, ori nu.... Că 
ve4l, uicl nu m’așl opune, dâr pe Savca 
să-o las aci?... Nu sunt în stare s’o fac 
acâsta... Ea mi-e mai scumpă, ca ori și oe 
în lume. Și eu s’o părăseso?... Cine mai 
soie, pănă atunci ea se și pote mărita. încă 
nu i-am vorbit nimic.

După aceea Vasa merse ârășl în odaie.
— Nu, nu, nu o void părăsi-o. Mă 

duc și spun tatălui meu totul oum stă.
Și se duse la Bosco.
— „Au4l tată", 4ise Vasa într’un 

ton lin.
— „Ce e?44
— „Eu nu mă pot duoe44.
Bosoo arunca o privire melancolică 

asupra fiului său.

— „Pentru ce nu poți merge?44
— „Nu mă pot duce, deoă chiar m’ai 

și omori, acum numai decât44.
— „Și de ce?44 întreba Bosoo.
Vasa îșl nete4i părul.
— „Eu... eu voie&o să mă însor44 răs

punse Vasa într’un ton debil.
Bosco sări în sus.
— „Pentru aceea...?"
Vasa nu grăi nici o vorbă.
— „Dâr ai suferi, ca și. pe tine se te 

numâscă omenii Branoovicl?44
Vasa nu răspunse.
— „Și intr’adevăr nu voescl să mergi?44
— „Nu mă pot duoe44.
Bosco stetea în mijlocul odăei și ochii 

îi scânteiau foc.
— „Ei bine, fiiule! Eu nu voifi ră- 

mânâ cel din urmă; dâoă tu nu voescl, nu 
merge, mai mult nu mai ești fiiul meu. Mă 
duo eu.44

îșl apuca apoi pușca oea mare și 
straița cea mioă și pleca.

Lumea se întuneca înaintea oohilor 
lui Vasa.

1
— „Tată!44 striga Vasa și-l apucă de 

mână.
Bosco nu voi să se uite la el.
— „Tată, nu merge. Mă duc eu44.
— „De mine du-te!44 strigă Bosoo.
— „Nu face un astfel de luoru pentru 

Dumne4eu, ascultă-mă! Dă aici arma, eu 
sum mai tânăr44.

Bosoo se îutorse.
— „Precum se vede ți-ai venit în 

ori!44
— «Da44.
Atunci Bosoo îșl îmbrățoșâ fiiul.
— „Gale bună!44
— „Dumne4eu cu tine!44
Vasa plecă. Gând ajunse în piață privi 

trist spre casa lui Bjeloglav.
— Cel puțin numai odată de-aș mai 

pute-o vedâ.
Dâr n’a putut’o vede.

îț!
Totul se liniști-se ârășl. Se finise și 

răsboiul înfiorător; răsculații se re’ntorseră 
pe acasă.
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A urmat apoi împărțirea premielor. 
Dna A. Schuster cetea numele țărancelor 
premiate. Bietele țărance, ou lacreml în 
ochi, se apropiau de delegate, și ou o sfială, 
der și cu o mândriă ore-care, îșl luau mo
destele premii, — er noi, oei ce ne delec
tam în acăstă soenă răpitore, nu ne mai 
puteam stăpâni, ci mereu aolamam pe rând 
pe tote oele distinse cu premii.

Ca de înoheiare, president» Reuniu- 
nei, d-na Elena Hosszu Longin n. Pop, adre- 
sându-se și ea țărancelor și publicului emo
ționat cjise urmâtorele:

„Dragile mele surori româreP
In oomitatul nostru, precum scițl, fe

meile române, îmboldite de dragoste 
cătră nâmullor, au întocmit încă aoum 
9 ani o Reuniune pentru ajutorarea 
văduvelor și orfanelor sărace și pentru 
înouragiarea și desvoltarea industriei 
de casă.

In acest restimp, cu ajutorul lui 
Dumnecjeu, s’a atins întru atâta soopul 
măreț, ce urmăresoe Reuniunea, încât 
din denarii depuși pe altarul ei de că- 
tră cei cu tragere de inimă pentru 
scopurile ei nobile, Reuniunea dispune 
acjl de o avere de peste 2000 fi. 
Aoâstă avere este chivernisită de co
mitetul Reuniunei, care este supus oon- 
trolei adunărilor generali.

Adunarea generală din 1895 a aflat 
sosit timpul, oa din carnetele oapitale- 
lor păstrate la cele 2 institute „Arde- 
leanau și „Huned6ra“, să voteze 200 
cordne pentru cinci oercurl ale comi
tatului de câte 40 corone, pentru acele 
femei, române, oarl se vor distinge prin 
munca și vrednioia lor.

Soim noi bine, că femeile române 
tote sunt harnice, tote ar merita să fiă 
premiate, căci dâră nu mai afli alt po
por, ale cărui femei să presteze aoeea 
ce femia română presteză.

Căci ătă numai în liniamente gene
rali activitatea, ce desvâltă românoa în 
decursul unui an. Primăvara o afli cul
tivând ou sîrguință grădina, ce are să 
provadă peste au familia cu legumele 
de lipsă, apoi îngrijind și sporind ga- 
lițe pentru trebuința casei și pentru 
realisarea lor în orașele învecinate.

Vine vara, zorii de fli o găsesc în- 
grigind de casă și copii, apoi gătind 
bucate, căci peste di trebue să mun- 
câscă alăturea cu bărbatul, la sapă, se
cere și făcut de fen.

Tâmna o afli pe româncă luorân- 
du-șl inul, cânepa și lâna, apoi adu
nând, ca o albmă diligentă, fructele, 
ce o vară caldă și tomnă măuosă a 
copt pentru cămara ei.

Iărna, care aduce în sfîrșit bărbați
lor țărani un traiii mai tignit, după 
munca grea din trei anutimpurl, aduce 
pentru femei nouă îndatoriri, pote cele 
mai grele, căci în decursul iernii, — 
pe lângă alte lucruri casnice — ea 
trebue să îngrijăseă de îmbrăcămintea

Intr'o cji) toomai când Bosco era aoasă 
și-și bătea capul cu ceva, sosi și fiiul său 
Vasa.

— „Tată 1“ striga Vasa de pe stradă.
— „Vasa!14 strigă Bosco și îșl îmbră- 

țoșâ fiiul.
— „Tote s’au isprăvit14, dise Vasa.
— „S’au isprăvit14, c|ise și Bosoo, dând 

din cap.
Vasa se puse să ședă.
— „Cum stau lucrurile în Mostar?“ 

întrebă Vasa.
— „Așa oa mai nainte44.
— „Și cum se află vecinul Bjelo- 

glav ? “
— „Bine, pe fiioa sa Savca a mări- 

tat’o după Gusaneț Spasovja.44
Vasa surise.
— „Am sciut44 dise Vasa, „m’a uitat, 

ea și oând n’așl fi esistat pe lume, dăr soții 
mei nici în bâla mea nu m’au uitat.44

Și din nou îmbrățoșă pe tatăl său.
Tr. de Cr. 

întregei sale familii, pentru un an în
treg. Din nopte în nopte răsucesoe din 
fuior șî lână firele subțiri, din cari îșl 
țese pâDza pentru albituri și haba pen
tru șubă și oiâreci. Casaîntrăgă dorine 
și gustă răpausul dulce, numai ea, 
mama de familiă, veghiăză la vatră și 
torce, târce neîncetat....

Pentru totă truda și ostenela ei de 
o iârnă lungă, o are apoi, oând colea 
la PascI soâte din ladă una câte uua 
cămeșile albe ca zăpada, cusute cu 
pui și altițe, și-și îmbracă bărbatul, 
copilașii și pe sine. Cine e mai mândră 
și fericită decât ea atunci? Cine mul- 
țumesoe mai cu evlaviă lui Dumnedeu, 
că i-a ajutat de-a putut învinge cu lu
crul de acjl, are mângâierea a vedâ pe 
ai săi îmbrăoațl toți în haine nouă lu
crate tote, tote de mâna ei.

O ! despre hărnioia femeii române 
s’ar pute vorbi cjile întregi, și tot nu 
am isprăvi, căci o comoră întregă de 
vrednicia a depus Dumnezeu în bra
țele femeii române.

Servescă premiile modeste, oări 
s’au împărțit prin dâmnele delegate, 
de-o mică recunoscință, ce inteligența 
română păstreză mumiei și laborei ță
rancei române14.
Cu oe inimă ne-am depărtat din acest 

loc îșl pote închipui ori și cine. Fiind 
timpul prânzului, merserăm toți apoi la 
un banchet dat în ospătăria orașului. La 
acest banchet au luat parte peste o sută 
de inși. Sub decursul prânzului nl-au cân
tat lăutarii din Brad cot cântece românescl. 
StrăiDlnu au luat parte nici la adunare, nici 
la banchet, decât căpitanul de polițiă și un 
membru în magistrat.

Primul toast l’a ținut directorul des
părțământului, pentru președintele și co
mitetul central al Asociațiunei, apoi a ur
mat d-I primar George Danilă, pentru di
rectorul și comitetul despărțământului. S’a 
mai toastat pentru HunedorenI, pentru pre- 
sidenta Reuniunei femeilor române, pentru 
tinerime și așa mai departe.

Peste tot banchetul a decurs în mo
dul cel mai esemplar, o bună disposițiă și 
sinceră armoniă se observă, că planâză 
asupra întregului public.

Sera, la producțiunea teatrală, esecu- 
tată cu o lăudabilă’ precisiune, și la balul 
ce-a urmat, s’a adunat în sala „A. Mure- 
șianu44, un public forte ales și, fermecat de 
precisul joc al călușarilor, a stat pănă în 
$orl de cji-

Mult timp, cu mândriă ne vom aduce 
aminte de acestă di.

Hunedoranul.

Mulțămită publică.
Brașov, 14 (26) Iulie 1896.

Comitetul paroohial româu gr. or. 
din Cetatea Brașovului vine prin subsem- 
nații a aohiia publice sumele de mai jos 
și a esprima sentimentele sale de profundă 
mulțămită d-lor și creștinilor gr. or. mai 
jos însemuațl, cari au binevoit a dărui și 
a număra sume pentru biserica româuă 
ortod., ce se clădesoe în centrul Brașo
vului.

On. comitet și epitropiei parochiale 
dels biserica română gr. or. din Feldiora, 
care prin On, d-n paroch Iosif Micu, a 
colectat cu lista Nr. 260: Din cutia bise
ricii 10 fl., d-1 paroch Iosif Micu 2 fl., d-nii 
I. Stan 1 fl., Iosif Moraru 1 fl , I- Tăban 
1 fl., G. Munteanu 1 fl., d-na Parasohiva 
Taus 1 fl. Câte 50 or.: G. Irimie, G. A. 
Taus, I. Sărbătore, I. Vlăvinar, I. Coman, 
I. Vlădărean. Câte 40 or.: I. Ursu. Câte 
30 cr.: Ana N. Vas și Ilie Eftiu. Câte 20 
cr.: G. Bodean, G. Oprea, Aohim Constan
tin, I. Stoian, I. Ieftim, Achim Popisteriu, 
G. Merohisan, I. Miou, I. Benedict fh 
flec, I. Măilat, G. A. Constantin, G- Mer- 
ohesan, I. Porumbu, I. Grozav, G. Tebeni, 
G. Mem. Câte 15 or.: Parasohiva Nicu^®3cu> 
G. Ursu. Câte 10 or.: G. Irimie, Blena 
Inaohe, G. Kelement, P. Roman, I. Taus, 
Ana Pârvu, G. Taus, Avram Comun, L 
Kelement, I. Taus, N. Taus, Ios. N:st°r> 
G. D. Taus, Ana Costandin, Mihai Vlâdă- 
rean, Aohim Mailat, I. Costandin, Aohim 
Eftiu, G. Pâlția, I. Costandin, Parasohiva 
Orisbeșan, G. Popister, G. Miou, G. Dră- 
ghiciu, I. Somoska, G. Dragoș, A. Dragoș 
jun., A. Mailat s., V. Crisbășan, A. Mailat,

G. Costandin, 4. Morar jun., A. Morar sen., 
I. Morin, G. Greou, G. Badiu, G. Resnovean, 
A. Pârvu, N. Somoșoă, I. Mailat s., I. Mailat 
jun. A. Popister, N. Mailat, Aohim G. Papis- 
ter, G. Goloiu, I. Dragoșan, Parasohiva Țirea, 
Stana Piperiu, I. Morar, Cornelia Taus, 
irimie Szebeni, G. Mailat, G. Szekel,I. Taus, 
Aohim Dragoș, I. Bredin, I. Bodeanu, Aleose 
Maoavei, I. Schiau, G. Olăvinar, S. Oprea, 
G. Seciu, I. Seoiu, A. Coman, G. Lungu, 
A. Mailat, G, Zacharii, G. Pâlția, Paras, 
chiva Taus, G. Popister, I. Bratu, A. Taus, 
N. Bărbătem.G. Meiu, V. Hora, I. Costan- 
tin, D. Eftin, V.. Ticușan, I. Pârvu, G. Va- 
sllie. D. Eftin, A. Mailat, A. Bodeanu, 
Maria Stanoiu, G. Costandin, S. Costandin, 
lancu I, Micu, Marinica Răuoă, Ana Cris- 
bășean, Reveoa Dragioiu, G. Rusu sen.. V. 
Mailat, A. Ghisu, P. Taus, I. Grozea. Câte 
5 or.: M. Zacharie, Parasohiva Zacharia, 
Văd. I. Păperea. I. Greoea, I. Draghiol, 
Parasohiva Motd-ică, I. Tau3, N. Cristolo- 
van, I. Bodean, Irimie Ilison, Parasohiva 
Eftin, V. DrăghicI, Măcinioa Bodean, G- 
Crisbășean, T. 'Drugă, G. Colbaz, N. Pârvu, 
I. Drăghiol, I. Dragoș, G. Oros, A. Bodean, 
G. Bodean, Maria Nițean, G. Olavinar., 
Ana Pârvu, I. Bratu, I. Inache, Magda 
Zaharie, G. Taus, A. Taus, și I. Cisoan 3 
cr. La olaltă 35 fl. 84 cr.

Comitetul parochial român gr. or. al 
Oetăței Brașovului:

B. Baiulescu, Lazar Nastasi,
președinte. notar.

finvitatoB*
la festivitățile, ce se vor aranja cu ocasiunea 
lubileului de 80 de ani al distinsului botanic 

român
Florian Porcius

vice-căpitan emerit, membru ordinar al 
Academiei române, cavaler al ordului co
rona de fer cl. III etc. etc. la 16 August 
st. n. a. o. în opidul Rodna veche, conform 

următorului
Program:

1) . Serviciu divin în biserica paro- 
chială.

2) . Felicitarea jubilantului și predarea 
unei adrese.

3) . Banchet festiv.
4) . Bal.
5) . In diue următore escursiune la 

băile, ori în munții din împrejurime.
Roana veche în 1 August 1896.
Comitetul arangiator:

Dr. Ioan Pop, loan Ciocan, loachim Mu- 
reșian, Dr. Pavel Tanco Dr. Constantin Moisil, 
Octaviu Banțiu, Vasile Petri, Iosif Mihailaș, 
Dr. Alexia Larionessi, Simian Monda, Ciril 
Deac, Dr. Demetriu Ciuta, Dr. Gavrila Tri- 
pon, Lotru Vcrtic, loan Issip, Mihaiu Domide, 
Pamfiliu Grapini, Anchedim Candale, Lazar 

Avram, Getasim Domide.

SOIRI. ULTIME,
Budapesta, 5 August. Majestățilo 

Lor Regele și Regina României au so
sit aci astăcjî dimineță la orele 7 și 
40. La gara centrală MM. LL. au 
fost întimpinate de d-nul Al. Balș, 
consul general al României în Buda
pesta; d-1 Poruțiu, secretar al consu
latului; Pelcary. ajutorul pi efectului 
de polițiă în Budapesta etc. și de 
mai rnulți membri ai coloniei ro
mâne. Câte-va dbmne au oferit M. 
S. Reginei mai multe buchete. MM. 
LL, s’au retras apoi în salonul gă- 
rei, unde li-s’a servit dejunul. După 
o jumătate de 6ră trenul regal a 
plecat mai departe spre Vicna, unde 
a sosit la orele 2 și 35 d. a. La 
gara din Viena Suveranii români au 
fost întâmpinați de membri amba
sadei române, ale căror soții le-au 
întins buchete de flori. Părechîa re
gală a descins în otelul „Imperial44, 
unde se va arangia o mare serată, 
la care va lua parte și ministrul de 
esterne Golucliotvski împreună cu so
ția sa. Mâne părechia regală plecă 
la Zell am See de unde apoi va plecă 
spre Elveția.

Constantinopol, 5 August. Sciri 
sosite din Canea anunță, că locui
torii mohamedanl de acolo au ata
cat și rănit pe fostul guvernator Has- 
san-Pașa. — La Racovana, lângă 
Monastir s’a întâmplat o ciocnire în-1 

tre insurgenți și armata turcescă. 
Bandele revoluționare se unesc 
cu bandele grecesc!. Porta înarmeză 
pe locuitorii mohamedani dela graniță.

Piarele turcesc! anunță unanim, 
că Patriarchul armenesc și-a dat demi- 
siunea, care a și fost primită,

Bucurescî, 5 August. „Epoca“ 
află din sorginte autorisata, că re
gele Alexandru al Serbiei va veni se 
visiteze pe AL. S. Regele României pe la 
sfîrșitul lunei Septemvre.

Avis.
Se faoe ounoscut, că tribunalul regesc 

de dato Deva 24 Iulie 1896 sub Nr. 5727 
a încuviințat decisul adunării generale 
estraordinară, ținută la 30 Iunie a. o. prin 
oare șe urcă capitalul social dela 100,000 
fl. la 250,000 fl. v. â.

Drept aceea terminul pentru subscrie
rea acțiilor nouă se fixeză pănă inclusive 
15 August 1896.

Subscrierile se pot face la institut în 
orele oficiose.

După fiesce-care acțiă se solvesce la 
subscriere 2O°/0, 6r restul de 8O°/0 pănă la 
31 Decemvre a. o.

OrCștie, la 2 August 1896.
„Ardeleana44.

Institut de credit și de economii, 
Societate pe acții,

Mulțămită publică.
Subsemnatul, fiind încă sub pondul 

durerilor, nu sunt în posițiune a mulțămi 
deosebit tuturor binevoitorilor și amicilor, 
oarl s4u prin participarea la actul funebral 
și-au împreunat lacrimile ou ale nbstre, s6u 
din depărtare prin adresele lor prețuite de 
condolența sinceră frățescă pentru pierde
rea neuitatei mele soții, au picurat balsam 
vindeoător pe ranele usturătbre ale inimei 
mele și al familiei: Deci primesoă toți și 
tote în acest loo, unde se îubrățișeză sim
țurile, cugetele, suspinele și lacrimele 
ndetre, ale fraților și surorile de aceeași 
mamă națiune, expresiunea adeneei ndstre 
mulțămite și recunoscințe, pentru-că au 
avut nobleță inimei de a-șl înpleti suspi
nele în cununa lacrimelor nostre.I

Șimlcul-Silvaniei, 3 Aug. 1896.
Alimpiu Barboloviciu,

vicariu for. gr. cat. episcopesc al Silvaniei.

Mortea unui bandit renumit, pilele 
acestea a murit în Sardinia renumitul ban
dit Giovanni Tolu. Timp de vre-o 40 de 
ani Giovanni a fost cel mai îngrozitorban- 
dit din întreg ținutul. Giovanni mai intâifi 
a fost nu plugar de omeniă, care trăia în 
fericire cu soția sa. El însă a fost contur
bat în acestă fericire prin faptul, că odată 
’i se păru că preotul din satul său ar face 
curte soție' sale. Gelosia l’a dus pănă a- 
colo, că Giovanni otnori pe preot, apoi se 
refugia în pădure și deveni unul dintre 
cei mai mari bandiți. Carabinierii nicl-odată 
nu l’au putut prinde. Mai târziu însă Gio
vanni nici n’a mai fost urmărit deorebe 
făcea și unele servicii bune pentru looui- 
torii din acele ținuturi mai ales prin fap
tul, că pe hoții mai de rend i-a stirpit cu 
totul din aoele ț'nuturi. Giovanni nu su
ferea alt bandit în jurul său, ci îl 'plăcea 
să fiă numai singur. Incărunțitul bandit în 
anii din urmă s’a purtat paolnic. Nici-odată 
el n’a omorit. Locuitorii din acele ținuturi 
îl provedeau cu cele de lipsă.

Inscripții străbune. Guvernorul din 
Algeria cu ocasiunea ultimei sale călătorii 
printre munți a aflat în mai multe locuri 
inscripții pe p'etri. A aflat stânci întregi 
scrise. Unele stânci sunt scrise cu litere 
arabe, cari se pot ceti și sunt de conținut 
istoric. Sunt însă și inscripții de acelea, 
cari nu se pot descifra.

Proprietar: Aurel Kiure^Hanir.

edactor responsabil Sa’egoriu
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Foulard-Seide 60 kr.
bis fl. 3.35 p. 2Ret. — japaneftfcfye, dyne- 
ftf<4?e etc. in ben neueffen Deffiins unb ^ar« 
ben, fotvie fdjtnarje, metfșe unb farbige 
MeiiBicÎBei’g-Seide doh 35 fr. bis 
p. 14-65 p. — glatt, geftreift, farriert, 
gemufferf, Damaffe etc. (ca 2^0 nerfd], (j^ual. 
unb 2000 r>erfd?ib. ^arben, Deffins etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — ITIufter 
umgebenb. Doppeltes Briefporto nad) ber 
Scfymeij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg 
(k. u. k. Hofl.), Ziiricl».2

Cursul la bursa din Viena
Din 5 August 1896.

Renta ung. de aur 4% . . .
Renta de cordne ung. 4% . .
Jmpr. căii. fer. ung. în aur 4 72% 
Impr. oăil. fer. ung. în argint 472% 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . .
Bonuri rurale croate-siavoue. . 
Imprum. ung. cu premii . . .
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . .
Renta de argint austr. . . .
Renta de aur auatr. . . . .
Losurl din 1860......................
Aoții de ale Bâncei austro-ungară 
Acții de-ale Băncei ung. de credit 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondori.............................
Mărci imperials germane . .
London vista.........................
Paris vista.............................
Rente de corone austr. 4%. .
No!e italiene.............................

Tren 
de 

persan.

Tren 
accel.

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

in 37
Tr. pre.
11.10
11.27
12 30
12.57
i 09
1.16

Ir. expr,
11.40
11.55

1.00
1.02

1.39
2 06
2 27
3 30

4.16

Cursul pâeteâ brașov.
Din 6 August 1896.

Banonote rom. Camp. 9.45 Vend. 9.49
Argint român. Cump, 9.41 Vend. 9.44
Napoleon-d’orl Cumț>. 9.47 Vend. 9.50
Galbeni Comp. 5.69 Vend. 5.60

-V X s.

Ruble rasescl Cump. 126.72 Vend.
Mftrol germane Oump. 58.30 Vend.

I Lire turoescl Cump. 10.60 Vend. —.—
I Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

^000OCKKMMMK>00O0*XX)0CkXX»00000Q

ABONAMENTE
55

122.25
99.45

123.65
101.50
122.—
97.—
97.-

152.50
138.75
101 60
101.70
123.45
145.50
978 -
385.50
357.60
9.50l/2

68.67'A
119.60
47.55

101.20
44.25

Eii restaurantul Schmidt

se află la disposiția P. T. public 
mâncări și be aluri forte 
bune și gustose.

Săi escelente și odăi mobi
late de închiriat. , „

Casă de violare.
In Zizin este de vîndare casa 

sub Nr. 220, care e situată lângă 
promenadă în apropierea isvorului 
de apă minerală. Casa e în stare 
bună și pe timpul băilor e închiriată 
cu 30 fl., are curte și grădină cu 
pomi roditori. Se vinde din causa 
mutării proprietarului din Zizin 
sub condițiunl favorabile cu prețul 
de 300 fl.

Deslușiri detailate se dau în 
Brașov, Blumena, Ulița grădinei Nr. 8 
la proprietarul

Alexander Forder.

0 *
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GAZETA TRANSILVANIEI1*
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
luni 
luni 
anu

g

Pa 
Pa
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu.

Pentru Bomânia și străinătate:
trei luni......................................................
șese luni................................................
unu anii. .................................................

fi

3
6

12

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Abonamente Ia numerele ra data de 
Pentru Aiistro-Ungaria: 

anu. .
șese luni 
trei luni

Pentru Bomănia și străinătate: 
anu. 
șese luni 
trei luni

Pe
Pe
Pe

Dumineca.

2
1

ft. -
fi. -

58 cr.

. S franci.
, 4 franci.
. 2 franci.

prm

X 
M 
K 
M 
M
X 
X
X 
M 
M
M 
M
X 
M
X 
X
M 
X 
X
X 
X
X
X 
M
X
§

M
X
M
§ Mnmmisirapune;

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXK>

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se făcu mai ușoru și mai repede 
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din nou, se binevoiescă 
a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Admmisirațmtwa „Gazetei Transilvaniei?4

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I ihm

BR ța d apeși» — ff’re d e h 8 & Ea â s’ â s ii — T sa r d sa
Tren 
deTrenă

mixt, persdn.

5.10
8.00

5.07
5.14
559
6 29

11.25

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32'
8.21
8.40"
9.09

10 40
11.25'
11.49
11.59
12.29
12 55 _

1 30'
2.08
2.27
3.11
3.31
3 46
4.08
4 45
5 27
6 12
7.50
8 37
9.07
9.40

10.25
11.-
12 26

’ 1 11
s 3()

e> s
i= 
o 
ri

»—• 
p
c— 
c- 
V» 
ua
C-H
C
P

•<£>

Tren

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

pl.

I
¥

SOS. 1 

pl. J

1 Tren
I de . 
ipersdn. mixtu

Trend Tren
accel.

Tren 
accel.

Trenu 
de 

persdn.

trenu 
de 

persdn.

trenti
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
de 

person.

trenu 
de 

person.

trenu 
mixtu

trenti 
mixtu

trenu 
de 

persdn.

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
S.38

9.09

¥ 
«os. 
pl.

9.42'
9.44'
9.59

10.22
10.51
11.12
12.26
12.58

1.15Î
1.34
2.09
2 19
3 01
3.31
9.30:

i 
•.

I

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok 
P.-Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratca . .
Ciucia . .
B.-Huiedin 
Ghârbâu .

sos.
A

(pl.
Isos.

A

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara . 
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creciunel 
Biașiu . 
Micăsasa
Copșa-mieă 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hefiflalâu . 
Hoinorod . 
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldidra

t

sus

¥
sos. 1 „
p). ) Bra?ov ’ •

T Timiș . .
y Predeal 

sos. Bucuresol .

I pi
pes.

A

{Pb

(SO3.

A
I

pl.

1.55
7.-
3 37
1.19

1 55
7.40
5.31
3.56

11.04
10.44
10.07

9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13
u>

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

11 11

10.10
10 05
9.39
9.12
5.35

8.00
7.10
6.13
5.38
5.49
4.59
3.18
2 23
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.55
12.40
12.01
11.41
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
12.20

11.01
10 45

7.20
. .v >

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
tr.pors.

9.23
8.49

8.23
8.06
7.59

7 30
7.09
6.56
6 54
6.41
6 20
5.53
5.32
4 27
3.53
3.37
3.16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

4.35
4.03
2.55
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
11.59
11.28
11.10
11.05
10.48
10 18

9.43
9.19
7.38
7.22
6.48
6.33
5.57

■I

5.20
4.14
3.32

6.20
8.10 

“Ă28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.06
2.40
2.26
1.54
1.35
1.01

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03
9.25
9.01
8.28
7.48
9.08
8.1
8.1
3.

7 33
7.53

11.-
11.20

5.-
5-20

10.21 T
10.41 “10.41

Ghiriș
Turda î 5.05

4.45
10.30
10.10

3.20
3.00

9.12
8.52

— SsSmtt — Avrigis — el

Cucerdea. — Oșorheiu — HegBs.-săsesc.

trend 
de 

person.

Tren 
mixt

trenu 
de 

persdn.

trenu 
mixtu

2.20
3.57
4.19

4.45
6.35
7.01
4.34'
6.16
8.42

11.55
1.25
1.48

I

7.10
8.50
9.15
2.05
3.58
6.35

3 13
3 39
A

trenu 
mixtu

Tren 
mixt

trenu 
de 

persdn

trenii 
de 

persdn.

pl- Copșa mică . sos. r 9.34 3.05 6.25 12.35
Ocna . . . 8.11 1 27 5.07 11.01

90S. 1 ( p1. 7.44 12 57 4.40 10.30
pl. J Sibiiu . . . l 80S. 7.29 8.57

ăvrig . . . 6.02 7.16
SOS. Făgăraș . . pl- 3.28 4.30

ș i iSg s-
trenu 
mixtu

10.28
10.46
11.12

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

trenu
mixtu

4.25
4.48
5.23

4.30
5.49

trenu
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

4.50
4.34
4.10

9

trenu
mixtu

7.44
6.20

trenu 
mixtu

10.25
10.05
9.38

Hi «o «2 <n- >4 £8 t 8 t r s ț u

Simeria .
Cerna.
Hnnedora

i Brașov
Zernești

4.- ? 9.10 4.20
5 03 |10.28 5.35
6 48 rl2 41 £
7 38 t 1.54 -

- M
8 33 S 3.02 y a 

a . j 0: 55 09 07 § 341 k
9.59 Ș< 4 55 V

o

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

1.29
12.05

8 31
7 20

Mureș-Ludoș ....
Z a u............................. 6 6.46

5.49
7.21
6.24

0 <
5 ' --
8 5 5

TagH-Budatelicîl . . . A ce 
ă if
-

4.50 ' 9.40
St. Mihaiu de câmpie . 3 44 8.46
Leciuța........................ p 2.48 7.43
Ș.-Măghiăruș .... “ 05 2.01 6.52
Bistrița...................... F O 3 1.16 5.55

stațiunilor

Trenu 
mixtu

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

person.

Trenfi 
de 

persân

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

pcra6n.

Trenu 
mixtu

2.30 8.10 3.11 10.59 1 pi. Cncerdoa . . sos. A 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoșâ. . 7.02 1.58 7.38 9.59
4 12 9.37 4.37 12.26 Oi p?.u . . • 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 SOS. )

Oșorheiii .
f pl- 5.34 12.25 5.50 9.54

5.40 10.42 5.36 pl. j • Isos. 9.20 5.04 9.35
7.14 12.16 7.14 80S. Eegh.-să8.. . pl. 7.54 3.30 8:05

însemnate in stângaNota: Orele 
insemneză. 6rele de nopte.

jos în sus. — Numerii încuttdrațl cu linii mai negre

A 2’ a, d -- T i m « Ș ® r sti,

6.20 11.25 5. 9 Aradu 10.43 3.44 10.55
7.08 12.15 6.14 Ving * I 9.42 3.01 IU.11
8.01 1.10 7.39 » Timișora 8.20 2.- 9.10

12.47 8.47 12 27 5 10 Segedin . Â 6 05 2.30 10 05 2.15

S i i i w — 4D i s sa a «I i e. Cfidm’heițD-secaaese.
trenu trenu trenu txenu trenu trenu | trenu tienu

I mixtu mixtu mixtii mixtu mixtu mixtu 1 mixiu mixtu

5.30 2.15 pl. Sibiiu • sos. 7.10 ' 9.2oj 3 22 11.08 Sighișora . 9.51 5.32
5.42 2.27 „ Selemberk „ 6.57 9 07 3.54 11.48 Hașfaleu . 9.02 4.54

| 6.06 2.51 ? Cisnădie pl 6.36 8.46 6.20 1.59 Odorheiu-secuesc. 7.15 3.-
sunt a se ceti de sus în jos, cele însemnate în drepta de

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


