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Intr’unulu din numerii trecuț! 
ai „Gazetei”, vorbindu despre te
nacitatea cu care se luptă în Boe- 
mia Cehii și Germanii pentru limba 
și naționalitatea loru, și arătându 
mijlocele de care se folosesc!! și 
unii și alții în acestă luptă, amu 
întrebată între altele: „ Ce amu
făcută și ce facemă noi Românii, 
ca să ne aperămu esistența nostră 
națională? Cum ne aperămu și 
cum ne promovămu noi interesele 
nostre? Pună’și fiă-care mâna pe 
inimă și gândescă-se seriosu asu
pra acestor!! întrebări “.

De sigură că orl-ce, Română cu 
inimă românescă, care interesele 
naționale românesc! le pune mai 
presusă de interesele sale personale, 
se va fi gânditu la acele întrebări, 
der resultatulu cugetării sale numai 
încuragiatoru n’a pututu fi.

Căci va înțelege ori-cine, că 
nu e destulă a mărturisi că ești 
Română, pentru ca se poți cțice 
că esistența ta națională e asigu
rată. Dovadă că 4e°i de mii de 
Român! în Secuime îți spună ac|i 
cu totă hotărîrea că suntă Români, 
der din nenorocire țl-o spunu în 
limba ungurescă.

Ce simțăminte naționale ro
mânesc! potu ave asemeni Români 
și întru câtă putemă conta pe 
devotamentulu loru de a aduce 
jertfe pentru nemulă românescă, 
decă nu-ș! mai potu vorbi limba 
loru strămoșescă?

Der nu numai în Secuime suntu 
asemenea stări triste în ce pri- 
vesce limba românescă, ci și în 
Țera ungurescă. Și acolo suntu 
comune românesc!, ai căroru lo
cuitor! îți spunu, că suntu Ro
mâni, der ți-o spunu în limba un
gurescă.

Și ce amu făcută și ce facemu 
noi Românii cei neprihănițî, cei 
cari, trăindă în împrejurări mai 
favorabile, ne-amu păstrată limba 
nostră, — ce amu făcută și ce fa

cemu, ca să redămu frațiloru noș
tri ceea ce li-s’a răpită, limba lor 
românescă ?

S’a înființată Kulturegyletulă, 
a începută să adune bani, sub 
pretextă, ca să aibă mijloce de a 
apăra limba și naționalitatea . un
gurescă de valachisare, în reali
tate însă pentru ca se maghiari- 
seze pe Românii din alte părți, 
ca pe cei maghiarisaț! în Săcuime 
și în Țera ungurescă.

Ce au făcută Românii, ca să 
ia posițiă față cu ataculă, ce’lă 
pregătea Kulturegyletulă cu gu- 
vernulă, cu fișpanii și cu inspec
torii școlari unguresc! în contra 
limbii și naționalității românesc! ? 
Ce au chibzuită și ce au pusă la 
cale Românii, când au vecțută cum 
guvernulă și Kulturegyletulă și-au 
îndreptată t<5tă acțiunea loră asu
pra comuneloră românesc!, înfiin- 
țândă și subvenționândă școle și 
grădini unguresc! de copii, preoț! 
și învățători unguresc!, ba în unele 
părți cutezândă, a corupe chiar pe 
învățătorii și preoții românesc! ?

N’au făcută nimică, der abso
lută nimică, ci totă-lupta cea grea 
cu monstrulă kulturegyletistă au 
lăsat’o în sarcina cțiariștiloru, ca 
și cum (Țaristica ar fi în stare să 
înlocuiască școla și biserica.

In locă să fi incursă mereu și 
nîncetată bani la „Associațiunea 
transilvană”, cu scopă de a se în
ființa școle și grădini românesc! 
de copii în ținuturile cele mai a- 
menințate și a se subvenționa șco- 
lele slabă dotate; în locă să se fi 
pusă la cale o campaniă generală 
pentru a face să dea pănă și Ro- 
mânulă din colibă ună cruceră — 
și bucurosă l’ar fi dată — pentru 
causa sfântă a apărării naționale, 
caltivându-ne limba prin școle ro
mânesc! în fiă-care comună, mai toți 
amă stată cu mânile în sînă mul- 
țamindu-ne cu câte-o observare mai 
multă ori mai puțină ironică și 
lăsândă să crescă corne Kultur- 

egyletului, vorba Românului când 
caracteriseză cutezanța fără obrază.

Nu voimă să punemă față în 
față cu Kulturegyletulă „Associa
țiunea transilvană”, care e o so
cietate curată culturală, precum 
mereu a dovedit’o de când esistă, 
și nu societate cu scopuri politice 
ca Kulturegylettulă ; der arătând 
Românilor lupta ce ni-se pregătesce 
din partea societății kulturegyle- 
tiste, voimă să-i facemă să ’nțe- 
legă, că și prin jertfe nensemnate 
der aduse de toți Românii, „Associa
țiunea transilvană” pbte opune 
cea mai puternică stavilă tuturoră 
atacuriloră dușmane limbei și cul- 
turei române sprijinindă și promo- 
vândă pretutindenea cultura nbstră 
românescă.

La 15 (27) Augustă se întru- 
nesce în Făgărașă adunarea gene
rală a „Associațiunei”, ni se în- 
fățișeză deci cea mai binevenită 
ocasiune de a ne dovedi simțulă 
nostru de jertfire pentru cultura 
nemului românescă.

Să nu ignorămă jertfele ce le 
aducă alte nemur! pentru asigu
rarea esistenții limbei și naționa
lității loră, căci ne va bate Dum
nezeu !

Foile germane și visita monarcliului Franciscti 
, Iosiffi.

Tote diarele din Berlină vorbescă în 
articolele lorii de fondîi despre visita 
împăratului Austriei. „Monitorulă Impe
riului” îi consacră articolulti său de frunte, 
pe care ’lă termină prin aceste cuvinte': 
Bine-venită să fiă la noi împăratule Aus
triei amicule, nobilulO și puternicule 
aliate ale Germaniei; Dumnedeu să’le 
conserve multe timpO poporului său și 
nouă.

„Gazeta Germaniei de Nordă” de
clară că întrega națiune germană pri- 
mesce cu inima mișcată pe Augustule 
suverană. Dela AlpI pănă la mare, totă 
Germania e plină de entusiasmă. Aus
tro-Ungaria și Germania ’șl dau mâna 

pentru a renoi alianța, a cărei înfluință 
a făcute să se simță așa de dese. Po- 
porele din cele două imperii se bucură 
de întrevederea coloră doi suverani în 
convingerea, că soliditatea păcii euro- 
ropene va prinde noui puteri. Foia ber- 
lineză publică de asemenea o poemă com
pusă în onărea împăratului Austriei de 
cătră poetule Wildenbruck.

Procesulă generalului Boulanger.

Asupra desbaterilore din diua a 
doua a procesului gen. Boulanger, se 
mai dau următorele amănunte:

Procurorule de state a urmată cu 
rechisitorulă său. Elă a insistată asupra 
diferiteloră călătorii, ce generalulă a fă
cute pentru ași câștiga aderenți. Densul 
venea dela Clermont-Ferand la Parisă 
cu trenulă, și sera îlă putea întâlni de- 
ghisată în haine civile.

Deși era soldată și nu avea dreptulă 
de alegătoră, elă totuși se amestecase 
în afaceri electorale. La Clermont-Fe
rand avea ună adevărată stată majoră 
pe lângă dânsulă. Deja atunci căuta ași 
aduna agențl electorali. Ne servesce pen
tru dovedirea acestei afirmări deposiția 
prefectului de polițiă din Orleans, pe 
care căutase a și-lă câștiga.

Procurorule generală citesce apoi 
deposițiile d-lui Blaudin fostă secretară 
generală la ministeră, cărui Thibaud 
i-a spusă că generalulă a avută întâlnire 
cu principele Ierome Napoleon la Pran- 
gins. Candidaturile erau a se stabili în 
conțelegere cu principele.

Alegerile se începură, dice procuro- 
rulă, și Boulanger schimba depeși cu 
Dillon și Thiebaud, pe cari îi însărcineză 
să pregătescă pe alegători și să câștige 
și presa. Și totuși generalulă Zice, că 
elă nu s’a amestecată în alegeri. Și 
când nu încetă a face călătoriile sale 
secrete, fu condamnată la trei-dile arestă, 
mai târziu adusă înaintea tribunalului 
militară și scosă la pensiă.

Revenindă la conspirațiune, proou- 
rorulă Zice, că dela Martie 1888 încocl 
conspirațiunea s’a țăsută totă cu mai 
multă putere. Generalulă s’a înconjurată 
de elementele cele mai turbulente între 
carl Rochefort și Morphy.

Basată pe deposițiunile unui el-

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS.”

„Din KT'*nchen“.
Scrisori adresate direct or Minai „GazeteJ.“.

Parisu, 9 Auguste 1889. 
Iubite Frate!

Neîntrândă în programulă meu de 
a face monografia orașului, nici a des
crie palatele și monumentele sale, ceea 
ce ar da prilejă unei serii interminabile 
de scrisori, lucrul ă celă mai imposibilă 
de făcută când ești pusă pe drumă cu 
condițiunea de a vede câtă mai multă, 
în timpulă celă mai scurtă, voiu spune 
despre capitala Bavariei numai, că este 
ună orașă eminamente artistică, care me
rită a fi cercetate cu deamăruntulă. Ga
leriile sale de tablouri și de sculpturi, 
museele, palatele și instituțiunile de cul
tură, cele mai multe amintindu-ți prin 
stilulă loră epocele de strălucire ale an
ti cității seu ale renascerei, facă din 
Munchen unulă din orașele cele mai 
interesante.

Acum cu ocasia serbăriloră ce se 
pregătiau, pe lângă interesantă se adăuga 
și pitoresculă. Tote stradele, chiar și 

cele laterale, înfățișau ochiloră o orgiă 
de culori prin bogata loră ornamentare 
de ocasiă, ceea ce dovedea entusiasmulă 
cu care Munchenesii așteptau pe cona
ționalii loră, cari veniau aci din tote 
cele patru colțuri ale lumei. Numai tim- 
pulă se arăta mai puțină voiosă, îmbră
când totulă cu ună vălă înorată, și stro- 
pindă adesea entusiasmulă cu câte o 
bură de ploiă.

Sâmbătă (15/27), ajunulă marei dile, 
pldia curgea continuu și cu ea și ospeții. 
La fiece momente sosiau în gară și de
filau prin „Neuhauser-strasse”, cu stogu
rile și cu musica în frunte, diferitele so
cietăți gimnastice, cari veneau să ia 
parte la serbare. Ferestrele și trotua
rele erau pline de privitori și din tote 
pepturile isbucniau urările de „bună-ve- 
nire". Era ună entusiasmă pe care nu 
ploia, der nimică n’ar fi putută să-lă 
potolescă.

Sera toți ospeții trebuiau să se în- 
trunescă în sala (Fest-Halle) din livadea 
Teresei, loculă destinată pentru serbări 
spre a se recunosce. Ne îndreptarămă 
într’acolo, împreună cu valurile de omeni 

ce urmau acelașă cursă. O pdrtă monu
mentală în plină cintru, ridicată cam în 
dreptulă uliței Rennbahn, servia de in
trare. D’asupra o piramidă de ghirlande 
susținea ună globe. Stoguri prinse în 
giurulă monogramei gimnasticiloră, qua- 
druplu F formândă cruce, fâlfăiau d’a
supra cheiei, de unde atârnau alte ghir
lande. In față, de o parte și de alta a 
porței, doi lei uriași susținândă marca 
Bavariei; d’asupra loră, două zugrăveli 
înfățișândă cea din stânga pe tradițio- 
nalulă „Munchener Kindl”, cealaltă marca 
imperiului germană. Două piramide, în 
ale căroră base erau instalate casele de 
bilete, formau cu porta principală — 
reservată intrării membriloră — două 
intrări laterale destinate pentru publică.

Semnele distinctive ce purtam pe 
peptă, unulă ală societății gimnastice 
din BucurescI, altulă ală comitetului 
serbăriloră, cum și inscripția de-asupra 
loră, imprimată pe mătase albă: „Ru- 
mănien. Bucarester Turn-Verein” ne lăsa 
intrarea liberă, pănă la hala de serbare, 
situată în fundulă liveZei, unde era cu 
neputință să străbatemă. Așteptarămă 

ună momentă sosirea regentului, care 
nu întârZiâ, și profitarămă de mișcarea 
ce se făcu, pentru a ne strecura mai 
înăuntru. Ună „hoch” și ună „gut-heil” 
uriașă, acompaniată de imnulă musice- 
celoră, cutremura sala la intrarea regen
tului, și toți se sculară în picidre. Din 
loculă unde mă aflamă, ml-a fostă cu 
neputință să audă vre-unulă din cuvân
tările rostite, pe cari d’altfelă telegraful 
și Ziar0l® vi le-au făcută îndestulă de 
cunoscute cu tdte comentările cuvenite.

Neputândă răsbi mai înăuntru, și mai 
puțină d’a găsi ună scaună seu ună colță 
de masă neocupată, eșii afară, îndrep- 
tându-mă spre „wirtschafturile” pitorescl 
și originale ce se construiseră în cele patru 
unghiuri ale liveZei. Der și aci aceeași îm- 
bulZelă, plus mai multă sgomotă. Părea 
că asistămă cine scie la ce orgii de Bal
thazar, și așteptamă în fiece momentă 
s’apară pe păreți, între caricaturile ca
racteristice faimosulă trilogiu: „Mane, 
Techel, Fares”.

A doua Zi era să aibă locă, la ora 
10 dimineța, defilarea tuturoră |Societă- 
țiloră întrunite la Munchen, cari, din 
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vețiană, care d’asemenea scie despre în
tâlnirea generalului cu principele Ierome, 
procurorulă cjice, că în cele din urmă 
generalulă a căutată sprijină chiar la 
Bismarck, pe care a voită să’lă facă a 
crede că lupta ce a intreprins’o nu este, de- 
câtă pentru întemeiarea unei republice 
consulare.

De unde are generalulă ațâți bani, 
âtă celă mai mare misteră, pe care tre- 
bue insă a’lă căuta. E adevărată, că elă 
a primită și dela o bucătărâsă 20 de franci, 
dâr suma aoesta nu este decâtă milă, 
nimica totă precum suntă și cele 1,200 
scrisori; afară de acestea elă dispunea de 
sume colosale de bani.

Amiculă generalului, d. Vergoin a 
ridicată puțină vălulă ce acoperea mi- 
sterulă într’o unire electorală din depar
tamentală de Nordă, elă a mărturisită, 
că generalulă primesce bani din străină
tate. Și fiindă-că elă, generalulă, nu 
voesce să spună dela cine a primită 
bani, de sigură că suntă dela persone, a 
căroră legătură l’ar compromite.

Citesce apoi scrisorile, prin care se 
dovedesce, că elă a voită să corupă 
funcționari și chiar și pe oficerii din 
armată.

Puterile aliate și cestiunea Cretei.

Din Viena se comunică lui „Pester 
Lloyd", că în cercurile instruate se ade- 
veresce, cumcă puterile alianței triple, 
la care de astădată s’a alăturată și An
glia, au răspunsă la neta grecescă în 
sensă refusătoră, ca și Anglia. Răspun
surile se întemeiază pe acelâșl motive, 
numai în formă se deosebescă. Despre 
răspunsulă guvernului francesă și ală ce
lui rusă nu se scie încă nimică, der după 
semnele ce se arată, amândouă aceste 
guverne se abțină de a încuragia pe 
guvernulă grecescă să intervină.
Foile ruse și francese despre visita uionar- 

cliului Francisca Iosifu la Berlină.

Pe când foile ruse dioeau despre 
călătoria împăratului Vilhelm în Anglia, 
că ea e ună simplu actă de politeță, 
dică din contră despre visita împăratului 
Austro-Ungariei la Berlină, ca ea ar 
pute ave mai multă decâtă însemnătatea 
unui actă de politeță. E de admisă, 
dice „Novoje Vremjau, că lucrulă nu se 
va mărgini de astă dată numai la ună 
simplu actă de curtenire și că în Berlină 
voră fi întrevorbirl, care n’ară pute ră
mâne fără influință asupra mersului mai 
departe ală evenimenteloră europene. 
S’ar pute întâmpla mai departe, ca și în 
cestiunea bulgară să se ivâscă o ore-care 
mișcare. „Probabilă că evenimentele nu 
voră întârdia, cji°e foia rusă, a constata, 
întru câtă aceste presupuneri suntă co
recte".

„Temps", vorbindă despre călătoria 
împăratului Franciscă Iosifă la Berlină, 
întrebă : „Nu cumva 6re-care eventuali
tăți au făcută pe ambii monarchl să 
simță trebuința de a se esprima, pote, 

asupra Cretei ? Ori voesce împăratulă 
Vilhelm să informeze pe ospele său 
despre călătoria sa în Anglia și să-i facă 
cunoscută întrevorbirea sa cu Salisbury ? 
Ori are să se aducă în vorbă campania, 
ce pressa oficiosă și ultraconversatore 
din Berlină o pof-tă în contra maiorității 
federaliste a parlamentului din Viena și 
în contra cabinetului Taafife" ? „Temps“ 
e de părere, că lucrulă nu va rămâne 
multă timpă ună secretă ală archivei

Alianța nescrisă dintre Anglia și Germania.

„Morning Post" din Londra, care 
stă în strînsă atingere cu cercurile con- 
ducătore e de părere, că resultatulă vi- 
sitei împăratului Vilhelm în Anglia este 
o însemnată întărire a alianței nescrise 
dintre Anglia și Germania. „Fără a-șl 
restrînge Anglia libertatea politică de 
acțiune, visita a contribuită multă la 
aceea de a pune alianța dintre Anglia 
și Germania pe base mai tari, decâtă 
cum a fostă casulă dela răsboiulă Cri- 
meei încoce... fără însă a încheia o ali
anță formală. Ținta e susținerea păcii. 
Isbutindă acesta, de sigură că nici An
glia, nici Germania nu se voră amesteca 
în afacerile altora, nici una nu va pune 
în jocă viâța nici unui soldată ori mari
nară pentru scopuri de răsbunare ori de 
estindere de teritoriu. Der pe di ce 
merge se lărmuescă totă mai multă lo
cuitorii ambeloră țări, că, ddcă li-se va 
impune cu sila resbovulu, atunci trebue să 
stea la olaltă și se cadă. Decă unulă din 
ei stă la o parte și privesce cum celă- 
laltă se strivesce printr’o combinațiune 
dușmană, atunci iute îlă va ajunge și 
pe celălaltă aceeași sorte. O alianță pe 
hârtiă între ei nu e necesară. Trebuin
țele loră imperiose și identice formâză 
o legătură, care în nici ună altă modă 
nu pote ave ună punctă de sprijină 
atâtă de tare".

SOIRILE PILEI.
Resultatulă tarifului pe zone în cea 

dintâiu săptămână nu e înbucurătoră 
pentru căile ferate ale statului. Venitulă 
a fostă cu 77,892 fi. mai mică ca veni
tulă din săptămâna corăspundătore a 
anului trecută. Numărulă călătoriloră 
s’a ridicată dela 146,596 la 166,687, totă 
așa s’a ridicată numărulă toneloră dela 
131,474 la 150,806, der cu tote astea 
venitele au fostă numai de 134,373 fi. 
Cu totală numărulă călătoriloră pănă la 
5 Augustă a fostă 3.499,864, ală toneloră 
1.518,094 și suma veniteloră 21,719,263 fi., 
cu 53,055 fi. mai puțină ca în perioda 
corăspundătore a anului trecută. De 
altmintrelea din aceste cifre nu se pote 
vede resultatele depline ale tarifului pe 
zone, dedrece în acea săptămână cadă și 
dilele de 30 și 31 Iulie, în care călătorii 
din întrâga Ungariă, și Ardâlă s’au ab
ținută de a pleca. Der pentru aceea cu 

atâtă mai mulțl au călătorită în cjilele 
următore. E de observată, că sporulă 
de peste 20,000 călători în săptămâna 
din vorbă îlă formeză mai alesă călătorii 
din România.

** *
Carmen Sylva. In Nr. 6 ală diarului 

germană „Nierderlândische Zeitung", ce 
apare în Rotterdam, se află publicată 
biografia Augustei scriitore Carmen Sylva. 
Articolulă e semnată cu inițialele G. S.

* * *
Năsdrăvăniă ungurescă. Ni-se comu

nică : Esistă o comună curată română 
situată în Nordulă comitatului Solnocă- 
Dobâca, care de mulțl veci portă nu
mele Delu-Mare, eră Maghiarii în tote 
actele îi diceu „Dalmâr". Cu acestă me- 
tamorfosă adl nu se mai îndestulescă 
micile pașale, căci în dilele trecute domnii 
de la Ileanda mare, în ală căroră cercă 
pretorialQ e comuna, se ducă în Dealu- 
mare, cetescă înaintea comitetului co
munală și altoră săteni firmanulă, prin 
care se opresce ori-cărui omă a se mai 
cjice : din „Dealu-mare ori unde și ori și 
cui, ci a se numi cu numele poruncită de 
„Măria sa". Acea numire s’au totă forfecată 
în cțiua aceea; dâră peste nopte au ui
tată toți noulă boteză ală satului loră, 
pentru aceea poporulu a doua di, ca să 
nu calce opreliștea „Măriei sale11 a mai 
elice „Dâlu-mare", și-au numită sătulă 
loră: „SatU fără nume'1. — Ună lucru 
nu-lă înțelegemă : cum de poporulă din 
Dâlu-mare nu le-a arătată aceloră mici 
pașale drumulă pe unde au venită? Audi 
ticăloșiă, să oprescă ei pe Români a-șl 
numi sătulă cum l’au pomenită din moșl- 
strămoșl! Fiți Români harnici, Deleni- 
loră, și numiți-vă sătulă după numele ce 
l’ațl apucată, apoi măcar de s’ară face 
fărîme pașalele ungurescl.

* * *
Regulare de posesiune. Din Șugagă 

se scrie, că procesulă pentru pădure și 
de segregare a pășunii, care se portă 
de 15 ani între comuna Jina și între 
erară, s’a finita. Jinenii primescă 8000 
jugăre pădure și regalulă de cârclmărită, 
a cărui răscumpărare le va aduce suma 
de 25,000—30,000 fl.; pe lângă acestea 
mai au 4500 jugăre de pădure, pășune și 
pământă pentru economiă 4000—5000 
jugăre.

* * *
Maghiaroni. Ni-se scrie: Mai dilele 

trecute fu mare tămbălău în Lăpușulă 
ungurescă, primirea deputatului br. Bor- 
nemisza, care șl-a dată sâmă despre 
„activitatea1' sa de deputată înaintea 
alegătoriloră. La comandă a făcută parte 
și „fruntașulă" Româniloră, d-lă protop. 
Cupșia, care a premărită pe eroulă dilei 
„românesce". Dânsulă, precum se vede, 
portă 2 bani în 3 pungi. Când Românii 
țină conferință pentru ținuta ce au a 
observa, le presideză și e pasivă, âr când 
e a dovedi cu fapta, banchetâză cu stă

pânii dilei ; d-lă preotă Filipu a slugită 
mesa domnâscă în volapukulă statului, 
adecă ca mare „patriotă" în limba ma
ghiară. De d-sa nu e mirare, căci și 
adl mai ține morțișă la politica profesată 
de adormitulă „Viitorulă". — Rușine să 
le fiă !

** *
Pădure arsă. Din Reghină se scrie, 

că în munții Topliței suntă în flăcări 400 
jugăre pădure, parte proprietate a co
munei Toplița, parte proprietate privată, 
mai alesă a familiei Urmanczy,

* * *
Câni în serviciulu armatei. Resultatulă 

mulțămitoră ce l’au avută încercările d’a 
se întrebuința câni spre scopuri de răs- 
boiu în armata franceză și în cea ger
mană, a îndemnată, cum spune „Reich- 
swer“, și pe administrațiunea nostră de 
răsboiu a face asemenea încercări, mai 
ântâiu la trupele din Bosnia și Erțego- 
vina. Comanda corpului 15, în înțele
gere cu ministerulă imperială de răsboiu, 
a publicată opta premii în bani pentru 
cei mai bine dresați câni, ce se potă 
folosi spre scopuri de răsboiu. Atâtă 
persone militare singuratice, câtă și des- 
părțăminte întregi dintre trupele de in- 
fănteriă și vânători din provinciile ocu
pate, dintre gendarmariă și corpurile 
volante potă concura și resultatele dre
sării se voră judeca cu ocasiunea eser- 
cițiiloră de brigadă, ce se voră face în 
anulă acesta în provinciile ocupate.

* * *
Băile Borsecu. Lista cea din urmă 

a visitatoriloră băiloră ne arată numă
rulă 834.

* * *
Tergulu anualu din Reghină, ce s’a 

ținută în dilele trecute, a fostă cam 
slabă. Din causa lipsei de nutreță au 
fostă duse multe vite la vândare, der în 
comparațiă cu târgurile trecute puține 
s’au vândută, și încă cu prețuri de totă 
slabe. S’au vândută 4740 vite, cu 2000 
mai puține ca în anulă trecuta. Din vr’o 
4500 cai duși la târgă, s’au vândută 580. 
Oi s’au vândut 2000. Târgulă de măr
furi a fostă și mai slabă, așa că indus
triașii n’au putută fi mulțămițl.

** *
Postu de magistru poștală e de ocu

pată în Țagă, comit. Solnocă-Dobâca, 
cu contractă și cauțiune de 100 fl. Lefă 
150 fl. pe ană, 40 fl. cheltuell de cance
laria, 18 fl. cheltuell de distribuire și ună 
paușală de espedare ce se va hotărî ul- 
terioră. Petițiile se adresâză la direcția 
poștală din Sibiiu.

* * *
Aură în Dunăre. Din Pojonă se anun

ță: La lucrările de sfredelire pentru stâl
pii podului s’a constatata, că stratulă de 
josă ce are să servescă ca basă stâlpi- 
loră conține forte multă aură. Stratulă 
are colore sură-albastră și se află la 6 
și 18 metri sub punctulă nulă ală mă-

strada Maximiliană, urcândă pănă la Porta 
Victoriei (Sieges-Thor) și coborîndă ulița 
Ludovică, trebuiau să se îndrepteze prin 
„Neuhauser-strasse" spre loculă destinată 
pentru serbare.

Ploia înse, care nu voia să contenes- 
că nicidecum, strică totă combinațiunea. 
Defilarea se amâna pentru diua următore 
și Turn-Vereiniștii umplură museele, pi- 
nacotecele și cu deosebire berăriile.

Pentru a putea privi mai bine re- 
nunțândă bucurosă la rolulă meu de 
„Turner" improvisată, luni, la ora 10 di- 
mineța, luai locă în fața bisericei Lu
dovică, din strada cu acelașă nume, pe 
care cortegiulă trebuia s’o străbată de 
două ori, urcândă și coborîndă.

Nu trecu multă și ună răpăită de 
tobe colosală ne anunță, că defilarea a 
începută. Ună călareță purtândă o ban- 
dieră cu inscripțiunea „Glut Heil", des
chide marșulă. Urmâdă apoi 100 de to- 
boșarl-copii, o musică militară și elevii 
scdleloră. După aceștia, o câtă de ste
gari călări, și societățile de gimnastică 
din străinătate: America, Belgia, Corfu, 

Englitera, Holanda, Rusia, România, El
veția și Transilvania, oferindă ună e- 
semplu frumosă de solidaritate ce’nsu- 
flețesce pe membri națiunei germane, cari, 
orl-unde ar fi împrăștiațl pe fața pă
mântului, rămână totă Germani, credin
cioși patriei mume și aspirațiuniloră na
ționale.

Acestoră două secțiuni succedă di
feritele societăți de gimnastică din Ger
mania, arangiate în 9 grupuri, secția ve- 
teraniloră și celorlalte societăți din 
Munchen și alte șese grupe complectând 
seria celoră dintâi. Vine apoi secțiunea 
6-a, cea mai interesantă, formândă 4 
grupe istorice : gimnastica în anticitate, 
în evulă mediu, în timpulă lui Iahn și 
carulă unirei societățiloră. Heroldii des
chidă cortegiulă, sunătorii de tubă pre
cedă purtătorii insigneloră de victoriă, 
corone și ghirlande de lauri verdl și d’a- 
urițl. Gimnasiarchii, arcarii, acrobații, gla
diatorii, discarii, conducătorii de care : 
biga și quadriga, totă corporația histrio- 
niloră vechi încunjurată de poporă: fe
mei, bărbați și copii purtândă ramuri al- 

cătuescă tabloulă celă mai pitorescă și 
originală. Grupulă evului mediu se 
deschide de herolcll și trîmbițașl călări, 
căroră urmeză o reproducere a cortegiu
lui ducelui Wilhelm ală IV de Bavaria, 
Iu turneulă din 1518. Ală treilea grupă 
e alu calului istorică din timpulă lui 
Massman, ună trunchiu de lemnă, cu o 
mulțime de călăreți, pe ună cară trasă de 
mulțime, forte amusant prin ciudățeniacos- 
tumeloră, căruia’i urmeză carulă trium
fală ală lui Iahn, tatălă gimnasticei, trasă 
de 6 cai. Bustulă colosală ală acestuia 
ocupă fruntea carului. In mijlocu se ri
dică ună munte de verdâță, din vârfulă 
căruia geniulă Germaniei ilă încoronâză. 
Ângerl și genii suntă grupați de giură 
împregiură; la spatele carului, pe o mo
vilă de perne, e corona germană. Ală 
doilea cară este ală stegului unirei ger
mane. Intr’ună pavilonă cu colâne io
nice ridicată pe o estradă cu balustru, 
geninlă națiunei nălțată pe ună pedes- 
tală ține cu drâpta stegulă rădimându-șl 
stânga pe blasonulă orașului Munchen. 
Pagi purtândă torțe și corone de lauri 

d’aurițl pe perne bogate, precedâză și 
încunjură carulă, ce este arangiată cu 
forte multă gustă.

Secțiunea VII e compusă din repre- 
sentanții diferiteloră corporațiunl și so
cietăți ale orașului, inteligența și persâ- 
nele oficiale, er diferitele societăți de 
gimnastică ale Bavariei, formândă Sec
țiunea VIII, încheiă strălucită cortegiulă, 
a cărui defilare se termină in fața nostră 
abia la orele 2 după amiâdl.

DouădecI de musicl militare seu ci
vile presărate printre secții și grupe, 
peste 1.200 stâgurl de.j tote formele și 
mărimele, cele mai multe forte bogată 
și frumosă brodate pe catifea sâu pe at- 
lasă cu aură și mătase, și aprope 25.000 
de omeni, âtă înresumată ce forma acâsta 
imposantă demonstrațiune a solidarității 
germane, ce ară trebui să serve de exem
plu cu deosebire națiuniloră mici, cărora 
le este cu atâtă mai multă necesară și 
folositore.

Sănătate și voiă bună!
Caros. 
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surătorului Dunării. Aurală se pote ușorii 
scdte prin spălare.

♦ * *
Furnisări bulgare. Camera de co- 

merță și industriă din Brașovii e înou- 
nosciințată de consulatului generală c. 
r. din Sofia, că ministerul^ de răsboiu 
bulgară are trebuință de 500—600 cai 
de rassă rusă ori ungară pentru cavaleriă 
și artileriă, și primesce oferte pentru 
furnisarea acestoră cai pănă la 15 (27) 
Augustă. Condițiunile se potă afla în 
ministerulă bulgară de râsboiu.

In memoria Iui Bărnuțti.
(Corespondența „Gaz. Trans'1.)

’) Monumentalii lui Bărnuță pdrtă inscrip- 
țiunea cu litere de aurii. In partea spre apusă: 
„Lui Simeonă Bdrnuțft n. 1808 Iunie 21, j- 1864 
16 Maiu, Fii Selagiului." Spre medă-di: „Liber
tate, frățietate, egalitate, naționalitate.'' Spre ră
sărita: „Blașiu 1848 1(13) Maiu.u Spre medă- 
nopte: „Poporulă românii ține minte de binefaceri 
și nedreptate."

2) E forte trista, că publicata se încrede 
în nisce omeni, cari} îlă seducă cu vorbe, fără 
a le cere mai înante legitimarea. Din parte-ne 
facemă atentă pe publică ca în viitoră se se 
ferăscă de numitulu domnă A. Cașolțan. Nouă 
ni-s’afost promisă dintr’o parte fdte stimabilă ună 
raportă detaliată, care însă nu ni-s’a trimisă, 
respectivulă domnă fiindă împedecată de a lua 
parte la serbare. Mai târziu amă primită ună 
scurtă raportă și vorbirea d-lui Popă, care 
le-amă și publicată în numărulă de Dumineca 
trecută. Red.

3) Și nouă ne pare forte rău, că nu s’au 
înfățișată câta mai mulțl de pretutindeni în 
urma însciințării frațiloră SălăgienI. Der amă fi 
nedrepți decă n’amă recundsce, că causa este 
în cea mai mare parte împrejurarea, că solem
nității i s’a dată din capulă locului prin mo
dulă de aranjare ună caracteră locală. Decă 
Bărnuță este, precum nu ne îndoimă nici unulă, 
—ală tuturoră Româniloră, atunci cu toții trebu
iau să-i facă parastasulă,er nu numai frații Să- 
lăgienl. Atunci ară fi celebrată la mormentulă 
lui nu 25 ci celă puțină 250 preoți. Red.

4) Vorbirea d-lui G. Popă amă publicat’o
în numărulă de Dumineca trecută ală .,Ga
zetei". Red.

De sub Meseșiu Augustă 1889.
Onor, d-le Redactoră! Din inciden

tală aniversărei a 25-a a morții mare
lui și neuitatului bărbată națională Si- 
meonă Bărnuță pe la începutulă lui Iuliu 
a. c. se aștepta, ba în diarele nostre na
ționale apelându-se la patriotismulă și 
naționalismulă recunoscută și probată 
ală Româniloră sălăgienl se pofti, ba se 
pretinse dela ei în interesulă bine pri
cepută națională, ca printr’ună actă pu
blică să-și arate pietatea filială față cu 
ilustrulă Română.

Dorința manifestată se prefăcu în 
faptă, căci Românii SălăgienI, ca unii 
cari se tragă din vița acelora, cari — 
„memores esse solent tam beneficiorum quam 
injuriarum*, la 14 Iulie st. n. a. c. prin
tr’ună parastasă solemnă au adusă oma- 
giele loră țârînei osăminteloră lui Sime- 
onă Bărnuță în numără aprope de 3000, 
cari îngenunchiândă lângă piedestalulă 
monumetului ]) marelui bărbată, quasi 
reinoiră jurămentulă de pe câmpulă li
bertății, și cu lacrimi în ochi înălțară 
rugăciuni fierbinți cătră tronulă celui 
prea Atotputernică, ca să facă ca reîn- 
viândă spiritulă lui Bărnuță în pieptulă 
Româniloră SălăgienI să-i deștepte spre 
o nouă vieță, spre vieța adevăratei liber
tăți, după care atâtă de multă a suspi
nată și a dorit’o nobilulă sufletă ală,lui 
Bărnuță.

Acestă actă atâtă de măreță și mo- 
mentuosă pentru Românii din tote păr
țile, căci Bărnuță era ală tuturoră Ro
mâniloră, — nu sciu din ce causă, — 
pite fîind-că Românii SălăgienI așteptau 
ca să se dea publicității parastasulă ce
lebrată întru memoria lui Bărnuță, n’a 
fostă lipsită nici de ună incidență cu to
tală neplăcută și adecă ună anumită, de 
nu mă înșelă, recomandată A. Cașolțană, 
arogându' șt rolulă de corespondinte la fia
rele române, s’a ingerată, în familiile mai 
multoră Români SălăgienI; și sub pretecstă 
că e corespondentă a storsă parale câști
gate altcum cu sudori crunte.2)

Der parastasulă lui Bărnuță pănă as- 
tădl după câtă îmi este cunoscută nu 
sciu din ce causă decă nu din cea amin
tită a rămasă nepublicatu.

Dreptă aceea ca să nu se pierdă în 
abisulă uitărei ună atare actă demnă de 
a se eternisa în colonele diareloră ro
mâne, subscrisulă, deși cam târdic, deră 
încuragiată de o parte de disa străbună, 
că „quod differtur, non aufertur", de altă 
parte încredendu-mă în indulgința on. 
publică cetitoră, după ce încât-va amă 
mai împuținată din ale economiei, — vină, 
cu permisiunea onor, redacțiunl, se descriu 

deși nu cu colori atâtfl de vii precum 
doră s’ar căde la ună astfeliu de acta 
solemna, deră totuși pe câta mă va ajuta 
memoria’ml modestă mă voiu sili cela 
puțina se vă dau o icdna destulu de 
fidelă despre decursula solemnității pa
rastasului lui Bărnuță.

La 9 ore a. m. sub pontificarea R. 
D. Vicariu ala Silvaniei A. Barboloviciu, 
asistata de 25 preoți — îmbrăcați toți în 
vestminte bisericescl negre — se celebră 
serviciula divina afară de biserică în ci- 
miterula unde zacă osămintele lui Băr
nuță.

Potă afirma cu inimă liniștită că în 
Sălagiu de 4ec* de ani nu s’a mai putută 
vede o astfela de solemnitate imposantă. 
Și întru adevăta ce sublima era ! a vede 
la altară preoții Domnului Dumnecjeu, 
cari pănă-ce de-o parte implorau odihna 
și fericirea veclnică pentru sufletula lui Si- 
meonă Bărnuță, de altă parte suspinau 
cătră Dumne4eire și se rugau înălțânda 
mânile spre ceră ca să-se îndure spre 
nepoții marelui bărbată, trimițându-le în 
loculă lui ună alta Moise, mai norocosă 
pote decâtă ela, care arătându-le calea 
și povățuindu-i cu făclia ingeniului său 
să-i scotă din robia nesciinței și a igno- 
tanței la limanulă dorită de spiritulă ma
relui Bărnuță.

Ce împunătoră era! a audi corurile 
plugariloră din Supurulă de susă și Ho- 
toană întonândă imnuri de laude și mă
riri celui Preaînalta, cari prin accentele 
loră dulci și armoniose depuneau tri- 
butulă gratitudinei Dumnedeirei, pentru 
că s’a îndurată de-a dăruită poporului ro
mână pe ună bărbată ca și Bărnuță. Ce 
încântătoră era 1 a asculta corulă instru
mentală ală plugariloră din Craiu-Dorolță 
care prin vibrarea suneteloră instrumen- 
teloră sale, și prin vuetulă de alarmă 
ce resunâ prin aeră făcendă să tresară 
câte-odată ascultătorii părea, că voia să 
bombardeze, de e ertată să-mă esprimă 
astfelă, murii cerescului Sionă ca să se 
deschidă vreodată și pentru poporulă 
română porțile „Binelui și ale Fericirei"

Și în urmă ce lucru sântă era ! a 
vede mulțimea poporului adunata la a- 
cestă festivitate din 6 comune înveci
nate: precum Supurulă de susă, Bodocă, 
Curitău, Chiesdă, Siciu, și Sigeta ascul- 
tândă cu inimă plină de pietate și de- 
votamentă cântările și rugăciunile bise
ricescl ; înălțândă și ei cu lacrimi în ochi 
rugăciuni ferbințl cătră tronulă Dumne
deirei pentru repausulă eternă ală sufle
tului nemuritoră ală lui Bărnuță!

Părea că însuși Cerulă se înveselesce 
și saltă de bucuriă sântă scăldândă 
în racjele-i sale binecuvântate miile de 
fețe creștinescl adunate la acestă cere- 
moniă sântă ! Nu era mai multă Bocșa- 
română ună sată mică bagatelă, elă era 
cu adevărata o Meccă, ce avea să adă- 
postescă mii de pelegrinătorl, cari în 
processiunl cu prapori în frunte se gră- 
biau a ajunge la loculă devoțiunei. Spre 
puțină orientare însemnă, că de pe o 
singură vale, — Valea Crasnei au venita 
cu procesiune 35 de căruțe cu 400 de băr
bați și femei.

La acesta parastasă s’au înfățișată 
toți protopopii Sălagiului, și preoți ca 
la 100; afară de inteligența română din 
Sălagiu a venită inteligența din Bihoră, 
Sătmară. Intre ospeții streini am recu
noscută pe Dr. Vas. Lucaciu, protopopii 
din Sătmară: Berinde, Ionă Sălăgeană. 
și Gavrilă Lazară din Sanislău; pe pro
fesorală din Baia G. Szabo; pe D. Popă 
advocată în Vezend, Franc. H. ILongină 
și Al. Longină advocațl în Deva, V. 
Munteană din Timișora.

Nu potă retăce și să nu esprimă 
părerea de rău simțită de poporulă ro
mână Sălăgeană, vedendă că cu tote că 
spiritulă lui Bărnuță a luminată peste 
toți Românii, și odinidră sufletulă lui 
nobilă a electrisată sufletulă Româniloră 
de pe câmpulă libertății, pe lângă tote 
aceste însă din Ardeală, afară de susă 
lăudații advocațl din Deva, nimeni n’a 

venită să’șl depună omagele țărînei osă
minteloră fericitului Bărnuță! 3)

Decâtă tote însă mai însuflețită a 
fostă momentulă, cândă după finitulă 
serviciului divină Re?.. D. Vicariă A. 
Barboloviciă rădicându-' j pe ună sugestă, 
ține cătră poporulă adilnată o vorbire 
elocentă, în care arată că omulă în urma 
virtuțiloră și fapteloră sale nobile devine 
nemuritoră, amintindui-se cu pietate nu
mele din generațiune în generațiune, din 
fii în nepoți și strănepoți, înplinindu-se 
acurată ceea ce disese despre sine liri- 
culă străbună: „non omnis moriar11. Vor
birea acesta cu permisiunea onor, redac
țiunl Vi-o voiă trimite în curândă spre 
publicare.

După ce în urma cuvântării acesteia 
în înțelesulă strînsă ală cuvântului amă 
plânsă cu amară pe marele bărbată; se 
urca pe tribună bărbatulă poporului 
sălăgeană Georgiu Popii de BasescI, și 
prin ună discursă panegirică, întoomita 
mai multă în formă de meditațiune, în
tre lacrămile mulțimei aratâ, că cine a 
fostă Bărnuță? Ce a voită elă? Spre ce 
ne-a învățata? Ce amă perdută în elă? 
Ne spune câte speranțe și ilusiunl s’au 
îngropată cu Bărnuță în întunecosulă 
mormântă 1

Nu se pdte descrie efectulă acestei 
vorbiri, totă ce potă esprimă e, că la
crimile curgeau nu numai pe fața 
oratorului, ci și a ascultătoriloră fără 
deosebire de secsă. Ar fi de dorită, ca 
acesta vorbire să-o vedemă publicată în 
diarele nostre, ca să ne îndulcimă încă 
odată cetindu-o, și păstrându-o în sufle- 
tulă nostru, să ne scurgemă dintr’ânsa 
totă mereu mângăere creștinescă. 4 * *)

După finitulă vorbiriloră amintite 
clerulă dela altară în procesiune a por
nită spre monumentală lui Bărnuță, ca 
acolo să se redice parastasulă după obi- 
ceiulă bisericei răsăritene. Aici ne în
tâmpină nouă surprindere. Monumentală 
nu se vedea de mulțimea cununiloră ce 
îlă împodobiau.

Intre cununile depuse pe mormân- 
tulă lui Bărnuțiu ml-am putută însemna 
următdrele :

Poporală română Sălăgiană a de
pusă o cunună cu inscripțiunea; „1848. 
celui mai mare fliu ală s&u.u — Femeile 
române sălăgiene cu inscripțiunea : „Ma
relui Simeonă Bărnuțău. — Institutulă 
de credită „Silvania" cu inscripțiunea: 
„Celui mai mare română Sălăgeană,'1. — 
Advocații români SelăgenI cu inscripți
unea: „Ilustrului juris ■consulta'1. — Geor
giu Popă de BasescI o cunună de ste- 
jară cu inscripțiunea: „188$ 14 Iulie, 
1864 non omnis moriar 28 Hfaiuu.

Familia Maniu a depusă o cunună 
ca nepota. Corulă plugariloră și Ro
mânii de pe Eroii cunună cu inscripți
unea: „In memoria lui Simeonă Bărnuță1. 
A.u mai fostă mai multe cununi fără ins- 
cripțiune, a Româniloră de pe Mureșă, 
Crișă, și altele cari nu 11-am putută în
semna necugetândă încă atunci, că am 
să fiu raportară.

După rădicarea parastasului făcân- 
du-se o liniște profundă deodată publiculă 
e surprinsă prin d-șora Aurelia Cosma 
— fica bravului Română Sălăgiană An- 
dreiu Cosma, — declamândă poesia lui 
Iosifă Vulcană dedicată din încidentulă 
jubileului îngropărei de 25 de ani, „me
moriei lui Bărnuță.a — Poesia a fostă 
declamată cu sâmță adevărată românescă, 
cu modulațiune recerută de retorică, cu 
curagiulă, de care a putută fi capabilă 

numai o fîcă ce cu mândriă se pote numi, 
că e viță răsădită cu adevărată, din 
trunchiulă lui Quirină. Ondre ei! onore 
părinților^ săi iubiți!

După ce cu toții eramă de părere, 
că deja e esauriată programa (Jilm, nu
mai decâtă preotulă Dragoșu din Chiș- 
falău de pe ambitulă dela biserică mai 
ține cătră poporulă adunată încă o vor
bire plină de entusiasmă, prin care în 
stilă populară desfășura câteva schițe 
din meritele câștigate de marele Bărnuță 
și ca și care a fostă presentă și acuma’să 
25 de ani la îmormântarea lui Bărnuță încă 
odată și mai pe urmă îșl ia adio dela ce
nușa osăminteloră lui.

Astfeliu decurse On. D-le Redactare 
ceremonia parastasului lui Bărnuță. Dea 
ceriulă ca Românii SălăgienI să nu uite 
în veci memoria lui Bărnuță, ci din ge
nerațiune în generațiune să se serbeze, 
ca ună „memento" veclnică ală redeș
teptării nostre naționale urzite prin spi- 
ritulă lui Bărnuță. Meseșanulu.

DIVERSE.
In robă. Trei austriacl: Alfred Hub- 

ner, Iosef Braschi și Eduard Feichtinger 
au pornită dela Viena la Parisă în robă. 
Luni în săptămâna trecută la trei ore 
după amiadl întrară la exposițiunea din 
Parisă prin porta Rapp. Unulă dintre ei 
ședea pe ună giamantană negru în robă, 
pe care o duceau ceilalți doi. Roba era 
împodobită cu ună stegă austriacă și cu 
altulă franceză, cu panglici tricolore, cu 
flori și cu ghirlande de verdeță, aședate 
cu celă mai mare gustă. La sosirea loră 
în Parisă au fostă aclamați de mulțime, 
care i-a urmată pănă la clădirile direc
țiunii. Acolo, cei trei călători s’au urcată 
în cabinetulă d-lui Berger, direotorulă 
esposițiunei, căruia i-au dusă ună buchetă 
frumosă; au cerută autorisațiunea ca să 
se urce numai decâtă în turnulă Eiffel, 
unde se prinseră înainte de plecarea loră 
din Viena că se voră afla la 5 Augustă 
stilă nou, la 5 ore sera. Autorisațiunea 
li se acordă și cei trei călători au pro
fitată numai decâtă, lăsându-și însă roba în 
vestibululă direcțiunii. Călătoria acesta 
originală s’a făcută în timpă de treidecl 
de dile.

CwrsHlÎB pieței HBrașovii
din 15 Augusta st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.45 Vend. 9.48

GalbinI
Scris, fonc. „Albina" 6% 

n n n /o
Ruble rusescl - - .
Discontulă - - - -

Arginta românescă 
Napoleon-d’orI - - 
Lire turcescl - - 
Imperiali - - -

9.40 9.44
n 9.47 n 9.49
n 10.70 n 10.75
ji 9.70 H 9.75
n 5.60 n 5.65
ti 102.— H —.—
*1 98.59 n 99.—
n 122.50 H 123.50
6V2--8°/0 pe ană.

Cursulu la bursa do Viena
din 14 Augusta st. n. 1889.

Renta de aură 4% ------ 99.75
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 94.85
Imprumutulă c(Iiloră ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 100.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

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

ostă ungare (3-a emi.dune) - - 112.60 
Bonuri rurale ungare ----- 104.80 
Bonuri cu clasa de sortare - - - _ 104.80
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.80
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.80
Bonuri rurale transilvane - - - _ 104.80
Bonuri croato-slavone ----- 1Q5._
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ------- 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 138._
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- —. 

ghedinului _ _ 129._
Renta de hârtiă austriacă - - - _ 83.75
Renta de arginta austriacă - - - - 84.80
Renta de aură austriacă ----- 109.80 
Dosuri din 1860 ------- 139._
Acțiunile băncei austro-ungare - - 907._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 319._
Acțiunile băncei de credita austr, - 306._
Galbeni împărătesei- ------ 5.67
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 949
Mărci 100 împ. germane - - - _ 58.42'/.,
Dondra 10 Divressterlinge - - - _ 119.45

Editata și Redactoră responsabilă : 
Dr. Aurel Mureșianu.
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8 Septemvre a. 
escrie concursă

No. 2759—1889. 143/4,3—1

Escriere ie concursu.
Cu terminulă de 

o. st. n. inclusive se
pentru următorele stipendie din fun- 
dațiunea fericitului archiepiscopu și metro- 
polit Alesandru Stereo. Șiuluțifep anume :

Pentru două stipendie de câte 400 
fl. v. a. usuate de Liviu Albini și 
Amosă Frâncu, ambii rigorosanțl în 
drepturi, și dechiarate de vacante din 
causă, că nici uuulă dintre beneficiațl 
nu s’a legitimată la finea an ilui șco- 
lastică 1888/9 despre progresulă făcută 
în decursulă acelui ană ;

Pentru jpaAu stipendie de câte 200 
fi. v. a. usuate, unulă de Virgiliu Bren- 
dușianu, rigOî*osante în drepturi, care 
nu s’a legitimată despre progresulă 
făcută în decursulă anului școlastică 
espirată, ală doilea de Laurențiu Popă, 
carele depunendă doctoratulă, a ab- 
solvată studiele juridice, ală treilea de 
Eugeniu de Lemenyi, carele a deve
nită oficeră în armata comună în ac
tivitate, și ală 4-lea de Davidă Radeșă, 
carele a absolvată academia silvanis- 
tică din Schemnitz ;

Pentru doue stipendie de câte 60 fl. 
v. a. usuate de gimnasiștii Basiliu 
Trifu și Cămilă P. Harșianu, și de
chiarate de vacante din causă, că nici 
unulă dintre beneficiațl nu a produsă 
atestată despre progresulă făcută în 
decursulă anului școlastică espirată.

Doritorii dc a obține vre-unulă 
din stipendiele de mai susă au să în- 
trunescă următorele condițiunl:

a)

i

d) dintre concurențl voră ave prefe
rință, cari vorii pute dovedi, că 
suntă consângeni cu piui fundator;

e) concurenții sâ producă și alăture 
la cererile lord: testimonie scolastice în 
copiă autentică și nu în origine, atestată 
de consângenitate, decă suntă consân
geni cu fundatorulă, carte de boteză, 
atestată de paupertate, și să numescă 
espresă institutulă, la care și unde 
voră să continue sciințele academice 
ori gimnasiale.

Cererile concursuale astfeliu ad- 
justate să le subșternă la subsemna- 
tulă consistoriu metropolitană pănă la 
terminulă prefiptă.

Blașiu, din ședința consistorială 
ținută în 10 Augustă 1889,

Consistoriulu metropolitanii 
gr. cat. de Alba-Iulia.

Escriere de concurși!.
Cu terminulă de 8 Septemvre a. 

st. n. inclusive se escrie concursă 
trei stipendie de câte 60 fl. v. a. și

5?

c)

că suntă Romani gr. cat. miserl 
născuțl în Transilvania ;
că pre lângă purtare morală buuă 
au din studie calculi de eminență', 
că după absolvarea studieloră te
ologice se pregătescă la faculta
tea filosofică pentru cariera de 
profesori la gimnasie, seu că suntă 
ascultători de medicină, de drepturi 
ori și la altă facultate, academiă 
și gimnasiu;

c. 
la
la unu stipendiu de 40 fl. v. a. din fun- 
dațiunea fericitului canonicii Constantină 
Alutană, dintre cari unulă se face acum 
din nou curentă, ală doilea a fostă 
usuată de medicinistulă Alesandru Si- 
lasi, ală treilea de gimnasistulă An- 
dreiu Borgovană, și ală 4-lea de gim
nasistulă absolută Aureliu Olteanu, 
dintre cari benefici ați nici unulă nu 
s’a legitimată la finea anului scolas
tică espirată despre progresulă făcută 
în studie.

Doritorii de a obține vre-unulă 
din stipendiele de mai susă voră av6 
de a’șl instrui suplicele conformă con- 
dițiuniloră indigetate în ©scrierea de 
concursă pentru stipendiele șuluțiane 
și a le așterne subsemnatului consis
toriu pănă la terminulă prefiptă.

Blașiu, din ședința consistorială 
ținută în 10 Augustă 1889.

Consistoriulu metropolitanii 
gr. cat. de Alba-Iulia.

Budapesta—rredealiî
Tren de 
per- 
sdne

Trenu 
accele

rații

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

I
1 85,11

Instituia ie creiitu și ie economii
FILIALA BILA ȘO VI

Amanetezâ hârtii de valore
ȘI DE CELEA R0MANESC1

pănă la 85°/0 din valârea loru după cursuld de 
anume cu interese de
6°/0 decă suma împrumutului trece peste v. a. fl. 
61/2°/o decă suma împrumutului este sub v. a. fl. 
Informațiunl mai de aprope se potu 
dilnicu în biroulti institutului, piață 
90, dela 8—2 ore d. p.

4i, și

1000. 
1000.
lua
No.

Nr. 656-1889. 140,3—3

OOITCTTHSTT.
Pentru ocuparea postului de învețătoru dirigente la șcbla reu- 

niunei grănițărescî din Cugieru, comitatulu Hunied6rei, cu unu sa
lariu anualu de 350 fl. v. a. apoi cuartirO. și lemne de focu, prin 
acesta se escrie concurau cu terminulu pănă la 22 Augustă st. n. a. c.

Reflectanții au se-ș! trămită cererile instruate cu diploma de 
cualificațiune, precum și cu alte documente necesarie la

Comitetuld administratorii) de fondulu și școlele foștiloru 
grănițerî din regimentuld rom. I la Sibiiu.

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 
binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu t^iarulu nostru până acuma.

Admînîstraț. „Gaz. Trans“.
j—1 11 t- ~\TTT"T

pe linieie orientale ale căii ferate de statu regesc! unguresc! valabilă din I Iunie 1889.

Predealu—Budapesta
Trenii 
omni
bus

Trenu 
accele
rații

Tren de 
per- 
s6ne

Trenu 
mixt

B.-Pesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-mică—Sibiiu
Trenu 
omni
bus

Trenti 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

11.—

Oradea-mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezo-Telegd 
Râv
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
GhirbSu
Nădâșel

8.31
11.20
2.221
4.18

8.—
2.- 
4.05
5.46
7.01
7.11

7.41
8.16

9.05
9.35

Clușiu j

Apahida 
Gliiriș 
Cucerdea
Uiâra
Vințulii de susii 
Aiud
Teiușu
Crâciunelă
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sighiș6ra
Hașfaleu 
Homorodii 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

10.35

3.10
7.22
5.52
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54
1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

J
IBrașovii

Timișă
Predealu

BucurescI

11.02
11.23
12.44

1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.11
5.45

"O
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

5.32
6.15
6.47

11.50

6.10
9.28

11.38
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12
6.24
6.38
6.56
7.15
7.48
9.13

10.04
10.12
10.19
10.45
11.34
12.11
12.29

1.10
1.30
2.14
2.54
3.35
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

BucurescI
Predealu
Timișă

Brașovii

Feldiâra 
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodii 
Hașfalău 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașii

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușii
Aiudă 
Vințulii de 
Uiâra
Cucerdea 
Gliiriști
Apahida

Clușiu

Nădășelă 
Gîhrbău
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-V  âsârheli 
Vârad-Velencze 
Oradea-mare j 

P. Ladâny 
Szolnok
Budapesta

Viena

4.40
9.12
9.41

10.17

sus ii

) 
I

4.54
5.37
6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45

1.13
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.45
7.06
7.22
7.37
8.03
8.24
9.04
9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
6.30
1-40 “7Ă5

7.30
1.14
1.45
2.32
7.07
7.44
8.09
8.29
9.07

10.34
10.46
11.09
11.35
12.19
11.59
12.15
12.43
12.55

1.07
2.11
2.33
2.40
2.46
3.27
4.47
5.08

*)
5.03 

"6.^51
7.23

*
O 
o 
B 

£

2. o"
PX

0

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

îfSurfesii-ljudoșu-Bistrita

Murâști-Ludoșă
Țagu-Budatelecîi
Bistrița

Viena
Budapesta
Szolnok

Arad ii

Glogovață
Gyorok
Paulișă
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșină
Zamii
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotii
Vințulii de joșii
Alba-Iulia
Teiușu

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

11.-
7.40

10.42
3.53
4.29
4.41
5.05
5.17
5.38
6.05
6.23
7.20
7.55
8.26
8.47
9.11
9.42
9.59

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

3.40
9.30

12.38
5.36
6.06
6.18
6.43
6.55
7.14
7.46
7.57
8.42
9.11
9.39
9.55

10.13
10.37
10.53
11.39
12.01
12.29

Teiușă
Alba-Iulia
Vințulii de joșii
Șibotii
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamii
Soborșinii
Berzava
Conopii
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok

; Glogovaț
1 Arad ii <

Szolnok

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.03
2.52'
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20
2.22

3.-
3.34
4.10
4.43
5.13
5.47
6.27
6.54
7.20
7.32
8.03
8.38
9.27
9.46

10.20
10.34
10.50
11.16
11.30
12.05
5.10

1.42
2.32

Copșa-inică
Șeica mare 
Lomneșă
Ocna
Sibiiu

8.—
8.35

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-Copșa-inieă.

Sibiiu 2.30 9.10 9.50
Ocna 3.04 9.37 10.14
Lomneșă 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-mică 11.09 11.35

Cucerdea - Oșorheiu -
___ 11 v ’
5.35 Beghinulu săsescii

12.45 Budapesta
1.24 Viena

6.—
1.40 6.05

8.15

SiHneria(Piski)-Petroșeni ■a*etroșeni-Siineria(Piski)

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30

11.51'

Bistrița-Mur^șu-Siudosd

II4.30| Bistrița
7.27 ȚagU-Budatelecu

Murășă-Ludo.șii11.-
Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză 6rele de ndpte.

Simeria 6.47 11.54
1
PetroșenI 9.36

Streiu 7.40 12.37 Banița 10.17
Hațegă 8.51 1.28 Crivadia 10.58
Pui 10.02 2.23 Ipui 11.42
Crivadia 11.02 3.11 iHațegd 12.23
Banița 11.50 3.53 Streiu 1.12
PetroșenI 12.30 4.25 Simeria 1.51

4.26
5.12
5.55
6.41
7.26
8.14
8.50

6.01)
6.441 
7.25!
7.44

Cucerdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșă 3.51 11.11 4.15
M.-Bogata 4.06 11.20 4.41
lernuttl 4.43 11.57 5.28
Sânpaulii 4.58 12.12 5.44
Mirașteu 5.21 12.36 6.08

5.40 12.55 6 27Oșorheiu • 6.— 4.58
Reghinul-săs. 7.35 7.-

Beghinulfi săsescu- 
Oșorheiu-Cucerdea

3.—

9.35

Aradu—Timisora9 Timisora—Aradii

Aradu
Aradulil nou
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
'Merczifalva 
jTimișdra

6.12
6.36
7.01
7.30
7.55
8.13
9.04

4.12
4.38
5.01
5.29
5.47
6.04
6.50

Timișora
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sâgh 
Aradulă nou
Aradu

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

1.15
2.04
2.26
2.56
3.13
3.51
4.05

Ghirișfi—Turda Turda—Ghirișii•

GhirișQ 
Turda

9.33
9.54

l
4.19
4.40

1
I Turda
1 Ghirișâ

8.29
8.50

3.19
3.40

Sighișora—Odorheiu Odorheiu—Sigliișora

Sighișora 
Odorheiu

6.05
9.12

Odorheiu
Sighișdră

6.-
8.56

Oșorheiu

Mirașteu 
Sânpaulă
Iernută
M. Bogata 
Ludoșă 
Cheța 
Cucerdea

Reghinul-săs. 8.25
10.-

6.45 12.15
7.05 12.35
7.28 12.58
7.50 1.19
8.23 1.49
8.31 2.02
9.12 2.18
9.44 2.46

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simeria (Piski)-Unied

Simeria (Piski) 
Cerna
Uniedora

2.18
2.39
3.08

&Tnied.-Sim'eria (Piski)

Uniedora
^erna
Simeria

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovii.


