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Nr. 105. Brașovu, Joi 10 (22) Main 1890.
Din causa sf. sărbători de mâne, diarnlA 

nu va apărg până Vineri s6ra.

Brașovu, 9 Maiu st. v.
Nu esistă nici unu guvernu în 

Europa, afară pote de celfi rusescft, 
care sS se temă atâtu de cumplită, 
ca guvernulu ungurescă, de o mul
țime de producte scrise ale minții 
omenescl, fiă ele politice ori lite
rare, fiă de proveniență internă ori 
esternă.

De aceea, afară pote de Rusia, 
nicăirl nu se detrage debitulfi poș
tală la atâtu de multe (țiare streine 
și nu se confiscă atâtu de multe 
cărți venite din afară, ca în sta
tuia ungară, și nicăeri nu se trecă 
prin cabinetele negre atâtă de multe 
esemplare din cparele interne scrise 
în altă limbă decâtă în pretinsa 
limbă oficiosă a statului.

piarele streine, cărora cu deo
sebire li-se detrage debitulă poș
tală, suntă cele române și slave, 
ori scrise și în altă limbă, care 
din timpă în timpă mai scriu câte 
ceva și despre necazurile popore- 
loră nemaghiare din statulă un
gară, condamnândă purtarea vol
nică și despotică a regimului un- 
gurescă.

Cărțile din afară, care cu deo
sebire se confiscă la intrarea loră 
în țeră, suntă erășl cărți române 
și slave ori în altă limbă scrise, 
care tracteză câte ceva din istoria 
națiuniloră nemaghiare din sta
tulă ungară și în care se arată 
suferințele din trecută ale acestoră 
popore, îndurate din partea aris
tocrației și stăpânirei unguresc! ■, 
înaintea cărora iobagiulă de pildă 
nu prețuia nici câtă ună verme. 
De asemenea se confiscă cărți scrise 
în orl-ce limbă, care ară cuprinde 
ceva despre faptele de vitejiă ale 
popbreloră nemaghiare în luptele 
loră pentru naționalitate, libertate 
și dreptate, ori care cuprindă poesii 
și cântece, în care se laudă vr’ună

viteză ori vr’o cji măreță în vieța 
acestoră popore.

Der nu numai cu detragerea 
debitului poștală și cu confiscarea 
cărțiloră se mulțămesce stăpâni
rea ungurescă, ci mai vrea se scie 
și persanele, cărora li-sau trimisă 
asemenea fliare și cărți, și pentru 
acesta autoritățile respective for- 
meză ună felă de cabinete negre.

Și ceea ce se face cu cțiarele 
și cu cărțile dinafară, se face și cu 
fiarele și cu cărțile dinăuntru, se în
țelege încâtva în altă modă, în
tru câtă adecă pentru scriitorii 
loră mai suntă și curțile cu ju
rați și temnița dela Seghedină, 
în locul celei dela Vață, și precum 
e și aspra opreliște de-a se scrie 
cărți, cum suntă mai cu semă 
cele menite pentru școlari, în care 
s’ar spune de pildă, că Mateiu 
Corvină și Ioană Huniade au fost 
Români și nu Unguri, că în 1848 
Românii au luptată pentru tronă 
și patriă, ori care ară cu
prinde poesii ca „Deșteptă-te Ro
mâne1’ și altele.

Și nu numai față cu cția-riștii 
și autorii cărțiloră cabinetele ne
gre — în care chiară și unii in
spectori școlari desfășură o acti
vitate deosebită, vrednică de ună 
altă scopă, cinstit și omenesc — 
se svercolescă ca șerpele, ci, cjicem, 
și față cu cei cărora li-se adreseză.

De multe ori amă primită 
informațiunî de acestă natură și 
plângeri în contra șicaneloră ce 
le întâmpină, prin unele părți din 
partea oficiilor respective, cetitorii 
„Gazetei"; der ac|i ni-se comunică 
apriată, că Nr. 97 ală „Gazetei 
Transilvaniei" în părțile Dobriți- 
nului s’a împărțită fără fâșiă, fi- 
indă luată josu de oficiulă poștal 
din Dobrițină, și scriindu-se adre
sele pe marginea „Gazetei" cu 
observarea: „A czim szalag hivatalos 
hasznâlat vegett levetetett“, adecă: „fâ

șia cu adresa s’a luatu pentru folo
sința oficială11, er sigilulă e ală sta
ției căii ferate Debreczen-Kiraly- 
haza, cu data 13 Maiu 1890.

In acelă numără ală „Ga
zetei" e publicată darea de semă 
despre conferința preoțiloră din 
districtulă protopopescă ală Be- 
iușului, ținută în causa scdleloră 
române gr. cat., de multe ori ata
cate prin inspectorii regesci, și în 
specială în causa gimnasiului din 
Beiușu, atacată în temelia sa 
de cătră minisrulă ungurescă de 
culte și instrucțiune.

Așaderă mișcarea și purtarea 
bărbăteseă a preoțim ei gr. cat. 
din diecesa Oradiei-marî i-a pusă 
pe gânduri pe dușmanii neamului 
românescă, cari au crecțută, se vede, 
că voră ave de a face cu nisce 
netrebnici, cari se voră uita cu 
liniște sufletescă, cum li-se dis- 
distruge din temelii scbla și bi
serica loră românescă, ca apoi 
prin distrugerea loră se se dea lo
vitură de mbrte limbei și națio
nalității române din diecesa ora- 
dană.

Ce, credă 6re cabinetele negre 
ale regimului, că oprirea fâșiei 
cu adresele de pe cțiare „spre fo
losința oficială" va îngrozi pe ci
neva? Credă, că aceste manopere, 
nedemne de ună regimă pretinsă 
liberală și constituțională, voră fi 
în stare se teroriseze pe cei ho- 
tărîți la fățișă și legală apărare a 
bisericei și școlei, a limbei și na
ționalității loră, de loviturile duș
mane? Se ’nșală amară și regimulă 
și cabinetele negre, decă credă, 
că pretutindenea nu ’ntelnescă și 
n’au de a face decâtă cu umiliți 
și cu capete plecate, cu curteni
tori și lingușitori, seu cu ună cu
vântă cțisă: cu nemernici.

Nici presiuni și amenințări, nici 
terorisăr! și persecuțiuni nu voră 
fi în stare se oprescă pe vrednica 

preoțime a diecesei Oradiei din 
calea sa, care singură duce la 
mântuirea bisericei, a șcblei, a 
limbei și a naționalității poporului 
română din acele părți, precum 
nimeni nu va fi în stare, nici 
opriri de debită poștale, nici opriri 
și confiscări de cărți, de a șterge 
vre-odată din sufletulu Românului 
amintirea trecutului seu gloriosă, 
a fapteloră de vitejiă ale moșiloră 
și strămoșiloră sei, și a originei 
sale din nobila viță romană, care 
a stăpânită lumea ’ntregă.

Ca nouă dovadă, că nici o pu
tere din lume nu va fi în stare se 
pună stavilă dreptei și legalei por
niri și mișcări a vrednicei preo- 
țimi din diecesa oradană, care 
„arde în flacăra unei însuflețiri 
sfinte pentru limba română, care 
este! cestiune de vieță pentru ie- 
rarchia și biserica română", ni-se 
trimite următorea telegramă:

Conferința
preoțilaru din archidiaconatulil Sătmarului.

Sătmarif 21 Maiu 1890.
Conferința clerului din archidiaco- 

natulu Sătmarului, îngremiatu diecesei 
oradane, a avutft succesu deplină în 
causa gimanasiului din Beiușă și a sco- 
leloru române amenințate dela Nirfi- 
Adon, Niră-Aciadu și St. George-Abrană. 
In unanimitate conferința apeleză la 
sinodulă diecesană și decide suscer- 
nerea unui memoranda la ordinariatulă 
diecesanu. In casă de respingere cle- 
riilă apeleză la forulă metropolitană, 
eventuală la Sfântulu Scaună din Roma 
pentru sanarea releloră și pentru apă
rarea instituțiuniloră nostre periclitate. 
Una suntemă până la morte întru apă
rarea drepturiloră bisericei și ale na- 
țiunei nostre. Caveant consules!

Cu Dumne4eu înainte !
Intregă poporulă română din 

Ardelu, Bănată și Țera ungurescă 
e alăturea cu brava preoțime a 
diecesei oradane întru aperarea

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

Paulii Sudram.
Novelă de H. Tharau, trad. lib. de Tulia.

„Am entlaubten Zweige zittert manchmal 
noch ein griires Blatt, 

Das der Baum, trotz Sturm und Regen, 
sorgsam sich erhalten hat.

Also halt die Seele manchmal, als des 
Gîttckes letzten Rest,

Vor der volligen Entsagung eine schone 
Tăuschung fest."

I.
O negură desă de Noemvre se sco- 

borîse peste uriașuliî orașă Londra.
Lampele de gază ardă în tdte stra

dele, și cine aruncă o privire în tim- 
pulă ameclii în odăile luminate, ar crede, 
că s’a înșelata în calcularea timpului, 
căci acestă oră s’ar pute dice, că’i egală 
cu a nopții.

Mulțimea tăcută și pătrunsă de re- 
celă se îndesă grăbindă înainte prin to- 
rentulă de omeni.

Cu strigăte răgușite și cu fețe în
tunecate îșl îmbiă ;nisce vendătorl marfa 
loră, eră huruitulă asurditoră ală trăsuri- 
loră te face atentă, că la lunecosele tre- 
cătore să fii cu mai multă băgare de 
semă. Funcționarii polițienescl, de pe 
ale căroră cilindre se scurgă picuri grei 
de apă, au de a împlini astăzi ună ser

viciu forte obositoră, pentru a pute scdte 
din tumultă pe înspăimentatele dame, pe 
domnii bătrâni și pe neprecauții băețl 
de școlă.

Susa pănă la cele mai înalte încă
peri de sub coperișele caseloră cu multe 
etagiurl , și josă pănă ’n depărtatele 
subterane obscure și adânci pătrundea 
necurmatulă vuetă. Rostogolirea, escla- 
marea și strigarea nu aveau nici ună se
cundă de întrerupere, nici ună momenta 
de încetare.

Și cum fu diua, așa a fostă și nop- 
tea. Ea nu aduse nici o pausă în va
lurile comunicației neîntrerupte, ea nu 
aduse nici o oră de odihnă, în care mâh- 
nitulă și-ar pute plânge durerea fără de 
a fi conturbată de răsunătorea disonanță 
de afară, și în care sdruncinata lui inimă 
trebuia să participe la fremătulă lărm- 
muitoră, — nici o oră de liniște, în care 
obositulă muribundă și-ar fi putută în- 
tărce fața cătră părete spre a ațîpi pen
tru ună somnă scurtă și recreatoră.

Nici pentru acea palidă ființă, care 
zăcea pe miserulă așternută ală unei 
odăi obscure, în acea cfi de Noemvre, 
abia resuflândă: nu a fostă nici o oră 
da alinare, nici ună momentă recrea
toră.

In îngustulă cercă ală odăii, tote 
îți represintau estrema sărăciă și lipsă, 
deși nu lipsia covorulă cu firă, care în 
Britania-Mare mai în tote casele sără- 
căciose se pdte afla, cu deosebire când 
acesta, cum era și în casulă de față, se 
îngâmfă cu titlulă „boarding house".

Intr’adevără, corpolenta cârciumă- 
riță, îmbrăcată în rochia-i murdară de 
catună, încrețită bogată și cu învălitorea 
capului, ce se putea da cu socotela a fi 
fostă la începută albă și care-i acoperea 
buclele-i surii, eră din gura ei eșia greulă 
mirosă de vinarsă, trebue să fi esperiată 
adese și ea, că miseria, care nu res
pecta falniculă nume de „boarders", 
îșl caută statornicia în spelunca ei. 
Ea nu avea nici ideă despre curățeniă, 
căci giamurile ferestreloră erau întune
cate de colbulă desă ală cărbuniloră, 
pe care picurii de negură trăgeau brazde 
lungi de apă și prin care ziorii amur
gului acestei dile asemenea nopții, nu 
puteau pătrunde în scunda chiliă a mu
ribundei.

De-ună asemenea prafă, c’ună strata 
de grosimea unui degetă, erau incrustate 
tote mobilele hârbuite ale încăperei ; 
asemenea și brîulă cuptorului precum și 
nisce vase sparte de jumătate, în cari 

erau aședate flori de ceră pestrițe, încă 
erau tote acoperite de prafulă ce părea 
a fi domnitorulă odăii.

O mână de cărbuni licuritori și 
vre-o câteva bucăți de lemnă umede, 
erau tocmai de ajunsă, pentru înădu- 
șitulă spațiu, nu spre a’lă încălzi ci 
spre a’lă umplea c’ună aeră vinețiu.

Cu resuflărl înăbușite se apleca etâ 
spre pieptulă bolnavei, care se lupta 
cu respirarea. — Inpăingenată îșl pi- 
ronia elă privirea la ochii ei stinși, der 
ce-i folosia ? Lupta cruntă era terminată, 
ora liberărei era sosită, și ceea ce noi 
numimă sufletulu omului plecase în totă 
așa enigmatică și nouă fașă a esistenții 
sale, în fasa ce noi ne-amă îndatinată a 
o numi „eternitate."

Licuritorea lumină a nopții, ce se 
afla încă totă lângă pată, îșl refrângea 
lâncedele rade pe fața mortei. Tînărulă 
bărbată îi netedia cu blândețe încurca- 
tulă ei pără de pe frunte și se cufundă 
apoi într’o contemplare mută și lungă 
a trăsuriloră ei, pe care acuși le va în- 
văli colina verde a unui mormentă. Mai 
recunoscea încă în ele urmele unei frum- 
sețl așa de mișcătore, — afară de groza 
și miseria ce i-a pălită obrajii, er bu- 
deloră li-a răpită fărmecătorulă surisă.



sfintei cause a esistenții bisericei 
și scâleloru nostre românesc!, «întru 
apărarea individualității ndstre na- 
ți onale! _______

Pressa sl călătoria principelui Nichita la 
Petersburg^.

Corespondentul^ vienesă ală lui 
„Times" scrie privitoră la călătoria prin
cipelui Muntenegrului la Petersburgă, că 
fără îndoială acesta va fi întrebată în 
Petersburgă, în ce chipă gândesce elă, 
că s’ar pute delătura aotualulă principe 
ală Bulgariei de pe tronă ? Se mai pote 
susține cu totă înorederea, (fi00 cores
pondentulă numitei foi, că după desco
peririle făcute din incidentulă procesu
lui Panița, Rusia nu va lăsa să trecă 
multă timpă fără de a provoca pe toți 
amicii săi la ună nou atacă în potriva 
principelui Eerdinandă și a tronului său. 
Rusia nu va ierta, ca ună tribunală 
bulgară să’i imprime timbrulă unui aten
tată de ucidere și să ’i atribue agita
țiuni pentru o răscolă. Rusia se va nisui 
deci să arate lumei, că în Bulgaria dom- 
nesce ună spirită adevărată rusofilă, care 
totodată este oontrară și lui Stambulov 
și principelui Ferdinandă. Principele 
Nichita va fi întrebată, la ce resultate 
practice se voră ajunge ou astfelă de 
sentimente.

Bulgarii provocați la revoltă.
piarele streine aducă soirea, că so

cietatea rusesoă de navigațiune pe Du
năre așa numită „Gagarin",în serviciulă 
căreia stau mai mulțl agențl rusescl, între 
cari și renumitulă Tzetz, au pusă în circu
lația în Bulgaria proclamații tipărite în Bu- 
curescl, prin cari se provocă poporulă bul
gară la răscolă în contra principelui și 
a guvernului. Proclamația e de următorulă 
cuprinsă:

„Grăimă poporului bulgară și osta- 
șiloră lui viteji și-i rugămă să se ală
ture la puterile națiunei și să elibereze 
Bulgaria de sub jugulă tirăniei. La ale
gerile din 1887 s’a vărsată sângele ne
vinovată ală cetățeniloră. Ca să țină pu
terea în mâna loră, gâ4ii principelui și 
ai lui Stambulov cuteză a se face uci
gași. Ostașii lui Coburg strigă răsbu- 
nare pentru jertfele nenorocite delaRus- 
ciucă, Burgas și Staragora. Brutalitățile 
lui Mutkurov încă ne suntă înaintea ochi- 
loră noștri. Să uitămă noi aceste fapte 
ale tirăniei ? Cetățenii bulgari suferă in- 

Ei

T r it A N blLV AfSLKl.
esploatate de ună principe usurpatoră, 
care vă pune în cătușl și vă chinuesce. 
Ei vă guvernâză c’o forță brutală. Ridi- 
cați-vă, Bulgariloră, alungați pe acelă 
principe străină și pe curtenii săi și gu- 
vernați-vă voi pe Jvoi! Pănă când 
dureze domnia străină ? — Bulgaria 
beră.u

Vechia limbă slavonă în biserică.
Principele muntenegrenă Nichita a 

trimisă la Roma pe episcopulă rom. cat. 
MilinovicI din Antivari, ca să mijlocesoă 
dela Papa, ca în bisericile și scolele din 
Muntenegru să se folosescă cărți scrise 
în limba vechiă slavonă. Se (fice însS> 
că curia romană ar fi respinsă cererea 
principelui Nichita, fiind-că ea se teme, 
că prin acâsta s’ar da nou alimentă pro
pagandei panșlaviste în provinciile austro- 
ungare. E de observată, că intre curia 
romană și guvernulă muntenegrenă esistă 
de doi ani ună concordată, în sensulă 
căruia preoțimei rom. cat. din Munte
negru i-se permite și folosirea limbei 
slavone vechi în biserică. După cum se 
4ice, Strossmayer, care de faptă petrece 
în Roma, va stărui pe lângă curia ro-

să 
li-

mană, ca să împlinescă cererea princi
pelui Nichita.

jurii și se veștecjsscă în închisori, 
calcă în piciâre libertatea, ce li-o dă 
constituția. Miniștrii dictaturei s’au îm
bogățită pe contulă statului și acum e 
nevoiă de a contracta împrumuturi cu 
carnete și usure mari. Bulgari! Vieța 
vostră, onorea și avutulă vostru suntă

I. P. S. Sa Metropolitan Vancea a 
plecată, precum ni-se scrie din Blașiu, 
la Pesta în afacerea congruei.

* * «
Proiectul-a lui Iranyi privitoră la le

gea de încetățenire totă a fostă pus pe bi- 
roulă camerei spre desbatere în ședința 
dela 20 Maiu. Raportorulă Victoră Be- 
zertâj a recomandată camerei respinge
rea proieotului. In urma acesta Iranyi 
șl-a apărată fătulă-proiectă. Intre vii 
aprobări ministrulă-președinte Szapary a 
a arătată, că legea din 1879 este nece
sară și e cu multă mai liberală decâtă 
cea din 1848. Szapary a mai reflectată 
și la aceea, că atunci când a luată asu- 
pra-șl guvernulă a declarată, că nu ține 
de necesară modificarea legei de natura- 
lisare. A vorbită apoi contele Karolyi 
Istvan, cara a 4isft, că nu primesce pro- 
iectulă. Kossuth este ună ideală — dise 
Karolyi — der este încă și altă ideală 
și acesta e regelejncoronată ungară, îna
intea căruiajși Kossuth trebue să se plece. 
Vorbi apoi Hclffy pentru proiectă 4i- 
cendă, că așteptă ca partida guverna
mentală să primăscă proiectul ă, fiind-că 
decă va vota în contra 
va fi o defăimare er nu
— Vomă da amănunte.

* 
* *

„Panslavîsmulu" și 
în „Bud. Hrlp." următorele :

rea propagandei panslaviste din Ungaria 
de susă, deputatulă br. Ivor Kaas a in
terpelată în ședința dela 17 Maiu a ca
merei ungare, reflectândîl mai alesă la 
împrejurarea, că organele statului nu-șl 
împlinescă datorința. Că întru câtă a 
fostă la loculă ei interpelarea lui Kaas 
o arată și soirile, ce le primimă din is- 
v6re competente, că adecă în rândurile 
fișpaniloră din comitatele de susă ale 
Ungariei se voră face în (jil0!® acestea 
mari schimbări în persone. Guvernulă 
adecă în genere cfish nu este mulțumită 
cu atitudinea loră puțină energică, ob
servată de unii fișpanl din ținuturile de 
susă ale țărei față cu mișcările „pansla
viste", a cărei urmare regretabilă s’a 
arătată și cu ocasia alegerei de episcop 
aug. ev. în ținutulă de dincoce de Du
năre, preoum și întâmplările citate de 
Ivor Kaas în interpelarea sa. Guver
nulă, după informațiile ce le avemă, a 
și liotărltu deja pensionarea a patru fiș- 
pani din comitatele de susi ale Ungariei1*.

Decă adevărată este soirea lui „Bud. 
Hrlp.", atunci trebue că guvernulă un- 
gurescă grozavă se teme de năluca pan
slavismului. Așa-i, păoătosulă tremură și 

’ atunci când aude frun4a mișcându-se.
* * *

Darii. Agronomulă Lazarii Bidraga 
din Rudăria a dăruită pe sema bisericei 
din Șopotulă-Nou, diecesa Caransebe
șului, 100 fl. Nobila faptă vorbesce 
de sine.

lui atunci acesta 
o leală votare.

Nr. 105-1890.

Principele de Saxa se află în Bucu- 
rescl, unde a sosita Duminecă.* * *

Despre reuniunea pompierilorîi din 
Blașîî ni-se scrie : „In întrunirea din Du
mineca Tomei a. c. a pompierilora vo
luntari din Blașiu toți funcționarii aces
tei reuniuni, împreună cu comandantulfi 
loră suprema, și-au data demisiunea, și 
îndată s’a purcesa la constituirea din nou 
a reuniunei, alegându-se încă în aceiași 
di alțl funcționari. N’așa avă nimica de 
cjisa contra demisiunei foștiloră funcțio
nari, căci acesta a stata în libera d-lora 
voință. Ar fi fosta de dorita însă, ca 
pentru stricta observare a formalitățilora, 
cari dealtmintrelea pentru buna și regu
lata funcționare a reuniunei sunta neapă
rata necesare, foștii funcționari să fi fă
cuta o dare de semă asupra activității 
lora și mai cu semă să nu fi întrelăsată 
a arăta mișcarea și starea actuală a cas- 
sei, pe sema căreia de mai multe ori s’au 
făcută colecte și s’au arangiată petreceri, 
despre ală cărora resultata publioulă de 
sine se înțelege, că așteptă lămuriri. Nu
mai asupra acestei așteptări am dorita 
a atrage atențiunea foștiloră funcționari, 
despre cari nu mă îndoescă, că decă au 
întrelăsata a-o face acesta înainte de de- 
misiune, nu vora întârzia a-o face în 
viitoră“. — Unii pompierii și proprietarii 
din Blașiu.

* 
* *

Prafulti. fără de fumiî. „Reichswehr" 
spune, că esperimentele făcute cu praful 
fără de fumă au succesă peste așteptare. 
Pe timpulă manevreloră, mai multe re
gimente voră fi provăc^ute cu astfelă de 
prafă, pentru ca 
bine avantagiile, 
buințarea lui.

să se constate și mai 
ce le pote ave intre-

fișpanii. Oetimă 
„In aface-

** *
episcopii. In 15 1. c. n.

Prăcu-
Hirotonire de

a fostă hirotonita întru episcopa 
viosula archimandrita Mironu Nicolicl. 
Hirotonirea s’a făcuta prin patriarchula 
BrancovicI asistata de episcopii Petro- 
vicl și DimitrievicI, și luanda parte una 
publica numărosă și aprope toți depu
tății congresului. Mironh Nicolicl a fost 
alesa încă sub patriarchula AnghelicI de 
episcopa la Pacrață.

♦* *
Averea bisericei serbescl. Cu finea 

anului 1880 averea bisericei serbescl a 
fosta de 3,986.045 fi.; er cu finea anu
lui 1889 de 5.651,135. S’a sporita așa 
der în cursa de 10 ani cu 1,665,090. 
Aceste date le-a trimisa din oficiu Eug. 
Dumșa foiloră din Budapesta pentru a 
desminți afirmările, că s’ar fi comisa dc- 
fraudațiunl în fondurile bisericei.

* * *
Reuniunea învățătoriloru români Să- 

lăgieni îșl va ține la 3 Iuniu a. c. în co
muna Hotoană adunarea generală. Cu 
acesta ocasiune se va arangia în sera 
acelei 4il® ună bală în favorulă biblio- 
tecei școlare române din Hotoană, la 
care se învită toți membrii Reuniunei și fa
miliile lor. Prețulă de intrare: pentru o 
persdnă 1 fl., pentru o familiă 2 fi. Su- 
prasolvirl se primescă cu mulțămită și 
se voră chita pe cale publică. Incepu- 
tulă la 8 ore sera. Hotoană, 1890 
Maiu. Comitetul^, arangiatoru.

Spre orientarea on. publică : Trenulă 
de cătră Zelau-Șimleu sosesce la Hotoan 
sera la 5‘/2 6re, de cătră Careii-marI 
dimineța la 8'/j ore, unde ospeții voră 
fi așteptați cu căruțe gratuite. In diua 
adunărei va fi banchetă, er sera prove- 
dere pe lângă prețuri moderate.* * *

încercare de sinucidere. Sâmbăta tre
cută o servitâre din casa Nr. 509 în 
Strada Căldărariloră, anume Maria Mathe, 
s’a suită pe coperișulă casii, ca de acolo 
să se arunce pe stradă, fiindcă, cum spu
nea ea, era rău tratată de stăpână-sa. 
Pompierii veniră cu saculă de sărită, er 
ună învățăcelă de coșară (urloieră) și 
mai mulțl polițiști se suiră pe coperișă 
și astfelă o deteră josă pe servitorea 
prin ferestra podului.

Ună străină de sigură, că nu le-ară 
fi desooperită tote acestea; elă celă multă 
decă ar fi recunoscută fața liniștită a 
unei femei slăbite, pe care lipsa și mul
tele neajunsuri, au schimbat’o atâta, nici 
n’ar fi crecjută, dâcă i-s’ar fi spusă, că 
numai două4ecl de primăveri au trecută 
peste acestă capă blondă, — așa de tim
puriu o îmbătrînise suferința.

Insă elă, care sta lângă roșa scu
turată, privi îndărătă și vă4u înaintea 
lui celă mai frumosă bobocelă de roșă, 
_  și’n lacrimile lui ferbințl, se ames- 
teoau ar4ătorii picuri cu amarulă re
fren: „putut’ar fi să flă altcum decât așa?"!ă

Mai târ4iu nu’șl pute reaminti de 
locă, cum a petrecută elă 4^010 <1^ufcre 
celă din urmă gemătă și ora în care 
elă, stândă pe marginea unui mor- 
mântă deschisă, au4ia pământulă, că- 
4endă înfiorătoră pe cosciugă.

Copleșită de cugete adânci măsura 
tînărulă bărbată odaia. Nu era aceeași, 
în care îlă vădurămă întâia-6ră, cu pri
virea în. îngustulă cercă ală unei curți 
murdare, — ci odaia lui era în fruntea 
unui edificiu, cătră sgomotdsa stradă, și 
atâtă prin inobilatura, câtă și prin neîn
semnata ei curățeniă arăta, că în cele din 
urmă cârciumărița nu purta grijă decâtă

să îndestulâscă pretensiunile celui mai 
grosă la pungă mușteriu din „boarders." 

Cineva bătu în ușe; era ea însăși, 
cârciumărița, care la cuvântulă „întră" 
a străinului apăru. Ea cu finulă ei ins- 
tinctă a prevă4ută, că acestă ospe nu e 
de a se număra între ospeții de rândă. 
Astă4l deci în onorea tînărului gentle- 
mană, nu numai că șl-a pusă ună șurță 
curată peste murdaru-i vesmântă, ci c’o 
proverbială resignațiune șl-a inter4isă 
de-așl bea a doua măsură de vinarsă, 
mimul ca să potă vorbi, cu capulă lim
pede, gentlemanului vrednică de totă 
compătimirea.

Când însă stătu înaintea lui, elă o 
privi simplu cu ochii-i mari și serioși, 
ca și când ar întreba-o, ce anume voesce 
ea la elă, — și o mină, privitdre la res- 
pingătorea ei personă, i-se ivi pe bu4e. 
Era ca și când ună noră de perplesitate 
s’ară coborî peste bătrâna cârciumărița, 
care ore-cum înfricată începu vorbirea, 
presupunândă pote, că străinulă îi va 
veni într’ajutoră cu vre-o întrebare, dâr 
înzadară. Elă sta cu mânile încrucișate, 
rădimată cu spatele de ferestră.

Nu-i rămase der altceva cârciumă- 
riței _ decâtă să ia o altă direcțiune 
și deci începu:

„Cu permisiune, Sire, copilulă !“ 
„Copilulă?" 4iS0> mișcată ca de ună 

fulgeră electrică, tînărulă bărbată, care 
sta înaintea ei înspământată și tot-deo- 
dată amenințătoră. „Doră nu s’a întâm
plată ceva cu copilulă?" sfîrși cu vocea 
lui adâncă tremurătore.

„Nu, nimică, chiar nimică", îlă 
asigură femeia, care de înspăimântată ce 
era păși doi pași îndărătă. „Micuța se 
află fdrte bine și eu vină tocmai de 
acolo; îngrijitorea adurmise."

Străinulă respira mai ușoră, și-’șl 
ocupă erășl loculă de mai ’nainte.

„Eu am voită să ’ntrebă," continuă 
bătrâna, reculegându-se din momentana-i 
sfiială, „am voită să ’ntrebă, ce are gent- 
lemanulă de cugetă a face? Copila e 
încă forte tînără, abia de o jumătate de 
ană, și D-v6stră încă sunteți pre tînără 
pentru ună copilă atâtă de mică... N’ar 
fi mai bine, Sire, când ați lăsa copilulă 
aici, numai pănă când femeia, pe care 
ați angajat’o, ar fi decisă."

Elă o înțelese... Bătrâna tremura 
încă înainte de a se deslipi cuvintele de 
pe buzele lui.

„Femeiă, ce-mi vorbescl? Cine cuteză 
a mă despărți de copilulă meu? Incâtă 
cu sfaturile D-tale, și grijesce ca tote să

:iă puse la cale cum țl-am ordinată eu, 
când voiu pleca mâne dimineță. Nutri- 
torea, după convențiunea nostră, mă va 
petrece numai pănă ’n Germania și apoi 
se pote re’ntorce."

Fără nici ună cuvântă se retrase 
bătrâna, er în tînărulă bărbată porni o 
mișcare furiosă. încă de pe acuma să se 
începă lupta pentru aceea ce elă o con
sidera ca proprietatea lui ? Voescă a-i 
răpi uniculă bună, ce’lă pâte numi 
ală său pe acestă pământă ? Ală lui prin 
legătura murindeloră bu4e, și prin pro- 
pria-i promisiune sântă! Elă ridica mâna 
amenințătoră și dise: „nicl-odată!“

De acestă dreptă sântă, de acestă 
tesauru prețiosă nu’lă va despărți nime
nea. Copilulă îi aparține lui singură!..

A trebuită să trecă multă timpă 
pănă șl-a putută domoli iritația simțiri- 
loră, și cu 6re-care greutate păși în 
odaia întunecată să se asigure, că acolo 
într’ună legănă dărme ună dulce somnă 
o mică ființă. Inaltulă bărbată îngenun- 
chiâ și-și puse buimăcitulă și întuneca- 
tulă lui capă lângă miculă capă blondă. 
Ună surisă, rară ca lumina sorelui într’o 
4i de Noemvre, trecu peste seriosele lui 
trăsuri și apoi șopti „Margareta!"

(Va urma.)
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Convocări. Adunarea generală a 
„Reuniunei învățătoriloră români gr. c. 
din giurulă Gherlei14 se va țină în 
Deșii a 3-a și a 4-a di de Rosalii.
— Adunarea generală a Reuniunei în
vățătoriloră români gr. cat. din Mara- 
mureșă este oonvocată pe 4'ua de 29 
Main si. n. în comuna Săliscea de susă.
— Adunarea generală a Despărțămân
tului XVH ală „Associațiunei Transil
vane" este convocată pe diua de 2 
Iunie stilA nou în comuna Cuieșdiu.
— Adunarea generală a despărțămân
tului VII (Abrudtt; ală „Asociațiunei 
transilvane e convocată pe 3 luniu n. (a 
3 cți de Rusalii) în comuna Roșia mon
tană, cu care ocasiune se va da unu pre
miu de 10 fl. acelui învățătorii română 
din acestii despărțământă, care va dovedi, 
că a făcută mai mare progresă în ramulă 
pomăritului.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Rin tractulă Betlănului (Solnoc—Dobâca)

In drumulă cătră Tăure — unde ple- 
casemă pentru a lua parte la conferența 
de primă-veră a învățătoriloră din trac- 
tulă Betlenului, ce s’a ținută în Maiu n. 
c. — am trecută prin Figa, comună 
curată românescă, care dimpreună cu 
Agrișulă de susu și Agrișulă de josă au 
ca conducătoră pe tinărulă preotă și în- 
vățătoră Simionă Popanu, care se silesce 
a edifica o biserică nouă în Figa. Șcăla 
confesională de aici este în ordine. Șcălă 
de stată nu este nici aici, nici în Agri- 
șurl. Biserica e de lemnă, dâr înoă în 
stare bună, numai cam mică. Averea bi- 
sericei — afară de pământuri etc. — după 
o versiune e de 40, după alta de 80 jugăre 
de pădure. Hotarulă nu-i comasată. 
6menii în privința materială față cu alte 
sate nu stau rău, ba între FiganI se află 
și viriliștl.

Eșindă din Figa, spre me4ă-ndpte- 
răsărită, în mâna stângă rămâne Betlă- 
nulă cu biserică și școlă rOmânâscă de 
pâtră și în fibre, în drepta zace Șieu- 
Odorheiulă, totă comunități cu maiorita- 
tea locuitoriloră Români, înainte vine 
Șinteregulă, care numără 395 locuitori 
români, 370 unguri, 84 jidovi, 47 rom. 
oat. și 1 unitară. Oum-că în vechime 
Românii au fostă de totă suprimați aci 
și n’au avută nici biserică, se vede din 
nisce documente, ce se află la biserica 
calvină din locă, în cari, după cum mi-s’a 
asigurată, între altele stă scrisă în limba 
maghiară: „e tare rău acum în Sinterăgu, 
pentru-că încă și valahii voiescă să-și facă 
biserică, însă doră i-a opri RumnedeuA 
Ei, der Dumnedeu n’a ascultată rugă
ciunea loră, căci Valahii cei urgisiți de 
ei au astădl biserică și școlă în bună 
ordine, sub grija zelosului protopopă 
Michailă Făgărășană. Sărmani Români 
din Șinteregă, greu v’a fostă vouă, când 
conlocuitorii voștri credeau, că și Dum
nezeu trebue să Vă bată pe voi, de-i 
veți ridica lui casă de rugăciune ! Dâr 
cu to te acestea n’a perită Șintereganulă, 
n’a perită Românulă. C6be rea și ne- 
bleșnică este acela, care crede, că noi 
vomă peri vr’odată pănă stau Carpații 
și că nu ne aștâptă viitoră de aură si
gură, numai să lucrămă și să muncimă 
fiă-care cu stăruință neobosită, ba chiar 
fanatică, căci așa facă și alții.

Din Șinteregă, mergândă mai departe, 
ajunsei în Tăurea, care este o comună 
românescă ou 538 locuitori români, 18 
Judei, 1 Ungură și, de n’a murită de erl 
pănă astătjl, și 1 rom. cat. Teurea a 
dată și dă din sînulă său preoți, medi- 
ciniștl, juriști, studențl absoluțl etc. Aci 
este reședința activului protopopă a trac- 
tului Betlenă, Mihailă Făgărășană. Po- 
porulă peste totă stă bine. Acum se 
face și aci comasațiă. Decă poporulă va 
merge mână în mână cu protopopulă 
locală, care-i ună omă forte sinceră și 
cu multă tragere de inimă cătră poporă, 
oomasația are să iase în favorulă popo
rului, la din contră tare mă îndoescă.

In 12 Maiu la 8 ore diminâța întrai 
în frumdsa biserică de pietră din Teure, 
zidită la inițiativa și sub actualulă pro

topopă, unde întâlnii pe toți d-nii învă
țători din tractulă Betlenului, afară de 
bătrânulă din Apa-Nușlfalău Iacobă Mol- 
dovană, și de d-lă teologă docente din 
Beudiu, N. Oheresteșiu.

Sluji d-lă protopopă tractuală, asis
tată de preotulă din Figa S. Popană și 
celă din Apa-Nușlfalău I. H. Boteană. 
Responsoriele la ectenii le cântau învăță
torii, er celelalte cântări într’ună modă 
elevatoră de inimă le esecutâ d-lă în- 
vățătoră din Teure Trifanu Dragomiru cu 
pruncii școlari. Preotulă Boteanu predică 
„despre răsplata învățătorului11.

Terminându-se cu biserica, urmă ună 
scurtă dej ună la d-lă protopopă și la 
d-lă învătătoră locală Dragomiră, după 
care la 10 ore se începu conferința do- 
cențiloră în localitatea scolei, premer- 
gândă d-lă protopopă cu o vorbire scurtă, 
der mădudsă, în care arătă scopulă con
ferințelor ă învățătorescl. Presențl erau, 
pe lângă d-nii învățători, și represen- 
tanțl din poporă, mai mulțl inteligențl 
și vre-o 56 copii și copile de soolă.

Mai întâiu d-lă învățătoră locală 
Trifanu Dragomiru traotă cu pruncii șco
lari: ^Metrulă din punctă de vedere prac
ticul, din care se văcju, că d-lă Drago
miră nu numai șl-a pricepută și studiată 
bine tema sa, fără este și ună pedagogă 
bună. Cu deosebire mi-a plăcută moda
litatea întru punerea întrebăriloră. D-sa 
pune mai întâiu întrebarea și apoi pro
vocă pe cutare seu cutare pruncă, prin 
ceea ce atențiunea tuturoră prunciloră 
școlari se ține încordată. — Critica în 
scrisă la acestă lucrare a făcut’o d-lă 
învățătoră din Mălină Ioană Diugană. 
Atâtă observările critice în scrisă, câtă 
și cele verbale, făcute de învățătorii pre
sențl, au fostă cu totulă în favorulă d-lui 
Dragomiră.

Urmă d-lă învățătoră Cincea din 
Prislopă și Lușca cu disertațiunea sa: 
„Care suntu căușele nefrecuentării scolei 
și mijlocele delăturării aceleia11 ? Critica în 
scrisă și la acestă lucrare se făcu de 
d-lă Ioanu Diugană, er conferința peste 
ambele’șl făcu observările sale verbali. 
In genere critica a fostă pentru diser- 
tațiune și la protocolă s’a luată, cum-că 
a^âtă disertantele, câtă și criticulă și-au 
satisfăcută pe deplină chiămării loră.

Ca mijlocă mai corăspundătoră pen
tru delăturarea nefrecuentării școlare, 
d-lă disertante Cincea cu totă dreptulă 
recomandă, între multe bune, împlinirea 
consciențiosă a datorinței învățătorului. 
Poporulă e bună — 4*ce d-lâ Cincea — 
și ascultă de învățătorii și de cărturarii 
săi, când aceștia ’șl cunoscă și’șl împli- 
nescă misiunea loră.

Se ceti apoi protocolulă conferenței 
de mai nainte, cu comitiva lui dela Ve
nerata autoritate competentă școlastică. 
Cu plăcere am aucjită din aceea lauda, 
ce se aduce directorului și învățătoriloră 
din tractulă Betlenului pentru zelă și 
progresă în cultivarea și înaintarea în
vățământului.

In nexă cu hotărîrea reuniunei ge
nerali a docențiloră din jurulă Gherlei 
și a unei ordinațiunl episcopescl din a. 
c. conferința hotăresce cărțile și mapele 
ce suntă a se folosi în șcdle pentru uni
formitatea învățământului. Cestiunea or
tografiei rămâne neresolvată, avândă și 
etimologismulu și fonetismnlă apărători te
naci. Ar fi bine să se resdlve odată 
acâstă cestiune într’o conferință gene
rală a învățătoriloră.

Presidiulă propune și cetesce ună 
proiectă de: „Protocolu generală11, care să 
conțină măduva tuturoră conferințeloră 
învățătorescl de când s’au începută pănă 
astăcjl, dimpreună cu notele prin cari se 
aprobă hotărîrile conferințeloră prin ve
nerata autoritate școlară de Gherla. A- 
cestă proiectă se primesce cu plăcere și 
mulțămită. Cu prelucrarea lui se însăr- 
cineză d-lă docente Trifană Dragomiru, 
din Teure, ca unulă, care se află în ime
diată apropiere de archivulă protopopesoă 
de unde i-se potă da datele necesari. 
Cu pregătirea și compactura protocolu
lui se însărcineză distinsulă învățătoră 

principală din Minthiulă română, Simi- 
onă Drăgană, care și primesce la mână 
1 fl. 85 cr. pentru compactură, colectați 
momentană dela membrii presențl ai reu
niunei.

Se alege ună învățătoră, care să ia 
parte la conferința învățătoriloră din trao- 
tulă Ciceu-Cristurului, și despre aceea 
să raporteze în proxima conferință a co- 
legiloră săi. Totodată se alese ună de
legată, care pe i lângă directorulă trac
tuală să ia parte la esamenele de veră 
din tractă, avândă a raporta într’o con
ferință a frațiloră învățători despre re- 
sultatele observate. Acestă delegată este 
totodată și secretară ală reuniunei, care 
are să încaseze și taxa de 1 fl. pe ană 
dela membri pentru scopulă curată cul
turală ală reuniunei filiale.

Pentru conferința de tomnă, ce se 
va ține în Nimigea română, se fixeză ca 
temă a disertațiunei: „Intru câtă folo- 
sesce societății învățătorulă religiosă, și 
întru câtă strică celă nereligiosă“.

După ce s’au propusă și desbătută 
și alte cestiunl de interesă pentru învă- 
țământulă poporală, presidiulă închise 
conferența între urări de „să trăescă“, 
după cari d-nii învățători cântară în cor 
„Cuvine-se cu adevărată14.

Urma ună prâncjă comună în casa 
afabilului și bunului învățătoră locală 
Trifană Dragomiră, după care ne-amă 
depărtată la ale nostre cu convingerea, 
că decă sîmburii din „mărulă putredă14 
ală lui Andreiu Mureșianu și pe viitoră 
voră fi cultivați prin plântare, silință și 
unire, curândă va cresce cedrulă din ra
mulă tinerelă.

Ună amică ală învățătoriloră.

Literatură.
„Istoria Ungariei14 cu charte și ilus- 

trațiunl pentru clasele secundare inferi- 
6re, scdlele pedagogice și civile, după 
Ludovică Mangold, în românesce de pro
fesorală Vasilie Goldișă', editura librăriei 
Nicolae I. Ciurcu, Brașovă. Prețulă 
80 cr.

Insciintare.
La oererea mai multora, subscrisa 

direcțiune are onore a aduce la cunos- 
scința onor, publică, că adunarea gene
rală a institutului de credită și economii 
„Arieșana14 ținută în 1 Martie a. c. în|Turda, 
din profitulă curată de fl. 5497.29 rea- 
lisată cu finea anului 1889, după sub- 
tragerea tantiemeloră și percenteloră, re- 
oerute în § 49 din statute, a dată o do- 
tațiune estra-ordinară pentru fondulă de 
reservă de fl. 568.49 lăsândă ca divi- 
dendă suma de 4000 fl. Astfelă divi- 
denda unei acții s’a ficsată cu 8°/0 adecă 
în 4 fl. v. a., cuponele au scadență în 15 
Maiu a. c. Totodată se aduce la cunos- 
C’nța p. t. publică, că s’a decisă a se 
spori capitalulă socială cu 30.000 fl. prin 
esmiterea a 600 de acții nouă în valâre 
nominală de 50 fl. de plătită în 6 rate, 
în decursă de 3 ani în 1 Iunie și 1 No- 
emvre a flăcărui an. După ce tribunalulă 
reg. concernentă va lua la cunoscință și 
va aproba procesulă verbală ală adu- 
nărei generale, subscrisa de direcțiune 
va trimite tuturoră acționariloră și inte- 
resațiloră cole de subscriere și prospectă 
detaiată.

Turda, 20 Maiu 1890.
Direcțiunea institutului de credita și 

economii „Arieșana.“
D, St. Șiuluțlii, 

____________ dir. eșec.

TELERGAMELE „GAZ.TRANS*
(Serviciulă de coresp. biuroului din Pesta.)

Praga, 21 Maiu. In ședința die
tei încercară Cehii tineri se dea 
celu dinteiu asaltti în contra pro
iectului pactului, der au fostu în
dată respinși de maioritatea pre- 
ponderantă.

Berlinu, 21 Maiu. Comisia mi
litară a continuată desbaterea. 
Președintele împărtăși cancelaru
lui imperiului dorința mai multor 
membri, d’a li-se da informațiuni 
asupra situațiunei. Cancelarulu im
periului răspunse în scrisă, că’i 
pare rău, că nu păte face împăr
tășiri mai amărunțite. In specială i 

cu privire la alianța triplă, păte 
numai să repețescă faptulă de 
obște cunoscută, că ea esistă mai 
departe neschimbată și că în ra
porturile aliațiloră unulă cătră al- 
tulă nicăeri nu s’a ivită nici o 
schimbare.

Sofia, 21 Maiu. In procesulă 
contra lui Panița, tribunalulă mi
litară după o lungă desbatere s’a 
declarată competentă.

Cuilliniă. D-lă Aurelu Valent. Ba- 
lintă și d-ra Elena Fetiță facă cunoscută 
cununia lorii, ce seva celebra Duminecă 
în 25 Maiu sc. n. în biserica gr. cat. 
din. Luna de Arieșă.

DIVERSE.
0 esposițiă de pisici s’a deschisă la 

10 Maiu n. în Amsterdam. Au fostă es- 
puse 56 de pisici, unele cu familiă cu 
totă. Intre ouriositățl s’au putută vede 
capetele câtorva pisici - mumii, trimise 
din Egipetă în Anglia. Cea mai scumpă 
păreche de pisici (500 fl.) s’a trimisă din 
Hamburg. Afară de Hollanda și Ger
mania a mai luată parte la esposițiă și 
Slavonia, representată prin d-lă Gabrielă 
Pollitzer, care a dusă la esposițiă o pi
sică roșiă. Afară de pisicile vii se mai 
puteau vedâ și tablouri, oe representau 
pisici, fîindă espuse totă-odată și produc
tele literaturei pisiciloră.

Velocipedere pănă la capătulă Ame- 
ricei. O telegramă din Parisă anunță, că 
în (jflole trecute a sosită acolo John 
Welton, campionulă velocipediștiloră en- 
glesl, pentru a îndemna pe soții sSi 
FrancesI la o emulare cu velocipedulă 
în Amerioa. Welton spereză, că va pute 
ajunge cu velocipedulă pănă la capătul ă 
Americei în timpă de 45 dile.

Impăratulu germană în contra due- 
luriloru între studențl. O scire intere
santă sosesce din Berlină. In Dumineca 
Rusaliiloră se va serba în Rudelsburg 
memoria împăratului Wilhelm I si ou 
ocasia acesta împăratulă Wilhelm ală II, 
care va fi de față la serbare, va ține o 
cuvântare despre „duelurile la studențl14, 
în care va protesta energică în contra 
loră. Se crede, că vorbirea împăratului 
germană va ave efecte binefăcătdre, de- 
orece ea va fi considerată ca o strictă 
cassare a dueleloră între studențl, oarî 
versă de multe-orl sânge pentru lucruri 
de nimică.

'SMrsuI® pfleiței Brașovul!
din 21 Maiu st. n. 1890.

Bancnote rom^nescl (Jump, 9.34 'Vând. 9.36
Argintă românescă - n 9.28 9.30
Jf^poleon-d’orl - - - r. 9.35 M 9.38
Lire turcescl - - - FI 10.60 yj 10.65
Imperiali .... H 9.60 n 9.65
Galbinl yj 5.46 n 5.50
Scris.fonc. „Albinau6u/,, H —.— M _ ,__

n n 5°/0
M —— —,—

Ruble rusescl - - - n 132.50 ) J 133.05
Mărci germane - - 57.50 M 57.80
Discontulă 6— 8n/0 pe ană.

CuTSvJfi ta bwrsa de Viesa
din 20 Maiu st. n. I860.

Renta da aurii 4%................................1C4.35
Ranta de hârtiă5°/0................................. 99.90
Imprumutulă căiloră ferate ungare ■

aură.......................................................117.20
dto argintă -.......................96.—

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

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă u.ngare (2-a emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (8-a emisiune) - - 113.60

Bonuri rurale ungare ..... 89.10
Bonuri croato-slavone.......................104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ....... —,— 
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 137.75 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 127.—
Renta de hârtiă austriacă .... 89.45
Renta de argintă austriacă .... 90.05
Renta de aură austriacă.......................... 110.45
LosurI din 1860   188.75
Acțiunii a băncei austro-ungare - - 961.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. • 345.— 
Acțiunile băncei de credită austr. - 303.— 
Galbeni împărătesei-................................... 5.55
Napoleon-d’orI.............................................. 9.37
Mărci 100 împ. germane .... 57.70
Londra 10 Livres sterlings .... 117.60

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Cele mai bune

Materii (stofe) de Briinn
lifereză cu prețurile originale

Fabrica de postavuri line 

Siegel-isnrahof 
in Brunn.

Pentru unii rendO de haine bărbătesc! 
de primăverii seu veră

este de ajunsă unu cuponiî în lungime de
3-10 mtr., cari facă 4 coji de Viena. 

Ună cuponă din

lână veritabilă costă
■*> fi. 4.80 calitatea obicinuită.

fi. 7.75 calitatea fină.
fi. 10.50 calitatea cea mai fină.
fi. 12.40 calitatea suprafină.

Mai departe suntă de căpătată în cea 
mai mare alegere Kammgarne țesute cu 
firicele de mătase, stofe pentru pardesiurl, 
pâslă (Loden) pentru vînătorl și turiști, 
peruvienă și toscingă pentru haine de sa- 
lonă, postavuri pentru uniforme de amplo- 
iați, stofe de spălată din ață pentru băr
bați și copii, stofe veritabile de pichetă 
pentru giletcl, etc. etc.

Pentru marfa bună, liferația esactă și 
întocmai după mostre se garantezi.

Jfostre gratis și franco. 
268,40-24
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
a 
o 
o 
o

>00<>€><>00000<000p
De închiriată 

de acuma încolo este o locu
ință frumdsă în Maerulă șcb- 
leloru, Blumăna No. 199, con- 
stătătdre din 5 odăi, pivniță, 
bucătăria de veră și de ernă, cu 
seu fără grajdiu.

Inform ațiune dă Eforia ȘCO- 
lelorii centrale române ort. res. 
în edificiulu gimnasialu suburbiuiu 
ScheîU. 327,3—3
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ooo o o o 
o 
o 1000000000000000

V »v-

900

Orig'izxală

50 cr

ABONAMENTE„GAZETA TRAHSILVAHIEI“
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
luni. 
luni. 
anu .

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unfi

Pentru România și străinătate
trei luni.................................................
șese luni............................................
und anii.................................................

3
6

12

fi. 
fi.
fi.

10
20
40

fr. 
fr. 
fr.

Abonamente la numerele cu data
«

Pe
Pe
Pe

de Duminecă
Pentru Austro-Ungaria 

anu. . .
șese luni. 
trei luni .

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

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai

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

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

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

A
HI

0

9

§

Wilhelmina Rix, văduva răp. Dr. A. 
Rix, Viena, Adlergasse 12 în casapropriă, 
aduce la cunoscința înaltei nobiliml și a 
onor, publică, precum că renumita și es- 
celenta Pasta Pomiiadour-orlgi- 
nală se păte procura numai dela densa 
în Viena. Acestă pastă pentru obrază este 
mijloculă de înfrumsețare celă mai neîn
trecută și nesupărăciosă, delătură sub ga- 
ranțiă în decursă de 14 dile tote sgrăbun- 
țele (bubulițe) de pe obrază, petele de sore 
și de ficată. Succesulă este peste aștep
tare de favorabilă și sigură și adică întru 41 
atâtă de sigură, că banii se voră înapoia, . 
decă pasta nu va folosi. 1 borcană origi- (îi 
nală cu Pasta Pompadour de Dr. Rix 1 fi. A 
50 cr., 1. flaconă Lapte-Pompadour deDr, Ț 
Rix, spre întrebuințare în locă de pudră (J 
1 fi. 50 cr., 3 bucăți săpună-Pompadour m 
de toaletă de Dr. Rix 90 cr., Pompadour- T 
Parfum de Dr. Rix 95 cr. Wilhelmine 
Rix, Văduvă demedică, Wien, Adler- 
279,6-4 îtrft88e *»•

O€5-€3"€3-€3-€5-€^-G9-€3-€3-€9’

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potu cumpera în 
tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

Mersulti tremiriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Octomvrie 1889

Studapesta—B*redealu ÎPr edealu—budapesta BB.«4Pesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Arad&-3B.-Pesta Copșa-micft—Sibiiu
Trenii 
accelo- 

ratii.

Trenă 
acoele- 

rată

Trenu 
omni
bus

Tren de 
per- 
s6ne

Trenă Trenă Tron de
accele
rată

omni
bus

accele
rații. por- 

sâno
Trenă 
omni
bn b

Trenă 
do 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok
P. Ladăny

Oradea-mare |

i
Vârad-Velencze 
Fugyi- V âsârheli 
Mezo-Telegd 
Răv
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Âghiriș
Ghirbău
Nădășel

3.40
9.20

11.18
12.57
2.22
2.30

8.—
2.-
4.05
5.46
7.01
7.11

Clușiu

Apahida 
iGliiriș
Cucerdea
Uidra 
Vințulă de
Aiud
Teiușu
Crăciunelă 

I Blașiu
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigliișăra 
Hașfalău 
Homorodă 
Âgostonfalva 
Apatia 
Feldiăra

susii

Brașovă

Timișă
Predealu

BucurescI

3.-
3.31

7.41
8.16

4.24
4.52

7.28
7.52

8.21
8.38

9.18

10.08
10.32
11.07

12.31

1.20
1.40
2.14
2.34
3.17
3.40

9.05
9.35

Tren de 
per- 
sdne

10.35
11.02
1123
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. 5
6.12
7.32
8.17
8.37

• 9.06
> 9.45

8.-
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

BucurescI
6 3*s-edle»Iu
9.28 Tiniișfl

11.38
1.51
2.11 :
2.19 ■
2.32.
2.55:
3.38:
4.011
4.23:
4.49
5.31
5.40
6.12?6.24

’6.38
<6.56
i-7.15
§7.48
19.13
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

Brașovd |

Feldiora
Ap ața 
Âgostonfalva 
Homorodă
Hașfalău 
Sigliișăra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușu 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiăra 
Cucerdea
Ghirișu 
Apahida

Clușiu

9.30

7.35
12.50
1.19
1.55
2.15
2.47

3.56

7.09

7.42
8.05

sus ii

8.32
9.-

J
1

10.21
10.41

Viena
Budapesta
Szolnok

Nădășelă
Gîhrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezb-Telegd
Fugyi-V âsârheli 
V ârad-V elencze

Oradea-mare <

11.54
12.24

1.03
1.29

P. Ladăny
Szolnok
Itudapeatn

Viena

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
2.28
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56

Ș-5.45 
-■7.06 
<7.22 
17.37 
’8.03 
Ș.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

Trenu 
mixtu.

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
9.55

7.44
8.09
8.29
9.07

10.34 
10.20 
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

□T32
i 
F 
s
5

?6.11
*
s-6.43 
â7.12

Arad ii

Glogovață
Gyorok
Paulișă
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșină
Zamă
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Iulia
Teiușă

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

Trenu 
do 

p ers.

3.40; Teiușu
Alba-Iulia
Vințulă de 
Șibotă 
lOrăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

9.30
12.38
6.36
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
12.45

1.24

josiî

Tronu 
mixt

Trenă 
de 

pers.
Trenă 
mixt

1.42
2.23

Copșa-mică
Șeica mare 
Lămneșă 
Ocna
Sibiiu

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-Gopșa-mică.

Sibiiu
Ocna
Lămneșă
Șeica mare
Copșa-mică

9.10
9.37

10.05
10.40
11.09

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

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

Cucerdea-Oșorbe bu

5.*35 Reghin uliu s&sesctfi

Aradil

Szolnok
Budapesta

Viena
I

'lSimeria(Piski)-3*etr®șeni Petr®șenî-Simeria(Piski)

Simeria
Streiu
Hațegă
Pui 
Crivadia
Banița

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7.15

ff£ureșu-fijud®șu-Bistrița ISistrița-Mureșâ-îjudoșu

Murășă-Ludoșă
Țagti-Budatele că
Bistrița

-------- II
4.301 Bistrița
7,27| Țagă-Budatelecă

11’.- Murășă-Ludoșă

3.-6.49
9.25

Notă; Numerii încuadrați cu linii grăse însemnăză ărele de năpte.

8.55
9.54

8.156. —
1.40 6.05

11.54
12.37

1.28
2.23
3.11
3.53

Petroșenl 
Banița 
Crivadia
IPui
Hațegă
Streiu

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23
1.12

4.26
5.12
t>.55
6.41
7.26
8.14

6.01
6.44
7.25
7.44

Cucerdea 3.05 10.20
Cheța 3.35 10.50
Ludoșă 3.51 11.11
M.-Bogata 4.06 11.20
Iernută 4.43 11.57
Sânpaulă 4.58 12.12
Mirașteu 5.21 12.36

5.40 12.55
Oșorheiu 6.- 4.58

Reghinul-săs. 7.35 7.-

3.25
3.58
4.15
4.41
5.28
5.44
6.08
6.27

Wegbsmalu săseseu-
®ș®rBaeiu-Cucerdea

Petroșeni 12.30 4.25 Simeria 1.51 8.50

Aradu—Timisora Tîmișora—Aradd

Aradă 6.12 4.12 Timișăra 6.25 1.15
Aradulă nou 6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
Nemeth-Sâgh 7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26
Vinga 7.30 5.29 Vinga 8.15 2.56
Orczifalva 7.55 5.47 Nemeth-Sâgh 8.36 3.13
Merczifalva 8.13 6.04 Aradulă nou 9.11 3.51
Tiinișăra 9.04 6.50 Aradă 9.27 4.05

Gbirișd—Turda Turda—Ghir îșd

Ghirișd 9.33 4.19 Turda 8.29 3.19
Turda 9.54 4.40 Ghiriși 8.50 3.40

Sigliișora—Odorheiu d®riieită—Sigliiș6ra
Sighișăra 6.05 Odorheiu 6—
Odorheiu 9.12 Sighișără 8.56

Reghinul-săs.

Oșorheiu
6.45

8.25
10.-
12.15

8.-
9.49

10.20
IMirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaulă 7.28 12.58 11.02
Iernută 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludoșă 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

Simeria (Piski)-Tu ied.

Simeria (Piski) 2.18
Cerna 2.39
Uniedăra 3.08

KJnied.-@ianeria (Piski).

Uniedăra 9.30
^erna 9.56
Simeria 10.15

Tipografia A. MUREȘIANU .Brașov.


