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Brașovu, 2 Maiu st. v.
Mâne serbămu aniversarea mă

reței cfile de 3/15 Maiu 1848, — o 
serbămu cu lacrimi în ochi, der 
aceste nu suntu lacrimi de bucuriă, 
ci de profundă durere pentru ceea 
ce amQ pierdută de atunci pănă 
ac|i și pentru ceea ee putemu se 
mai pierdemă.

Amu pierdută acelu curagiu alu 
opiniunei, acea tăriâ morală, acea 
firmă resoluțiuue în lupta pentru 
bunurile cele mai scumpe ale unui 
poporu, de care era petrunsă mica 
pleiadă a luptătoriloru noștri d’ina- 
inte de 1848 și care șî-a aflată es- 
presiunea sa cea mai înaltă în 
adunarea cea mare poporală de pe 
Câmpulu Libertății, și sunt emu în 
periculu de-a pierde încă și mai 
multă : — încrederea în propriele 
nostre forțe, în misiunea nobilă, 
ce ne este dată dela provedință și 
noue, ca și celorlalte popdre con- 
locuitbre.

Temerile aceste potă fi esage- 
rate, pdte, că ne copleșescu im- 
presiunile triste ale momentului, 
der decă privi mă îndărătulu nostru 
la calea ce amu percurs’o în ulti
mele trei decenii, ni-se pare, ca și 
când sclăvia corporală de atunci 
amu fi schimbat’o c’o sclăviă mo
rală, care ne face se tresărimu la 
celă mai mică sgomotu, la cea 
mai mică suflare a ventului, ce 
mișcă frunzele din pomă, cum tre-: 
sare sclavulă la celu mai mică 
zuruită alu lanțuriloru sale.

Mulți pdte voră c|ice, că vre- 
mile suntu de-așa, că trebuințele 
omului de astăZl suntu multă mai' 
mari ca odinidră și că entusias-: 
mulă pentru causă a trebuită se i 
se recescă fiindcă nu suntu mijloce j 
de ajunsă. Ce lașă, ce condamna-1 
bilă, ce lipsită de orl-ce nobleță a ! 
inimei este o asemenea afirmare! | 
Der mai multă, ea în realitate nici 
nu e fundată.

Se tragemu numai o paralelă 
între starea materială a poporului I

română din Transilvania și Unga
ria de dinainte de 1848 și între 
cea de astăcp și ne vomă convinge, 
că deși în comparațiune cu alte 
popdre e încă câtă se pdte de rea, 
totuși e neasemănată mai bună 
de cum era pe timpurile când țe- 
ranulă era legată de gliă și nu 
putea numi nimică ală seu. Și apoi 
unde erau puterile ndstre intelec
tuale de atunci și unde suntu cele 
de acum, câți sciau carte înainte 
de 1848 și câtă de mare e nume- 
rulă acelora acfl!

Der trăimă în epoca „gloriosă“ 
a intereseloră particulare. Acesta 
ne spune totă. Când cineva este 
preocupată numai de cinstita lui 
personalitate, când viseză numai 
de posturi grase, de cruci pe piept 
și alte mărunțișuri de aceste, apte 
de-a satisface multeloră cerințe 
ale interesului și orgoliului perso
nală, adevărată, că nu mai este 
capabilă de a lupta pentru binele 
comună, pentru ideile cele mari 
ale progresului societății, în mij- 
loculă căreia trăesce, și-a poporu
lui din care s’a născută. Cu atâtă 
mai puțină se pdte pretinde dela 
ună asemenea omă entusiasmă 
națională, când elă este entusias- 
mată numai pentru persdna sa, 
pentru emintele calități închipuite 
ale ei; asemenea nu poți cere de 
la elă ună aventă mai nobilă o 
judecată obiectivă și dreptă, când 
elă se ocupă numai și numai de 
prețuitulu său subiectă și cu alte 
prea stimate subiecte, dela cari de
pinde subiectivitatea sa.

Amu schițată, numai cu pu
ține cuvinte, figura tipică a tim
pului nostru, der ajunge spre a 
ne convinge câtă de valabilă este 
argumentulă acelora, cari susțină, 
că suntemă pre săraci și de aceea 
nu ne mai putemă aventa la acelă 
nobilă entusiasmă, care a încăl
zită piepturile antecesoriloră noș
tri, cari, deși numai o mână de 
omeni, au sciută se lupte cu atâta 
curagiu și abnegațiune de sine

pentru causa cea mare și sfântă 
a poporului română.

Și ore generațiunea ndstră de 
astăZl se nu mai fiă capabilă de 
acelă focă sfântă ală entusias- 
mului, care a caracterisată pe 
a jele nobile figuri ale trecutului 
nostru? Se bucură dre acuma po- 
porulă română de tdte libertățile, 
este esistența lui asigurată pentru 
tdte timourile?...4.

Amă comite o crimă din cele 
mai mari când, în nisce momente 
de supremă periculă pentru des- 
voltarea ndstră națională, amă du
bita în bunăvoința, în curagiulă 
și în puterea de abnegațiune a 
Româniloru de astăZl.

Din norocire sîmburile este 
încă sănetosă . Tdte încercă - 
rile dușmaniloru noștri de-a pă
trunde pănă la elă și de a’lă mo
lipsi au rămasă și voră rămâne 
zadarnice.

Reulă celă mai mare însă nu 
ne vine dela străini, elă vine din 
mijloculă nostru. Amorțela și in- 
diferentismulă, care a cuprinsă în 
mare parte mai alesă generațiunea 
ndstră mai tîneră, își are căușele 
sale în acele idei periculdse, cari 
se propagă cu o cutezanță nespusă 
de cătră cei ce se închină interese
loră meschine personale. înaintea 
acestoru felă de dmeni nu mai e 
nimică sfântă, ei îșl bată jocă de 
totă trecutulă poporului română, 
rîdă, când le vorbesc! de marile 
idei, cari au însuflețită pe Români 
în diferite epoce, precum și la 
memorabila adunare națională de 
pe Câmpulă Libertății. Pentru ei 
tote au fostă numai nisce simple 
comedii, chiar și sacrificiile aduse 
de cătră Români pe altarulă na- 
țiunei.

Nu li-a succesă și nu le va 
succede însă nici acestoru neferi
ciți a învenina isvorulă din care 
au se se nutrescă nouele genera- 
țiunî, de unde au se-șl ia entusias- 
mulă pentru totă ce e nobilă, I 

măreță și spre binele și folosulă 
poporului română.

Da! entusiasmulă nu este o 
nebuniă, elă este motorulă celă 
mai puternică ală progresului și 
ală civilisațiunei de astăZl. Fără 
entusiasmă nu se pdte face nimică 
mare, mai puțină însă se pdte 
lupta pentru drepturile, cultura și 
esistența națională a unui poporă.

Sacrulă entusiasmă ală dreptei 
cause ne va da și nouă îndoită 
putere pentru grelele lupte, ce ne 
mai stau înainte. Fiă, ca epoca cea 
mare, în care întrămă, să nu ne 
găsescă numai suflete mici!

*
Așa amă scrisă în presera Zi

lei de 3/15 Maiu 1879, atunci când 
se ivi mai înteiu norulă celă 
greu și amenințătoră ală maghia- 
risărei șcdleloră ndstre.

După cele esperiate în acești 
11 ani, ce amă mai ave se schim- 
bămu și ce se mai adaugemă alta 
la cele Zise atunci, decâtă, că mă- 
rindu-se periculele, ce amenință 
esistența ndstră națională, se cere 
cu atâtu mai multă curagiu și în
suflețire, cu atâtă mai multă ab
negațiune din parte-ne, spre a în
frunta periculele ce amenință 
limba și naționalitatea nostră!

ZDXL-T ^.ZE-’-ZL.ZEe.A-.
Pregătiri rusescl de răsboiu.

Sa scrie din Viena: Soiri sosite din 
Petersburg^ spună, că în G-acina s’a ți
nuta sub președinta Țarului o conferență 
militară la care au luată parte și Hub- 
benet, ministrulă lucrăriloră publice, și 
Visnegradski, ministrulă de finanțe ru- 
sescă. In conferința acesta s’a hotărîtă, 
ca o mulțime de linii ferate, precum li
niile ferate din împrejurimea Petersbur- 
gului, Moscvei, Varșoviei și cele dela gra
nițele rusescl-germane să se duplice și 
sâ se adune încă în anulă acesta mari 
provisiunl pentru armată, în districtele 
militare ale Varșoviei și Petersburgului. 
Acestea le află de bine a se face cu cea 
mai mare grabă șefii stateloră majore

FOILETONUL1J „GAZ. TRANS.U

Macsimole si reflecsiuniîe
lui de la Rochefoucauld.

In românesce de I. G. Barifâi.
Adesea este mai multă orgoliu decât 

bunătate de inimă, ceea ce ne face a 
compătimi pe amicii noștri în nefericire. 
Pentru a le arăta, că suntemă mai pe 
susă de ei, le dămă probe despre com
pătimirea nostră.

—x—
Esistă ună escedentă în bine și în 

rău, pe care nu’lă mai simțimă.
—x —

Să nu crecjă cineva, că virtutea află 
ațâți apărători, ca și vițiulO.

—x—
Dintre tote passiunile violente, mai 

puțină râu le stă la femei amorulă.
—x—

Vanitatea este în stare sâ ne în
demne mai adesea, ca inteligința, a face 
lucruri contra gustului nostru.

—x—
Suntă însușiri rele, cari dau nascere 

la talente mari.
—x—

Nicl-odată nu dorimă cu înfocare, 
ceea-ce dorimă din prudență.

—x—

Tote aptitudinile ndstre naturale 
suntă nesigure și dubiâse, în bine ca și 
în râu, și mai tote suntă joculă întâm
plării.

—x—
Mândria este minunată de curiosă, 

ca tdte pasiunile. Ne este rușine a re- 
cunosce, că suntemă jalușl, și căutămă 
a ne arăta, ca și când amă fi fostă seu 
că amă fi în stare a deveni.

—x—
OrI-câtă de rară este amorulă ade

vărată, totuși elu nu este așa rară, ca 
amiciția adevărată.

—x—
Suntă puține femei ale căroră merită 

să dureze mai multă ca frumsețea loră.
—x —

Destăinuirile intime adesea n’au altă 
basă, decâtă dorința de a fi compătimită 
seu admirată.

—x—
Invidia ndstră dureză totdeuna mai 

multă, ca fericirea acelora, pe cari ’i invi- 
diămă.

—x—
Fantasia nu pdte născoci atâtea 

năsdrăvănii, câte suntă dela natură în 
inima fiă-cărui omă.

—x—
Numai omeni firml suntă capabili 

de-o adevărată blândețe, cei cari apară 

blâncjl suntă de obiceiu numai slabi și 
se amărăscă ușoră.

—x—
Slăbiciunea se opune mai tare vir

tuții decâtă vițiului.
—x—

Ceea ce tace durerea rușinei și a 
jalusiei mai amară este, că vanitatea nu 
pdte servi a o purta.

—x—
Buna-cuviință nu este im -usă ca 

lege și totuși este mai bine observată.
—x—

Unei inteligențe juste nu’i va fi așa 
greu a ceda unoră capete sucite, decâtă 
a le conduce.

—x—
Sfiala este ună defectă, pe care este 

periculosă a-lă admonia la aceia, pe cari 
voiină a-i scăpa de ea.

—x—
Nimică nu este așa rară, ca ade

vărata bunătate de inimă; chiar celă 
ce crede a o ave, are de ordinară nu
mai complesanță seu slăbiciune.

— x—
Inteligența se acață, din lene seu 

obiceiu, de lucruri cari îi suntă v.șore 
seu plăcute. Acesta obiceiu ne țărmu- 
resce mereu cunoscințele nostre și nici
odată nu și-a dată ună omă silința a’șl 
desvolta mintea sa atâtă de multă seu 

a fi mersă așa de departe, pe câtă ar fi 
putută ajunge.

—x—
De ordinară vorbimă pe alții de 

rău mai multă din vanitate decâtă din 
răutate.

—x—
Când inima sufere încă de conse- 

cențele unei pasiuni, contractămă mai 
ușoră una nouă, deoâtă când suntemă de 
totă vindecați.

—x—
Suntă totuși mai mulți omeni lip

siți de egoismă, decâtă de invidiă.
—x—

In spiritulă nostru se află mai multă 
indisposițiune, ca în corpulă nostru.

—x—
Disposițiunea liniștită seu agitată a 

sufletului nostru nu depinde așa multă 
dela ceea ce ni s’a întâmplată decisivă 
în vieță, decâtă mai multă dela o seriă 
de mici lucruri, ce ne-au atinsă plăcută 
seu neplăcută, care ni-se întâmplă în. 
fiă-care di.

—x—
N’ajută unei femei nimică, decă 

este tinără și urîtă seu frumosă și nu 
tînără.

—x—
Ori câtă ar fi omenii de răi, totuși 

nu cuteză a păși ca inimici ai virtuții
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militare, pentru ca armata rusescă să se 
organiseze radicalii pe alte base în ceea 
ce privesce provederea ei cu cele de 
lipsă pentru răsboiu. Pentru câștigarea 
sumeloră de bani trebuinciose, conferența 
a hotărîtă, ca la totă casulă să se în- 
cungiure contractarea unui împrumută 
în afară. Pe sema marinei s’a coman
dată construirea mai multoră vapore 
cuirasate. S’a hotărîtă mai departe, ca 
în Marea-Negră să se așede o flotilă de 
recunâscere, er cea esistentă deja să se 
întărescă în modă însemnată. Planurile 
acestea suntă sprijinite în celă mai pu
ternică modă de ministrulă de finanțe 
Visnegradski și în urma acesta Țarulă 
încă șl-a dată învoirea. Vaporele aces
tea la casă de mobilisare se pună la dis- 
posiția ministrului de marină. Construcția 
vaporeloră va fi așa, că ele voră pute 
fi întrebuințate pe mare ca și pe rîu, și 
voră fi întrebuințate la transportarea ar- 
mateloră fără de nici o piedecă seu în- 
târdiere de timp,ă. Ministrulă lucrărilor 
publice, care se bucură de o deosebită 
simpatiă a Țarului, va face în curendă 
o călătoriă de inspecțiă In Rusia-sudică, 
în Caucasă și în porturile Mărei-Negre. 
Călătoriei ministrului i-se dă în cercurile 
diplomatice din Petersburg și Vienamare 
importanță politică.

Procesulă lui Panița.
In partea a doua a acusei se cu

prinde modulă cum au voită conjurații 
să însceneze revoluția. Planulă le era, 
ca pe principele Ferdinand să-lă prindă 
atunci, când se va reîutorce din călătoria 
sa din Europa. întâmplarea însă a făcută, 
că principele n’a sosită în diua când îlă 
așteptau conjurații, și deci zădărnicin- , 
du-se acestă primă încercare, Panița cu 
Rizov au țăsută firele unui nou plană 
de atentată. Armați cu revolvere au 
colindată noptea din casă în casă, ca 
prin terorisărl și amenințări să-și câștige 
complici. Ei însă au fostă respinși pre
tutindeni pănă și de Kisov și Ciarda- 
rov, cărora Panița li-a recomandată să 
ia în mâna loră oomanda armatei și să 
facă revoluțiă pentru a răsturna gu- 
vernulă.

Etă cum era plănuită conjurația: 
In diua când avea să susescă principele 
în Sofia, garda de onore avea să fiă 
compusă dintr’o companiă recrutată din 
conjurați. Două escadrone de călăreți 
trebuiau să stea gata în casarmă, ca la 
ună semnă dată ună escadronă să între 
în centrală orașului pentru susținerea 
ordinei, er celalaltă să cuprindă gara. 
Asemenea trebuia să stea gata și o bateriă 
de tunuri; tote celelalte despărțăminte 
ale armatei, der mai alesă acele, cari nu 
erau amestecate în conjurațiă, trebuiau 
să formeze pe strade șpaliră, er decă 
aceștia ară fi voită să fugă la casarme 
pentru ca să se înarmeze, soldatii rămași 
acolo să-i împedece și astfelă născen- 
du-se confusiune, cei puși la pândă să

și decă o incomodeză, apoi îșl dau ae- 
rulă, ca și când o-ar ține de neveritabilă 
și’i impută crime.

—x—
Adesea trece cineva dela amoră la 

ambițiune, der rară se întorce cineva 
dela ambițiune la amoră.

Celă mai estremu gradă ală sgâr- 
ceniei rătăcesce mai totdeauna. Nici o 
pasiune nu se îndepărteză așa tare de 
țînta sa, peste nici una presentulă nu 
are atâta putere în contulă viitorului.

—x—
Sgârcenia are adesea efecte cu to- 

tulă contrare: suntă fârte mulțl omeni, 
cari îșl sacrifică t6tă averea unoră spe
ranțe dubiose și îndepărtate, și alții, cari 
pentru mici favoruri presente refusă mari 
câștiguri viitâre.

—x—
Se pare, că omenii nu află încă la 

ei destule defecte: ei mărescă numărulă 
loră cu niște anumite particularități, cu 
care se împodobescă, și le perfecționeză 
pe acestea cu atâta îngrijire, înoâtă în 
urmă devină defecte firescl, pe oare 
apoi nu mai suntă în stare a le depune. 

lucre din răsputeri. Planulă era, ca garda 
de onore staționată la gară în momen- 
tulă când principele se va da josă din 
oupeu să pună mâna pe elă și pe toți 
miniștri, cari îlă așteptau spre întâm
pinare și să-i țină într’ună locă ascunsă. 
Der fiind-că planulă acesta n’a reușită, 
conjurații au iscodită altulă, și anume: 
Intr’o <Ți anumită sentinelele dela paiață 
aveau să fiă compuse din complici ai 
conjurațiloră și când miniștrii dimpreună 
cu principele și generalulă șefă ală ar
matei se voră afla în paiață, să-i prin4ă. 
Conjurații aveau de gândă să încunjure 
orl-ce vărsare de sânge, der cu tote 
acestea lozinca loră era uciderea tutu- 
roră acelora, cari se voră opune. La 
casă când planulă loră va reuși, să con- 
ohieme numai decâtă într’o adunare pe 
toți conducătorii partideloră politice cu 
scopă de-a alege ună ministeriu ală coa- 
lițiunei. Conjurații hotărîseră deja, că 
cei aleși ca miniștri, deoă nu voră voi 
să-și ocupe postulă, să fiă împușcațl în 
timpă de 24 de ore. In timpulă acesta 
ar fi sosită din Rusia generalulă Domon- 
tovich ca să sprijinescă conchiămarea 
adunărei naționale pentru alegerea noului 
guvernă și a principelui.

In noptea de 11 spre 12 Ianuarie 
conjurații au încercată să ducă în înde
plinire planulă acesta. Panița a cliiămată 
la sine pe locotenentul^ Rizov. Acesta 
și-a luată ună revolveră și a mersă la 
locuința lui Panița, care numai după 
miedulă nopții a sosită acasă, șl-a 
luată mantaua și ună revolveră mare 
și Panița, cu Rizov și cu servito - 
rulă, după ce și-a luată rămasă bună 
dela femeia sa, care plângea și care l’a 
rugată să ’ncunjure vărsarea de sânge, 
au mersă la otelulă Vitosa unde au 
sculată din somnă pe Arnaudov dim
preună cu care s’au dusă la casa lui Dr. 
Markov. Aici porta era închisă. Servito- 
rulă lui Panița însă a sărită pe o fe- 
restră și a deschisă porta. Panița cu 
Rizov au intrată de-a dreptulă în odaia 
lui Markov, er Arnaudov a rămasă în 
curte. Panița i-a disă lui Markov: „Sun- 
temă trădați; ai vădută astăzi pe căpi- 
tanulă poliției, care scie de planulă 
nostru, că a intrată atjl la mine. Acum 
totulă atârnă dela subcolonelulă Kisov. 
Tu ești rudeniă cu elă, să mergemă la 
elă, căci neapărată trebue să-i vorbescă. 
Numai elă pote să mântuescă situațiu- 
nea.u Markov însă n’a voită să-i înso- 
țâscă pănă la Kisov; atunci Panița a 
scosă sabia și a poruncită lui Rizov să 
țîntescă spre Markoz. Rizov țînti re- 
volverulă asupra lui Mirkov, er Panița 
punându-i sabia în pept a poruncită lui 
Markov să scrie următorea scrisore: „Iubite 
Kisov! Dă atențiune vorbeloră omeni- 
loră acestora. Starea Bulgariei e critică 
și singură dela tine atârnă ca situația 
să se întărcă spre bine.“ Markov a scrisă 
și a subscrisă acestă scrisore. Panița și 
cu Rizov apoi au mersă cu scrisorea la 
subcolonelulă Kisof, unde numai cu mare 
greutate au putută întră în curte și în 
casă, căci sentinela le făcea oposițiă. 
Conjurații au sculată pe Kisov, er Panița 
i-a disă: „Am venită să-ți recomandă 
primirea comandei supreme a armatei și 
să te provocă, să dobori guvernulă ac
tuală, care încurcă în mari pericole pe 
Bulgaria.u Kisov însă s’a opusă, âr Panița 
a eșită, a luată dela Risov scrisorea lui 
Markov și întrândă erășl a dat’o lui 
Kisov, cjicându-i din nou să-i sprijinescă 
în planurile loră. Kisov însă s’a opusă 
cu hotărîre, âr Panița văcjendă acesta a 
eșită murmurândă: „o să-ți făcu eu bu
clucuri !“ Pe dramă, Panița l’a mânată 
pe Rizov la regimentulă de cavaleriă 
să-lă agiteze la răscolă, der Rizov te- 
mându-se de ună fiasco n’a voită să 
mergă și astfelă s’au dusă amândoi la 
căpitanulă Ciavdarov. Intrară la elă, 
Panița cu Rizov, au sculată pe căpi
tanulă și l’au provocată să-și pună pe 
picior de revoluțiă compania, der Ciarda- 
rov nu s’a învoită. Fiind-că se făcea diuă, 
Panița cu Rizov s’au dusă la locuințele 
loră, mâhniți de nesuccesulă conjurației.

8CIRILE DUEL*
„Mennek Olâhorszâgba". (Se ducă în 

Valahia.) Lui „Erd. Hiradou i-se scrie 
din Huniădora, că între locuitorii co
munei Albacu din comitatulă Turda- 
Arieșă e mare turburare de-ună timpă 
încoce. Toți se pregătescă să mergă în 
România. Locuitorii comunei acesteia, 
4—5000, trăiau pănă acum făcândă ne- 
goță cu lemnăriă pentru edificii. Era- 
riulă și proprietarii de păduri însă au 
oprită strictă pe țărani de-a mai negu
țători cu lemnăriă și în urma acesta 
toți loouitorii comunei și-an pierdută și 
uniculă isvoră de train ce’lă aveau pănă 
acum. împrejurarea ăcâstaa produs mare 
amărăciune între poporO, din care causă o 
mare parte a emigrat deja. Prin Hunedora 
se vorbesce, că poporulă este amăgită 
la emigrare de agențl venițî dela gra
nițele române și se dice și aceea, că 
Albăcenii au trimisă o deputațiune pen
tru a cerceta locurile din noua loră pa- 
triă (ca Maghiarii la Zalan) și decă 
aceste le voră plăce, întrega comună va 
emigra. Faptă e, că de 3—4 săptămâni 
încâce poporulă nu vorbesce de altceva 
decâtă de emigrare și mereu dice, că 
decă erariulă nu-i va lăsa să se fo- 
losescă de păduri, voră părăsi acestă 
țâră “.

Insa-șl fdia ungurâscă spune, că era
riulă cu proprietarii de păduri li-a luată 
biețiloră omeni uniculă isvoră de traiu 
și cu tote acestea totă „agenții“ străini 
îi îndemnă la emigrare ! Nu scii ce să 
crecjl: ipocrisia și răutatea, ori sărăcia 
duhului le conduce condeiulă gazetarilor 
unguri pe răbduria hârtiă? Va fi pote 
pre târdiu, când regimulă îșl va mușca 
buzele pentru vitregimea sa față cu bieții 
țărani!

* * *
Pentru contribuabili. Ministrulă de 

finanțe Wekerle a adresată direcțiuni- 
loră financiare în afacerea măsurării dării 
de câștigă clasa a treia o circulară, care 
dă instrucțiuni în privința basei și mo- 
dalitățiloră de măsurare a dării. Deopo
trivă se pune pondă pe aflarea venitului 
pentru o dreptă măsurare a dării și pe 
aceea, ca organele financiare să se ab
țină dela sporiri de dare și la întreprin
derile industriale ori alte afaceri să țiă 
semă de desvoltarea ori de decădința is- 
vorului de câștigă.

De n’ar rămâne cerculara numai 
cernelă negră pe hârtiă.

* * *
Reforma instituțiunei telegrafelor!!. 

Directorulă supremă ală poșteloră și te- 
legrafeloră, consilierulă ministerială Lud
wig Koller scrie într’o broșură, că sco- 
pulă reformei este o însemnată reducere 
a cheltueleloră de regiă la oficiile tele
grafice, în urma căreia s’ar pute reduce 
în modă însemnată și tacseletelegrafi.ee; 
mai departe o simplificare a procedurei 
la predarea depeșeloră și asigurarea unei 
repecjl și nedefectuose espedierl. Acestea 
se potă ajunge prin întrebuințarea au- 
tomațiloră. In broșură se arată, cum se 
procede cu automații, prin cari pe unulă 
și acelașă conductoră se obține o lu
crare de 4—6 ori mai mare a unei ma
șini Morse, și de 2—3 ori mai mare a 
unei mașini Hughes. Pentru acâsta va fi 
nevoiă numai de 75 procente din func
ționarii de manipulare, ceea ce însemneză 

| o mare economiă.
* * *

Sfântulfl Sinodiî ală bisericei auto
cefale ortodocse a României fu con
vocată în sesiune de primăveră pe 4iu& 
de 1 (13) Maiu.

* * *
Darii bisericei. Văduva Simina Cus- 

mană, din Chelmacă, din evlaviă crești- 
nâscă și iubire adevărată față de biserică, 
în memoria soțuluijei DamaschinăCusman, 
a donată pentru biserica de acolo ună 
rândă de odăjdii din catifea negră, în preță 
de 60 fl.

* * *
Notele de 1 fl. dela 1882, precum 

spune „Erdelyi Hirado“, numai pănă la 

18 (30) Iunie 1890 voră fi primite ca 
plată la cassele statului.

* * #
Noua cale ferată. Precum află „Ko- 

lozsvaru, între societatea de mine din 
Brașovă și între direcția căiloră ferate 
se facă tractărl pentru construirea unei 
căi ferate între Hațegă-Orlea sub cetate 
și între Caransebeșă. Planulă e primită 
deja în principiu și mai e numai a se 
decide, decă calea ferată are să fiă au
gustă ori normală.

* * *
Fortificațiile României. Camera ro

mână a votată ună credită de 15 mi- 
lione pentru continuarea lucrăriloră de 
fortificații.

* * *
Duelii americanii. In B.-Gyula s’a îm

pușcată tînărulă de 23 ant Ludwig La
zar, în urma unui duela americană. Grlon- 
țulă i-a pătrunsa plumâna. Intre hârtiile 
lui Lazar s’a aflată o scrisore, în care 
se 4i°e: „Adu’țl amiute de 3 Maiu, eu 
n’am iertată". Lazar presimți cuprinsulă 
scrisârei, o deschise în cimiteriu, unde’șl 
alese și una mormânta. Se dice, că po
litia e pe urmele contrarului. Causa due
lului e o — femei ă. 

Sinodulii eparchialu aradanu.
In 8 (20) Aprilie a. c., după cele

brarea s. liturgii și invocarea spiritului 
sântă în biserica catedrală din Aradă, 
întrunindu-se deputății sinodali, în nu
mără de 40, în sala seminariului diece- 
sană de acolo, Prea Sânția Sa părintele 
Episcopă Ioană Mețianu deschise sino
dală prin o frumosă cuvântare, în care 
arată între altele, oâtă de sublimă este 
chiămarea deputațiloră sinodali, „căcl“ — 
dice P. S. Sa — „decă este nobilă și 
frumosă a ridica, măcară și numai pe ună 
individă, seu pe o familia, la vacjă, onore 
și bună-stare, și așa a-i îulesni ajungerea 
scopului, binele și fericirea: cu câtă mai 
mărețO, mai nobilă și mai frumosă este 
a ridica pe ună poporă seu pe o na
țiune la acea vedă, onore și bunăstare, 
de care are neapărată lipsă la esistența 
sa, la viitorulă său și la ajungera sco
pului, ce urmăresce."

Se plânge apoi P. S. Sa, că „amă 
eredită multe neajunsuri dela vitregi- 
tatea timpuriloră trecute" și tocmai 
aoestă împrejurare pretinde o îndoită 
încordare spre o lucrare armonică în di
recția culturei celei adevărate, a culturei 
morale religiose. Toți câți voră apuca 
în direcția acesta, îți voră asigura esis
tența pe secoli înainte.

Din aceste conșiderațiunl, P. S. Sa 
îndâmnă la răspâudirea culturei morale- 
religiose, care se pote face prin biserică 
și scâlă, asupra cărora atrage deosebita 
atențiune a deputațiloră sinodali.

După-ce P. S. Sa deschise sinodulă 
între căldurosele urări de „să trăescă" 
ale celoră de față, se purcese la ordinea 
dilei. Se presenteză diferitele raporte ale 
consistorieloră gr. or. dela Aradă și 
Oradea mare; se aduce la cunoscințăsi
nodului, că d-lu Dr. Aureliu Demiană 
s’a instituită ca profesoră pentru studiulă 
higienei și ca medică ală institutului 
clericală din Aradă cu uuă salară anuală 
de 400 fi.; se presenteză diferite peti- 
țiunl; se verifică deputății Dr. I. Suciu 
pentru cerculă Chișineului și H. Lazară 
pentru cerculă Viugei.

Sinodulă ia la cunoscință, că la ju- 
risdicțiunea consistorului din Aradă apar
țină : 11 protopresbiterate cu 306 co
mune matre și’87 filie, cu 392 parochii 
sistemisate și 333 biserici. Numărulă po- 
porațiunei în 1889 a fostă de 351,169 
suflete. S’au născută în 1889 cu totulă 
16,907, au murită 14,076. Dela biserica 
gr. or. au trecută la alte biserici 136 in- 
dividl, er dela alte biserici la cea gr. 
or. 44.

Statulă clerului la finea an. 1889 a 
fostă: în gremiu 4, la institutele centrali 
de învețământă 2, la mănăstire 3 , în 
clerulă parochială 390, la milițiă apli
cată stabilă 1, în retragere 9. Dintre 
preoți au răposată 14; s’au hirotonită 22.

La institutulă clericală: 68 elevi cu 
ună directoră, 4 profesori ordinari și 4 
estra-ordinarl.

Biserici nouă s’au zidită în anulă 
trecută 5 ; concubinate mai puține cu 357 
ca în anulă de mai ’nainte.

Senatulă bisericescă dela consisto- 
rulă din Aradă mai raporteză, că în 
multe părți ale eparchiei simțulă de pie
tate creștinescă este în desvoltare. do- 
vedă numărosele daruri ce s’au făcută 
pentru biserică și în decursulă anului
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trecută. Astfela: poporanuiă Toma Nagy 
din Nadlacă a testată pentru biserică 
pământii în valore de 1500 fl., din ală 
căruia venită să se plătâscă odată lefa 
preotului. Poporanuiă Gligoră PopovicI 
din Șeitină a testată pentru biserică pă
mântii asemenea în valore de 1500 fl. 
PoporanulO Vasiliu Mirea din Birchișiu 
a dăruită pe sema bisericei 1000 fi. Ră- 
posatnlti preoții Michaiu Suciu din Bu- 
tenl a testată casa sa în preță de peste 
2000 fl. comunei bisericesol ou scopulă ca 
să servescă ca locuință parochială, eto. 
Credincioșii din Socodoră cu ocasiunea 
comasărei au dăruită bisericei 140 ju- 
găre de pămentă din ală căruia venită 
se voră acoperi odată trebuințele biseri
cei și școlei.

Dâr nu numai simțulă de pietate, ci 
și simțulă de ordine este în desvoltare, 
dovâdă alegerile de preoți efectuite în 
anulă trecută, cari au decursă în ordine 
multă mai bună ca în anii de mai ’na- 
inte ohiar și în comune de acelea, unde 
mai ’nainte la asemeni ocasiunl poporul 
se împărția în partide; dintre 16 alegeri 
de preotă, 12 s’au efectuităcu unanimi
tate și în o ordine esemplară; numai în 
contra a 4 alegeri s’au înaintată proteste, 
dâr și acestea s’au aplanată ușoră și cu 
liniștirea poporului.

In urma disposițiuniloră luate de 
Consistorin, unele comune au și începută 
deja a depune averile bisericiloră loră 
în pământuri, din cari cu timpulă să se 
potă acoperi trebuințele bisericei și școlei 
fără aruncurl pe poporă.

Consistorulă aradană crede, că îm
bunătățirea dotațiunei preoțiloră se va 
pute face numai așa, dâcă corporațiunile 
bisericescl vor stărui, ca să seînmulțescă 
fondulă preoțescă, însă nu prin reparti- 
țiunl pe poporă, ci profitândă de alte 
ocasiunl bine-venite, cum a făcută d. e. 
comuna biserieescă Cianadulă ungurescă, 
care cu ună împrumută din fondulă preo
țescă a cumpărată 100 jugăre de pă 
mântă, din a căruia arendă, după con- 
tractulă încheiată cu arendatorulă, în 
timpă de 10 ani pote să plătescă totă 
prețulă de cumpărare, er de atunci în
colo venitulă acelui pămentă se va des
tina pentru îmbunătățirea dotațiunei preo
țiloră și învățătoriloră; în feliulă acesta 
au făcută și comunele JadanI și Monoș- 
tură, cari asemenea au cumpărată pă
mentă cu împrumuturi din fondulă 
preoțescă.

Multă stărue consistorulă, ca să nu 
mai supere pe poporă cu repartițiunl 
pentru plata învățătorului, ci să se facă 
fonduri și fundațiunl culturale în tote 
comunele, din cari să se plătescă învă
țătorii.

La provocarea consistorului metro
politană, de a constata în ce chipă se 
calcă (j’!®!6 de Duminecă și sărbă
torile bisericei nostre, Consistorulă ara
dană în urma informațiuniloră cerute 
dela protopopi a constatată, că acestă 
călcare se întâmplă a) prin aceea, că 
târgurile de săptămână și de ană se țină 
în dile de Dumineci și sărbători; b) 
prin aceea, că din partea ofioiilOră ad
ministrative politice se pună termine de 
pertractare pe dile de Duminecă, une
ori chiar pe timpulă serviciului divină, 
er din partea judecătoriiloră se pună 
termine pe dile de sărbătore; c) prin 
aceea, că birturile se țină deschise pe 
timpulă serviciului divină. Consistorulă 
episoopescă din Aradă a rugată pe Con- 
sistoriulă metropolitană din Sibiiu, ca 
să intervină la guvernă pentru delătura- 
rea acestui rău.

Din incidentulă acestui raportă ală 
Consistoriului aradană, d-lă deputată 
Paulă Rotariu (Redactorulă „Lumină
torului") făcu propunerea, ca atâtă Con- 
sistoriulă aradană, câtă și celă oradană 
să adune prin organele loră subalterne 
date amănunțite din fiă-care comună cu 
privire la suferințele, slăbiciunile, dati- 
nele rele, seu patimele de cari sufere 
poporulă; pe basa acestoră date să se 
facă apoi ună studiu seriosă, după care 
orientâudu-se, ambele consistdre să lu
creze solidară și sistematică pentru de- 
lăturarea releloră, aplicândă mijlâcele 
cele mai potrivite.

Urmeză raportulă Consistoriului din 
Oradea-mare, ale căruia date principale 
le vomă aduce în numărulă de mâne.

Vemjarea căiloră ferate orientale.
Cetimu în „La Revue de l’Orient:“ 

In urma convențiunei ce s’a încheiată 
între Barpnulă de Hirsch deoparte și 
Bankverein din Viena și Deutsche-Bank, pe 
de alta, cestiunea căiloră ferate orien
tale a intrată într’o fașă cu totulă nouă; 
cele două stabilimente financiare, 
austriacă și altulă germană, de acordă

cu participanta loră, asumă asupra loră 
angagiamentele și sarcinile baronului de 
Hirsch. Astfelă asupra aoțiuniloră Socie
tății de exploatare a căiloră ferate Ot- 
tomane, care se urcă la 40 milione 
franci nominală, ca și asupra creanțiloră 
baronului de Hirsch, care formeză alte 
42 milione netto, contractanții iau 25°/0 
ferm și 75°/0 cu opțiune. Societatea de 
esploatare a căiloră ferate orientale va 
începe acum demarșele necesare pentru 
a obține dela guvernulă austriacă no
tabile modificări în statutele sale.

Congresulu și esposițiuuea de 
vinuri din Craiova.

La 21 Maiu st. v. se va ține la 
Craiova ună congresă și o esposițiune 
de vinuri, organisată de agricultorii din 
acelă orașă. „Curierulă Financiară" îm- 
părtășesce publicului cestiunile ce se 
voră discuta. Aceste cestiunl suntă ur- 
mătorele :

1) Care este importanța viiloră în 
România? 2) Cari suntă cele mai bune 
soiuri de vițe, și cele mai bune metode 
culturale? 3) Cari suntă bolele mai de 
căpeteniă ale viei și în specială vrăș
mașii ei, ca filoxera etc.? 4) Metodele 
ceie mai bune de fabricațiune și decon- 
servațiune a vinuriloră bolnave și trata
rea loră în genere. 5) Importanța vi- 
țeloră Româno-Americane în România. 
Cele mai bune specii sub raportulă can
titativă ală producțiunei. — Combaterea 
filoxerei prin vițele americane și nisi
puri. Principalele mijlâce de reconsti
tuire. 6) Despre raportulă prețului în
tre diferite feluri de vinuri în târgurile 
române și în străinătate. — Condițiunile 
de desfacere în raportă cu mijlâcele de 
transportă ] ale țârei. 7) Importanța 
asociațiuniloră pentru desfacerea vinu
riloră. 8) Sindicatele și folosele loră 
pentru propășirea viticulturei în țâră. 9) 
Școlele de viticultură, însemnătatea loră 
și progresele realisate în alte țâri, în 
raportă cu influența ce au esercitată. 10) 
Esposițiile și concursurile vinicole gene
rale și speciale. 11) Care este calea cea 
mai practică de urmată pentru a face 
cunoscută vinurile române în străinătate? 
Care ar fi mijloculă de a se ajunge la 
împedecarea fraudeloră efectuate asupra 
vinuriloră indigene și importate ? 12)
Cari suntă mijlocele de a procura vase 
mai bune și mai cu înlesnire pentru con
servarea vinuriloră?

După cum se vede din acestă pro
gramă, congresulă și exposițiunea de vi
nuri din Craiova merită totă atențiunea 
nu numai a publicului din țâră, dâr și a 
celui diu străinătate.

Academia românii.
Insciinjare.

(Urmare și fine.)
IV. Premiul Alexandru Ioană Caza, 

de 10,000 lei, se va decerne în sesiunea 
generală din anulă 1891 celei mai bune 
lucrări scrise în limba română asupra 
următorului subiectă:

„Istoria Românilară dela Aureliană 
până la fundarea Principatelor .̂

Terminulă presentării manuscripte- 
loră va fi 30 Noemvre 1890.

V. Premiulă G. San-Marină, în sumă 
de 1,500 lei, se va decerne în sesiunea 
generală din anulă 1891 celei mai bune 
lucrări asupra următorului subiectă;

„ Gonsiderațiurit asupra comerciului 
României cu țările străine atâtu la Orienta, 
câtă și la Occidenta, începândă cu secululă 
ală XVI-lea până la anulă 1860“.

Terminulă presentării manuscriseloră 
la concursă va fi 31 Decemvre 1890.

VI. Premiulu Statului Bazară, de 
5,000 lei, se va decerne în sesiunea ge
nerală din anulă 1891 celei mai bune 
lucrări în limba română asupra următo
rului subiectă:

„Igiena țăranului românii. Locuința, ! 
încălțămintea și îmbrăcămintea. Alimenta- 
țiunea în diferite regiuni ale țârei și în

manuscriselor
unulă diferite timpuri ale anului“. 

Terminulă presentării

la concursă va fi pănă la 31 Decemvre
1890.

VII. Premiulu Neuschotz, de 1,500 lei, 
se va decerne, în sesiunea generală din
1891, unei cărți scrise în limba română 
cu conținută sciințifică, care se va ju
deca mai meritorie printre cele publicate 
dela 1 Ianuarie 1889 pănă la 31 Decem
vre 1890. — Cărțile se voră presenta în 
6 exemplare pănă la 31 Decemvre 1890.

VIII. Premiulă Associațiunii Graio- 
vene pentru desvoltarea învețămentului pu
blică, în sumă de lei 1.500, se va de
cerne, în sesiunea generală din 1892, 
oelei mai bune cărți didactice în 
limba română din câte se voră fi tipă
rită dela 1 Ianuarie 1890 pănă la 31 
Decemvre 1891. — Acestă dată e și ter
minulă extremă ală depunerii la cance
laria Academiei, în 6 exemplare, a căr- 
țiloră propuse pentru concursă.

IX. Premiulă Statului Lazără, de 
5,000 lei, se va decerne în sesiunea ge
nerală din anulă 1892 unei cărți scrise 
în limba română, cu conținută sciințifică, 
care se va judeca mai meritoriă printre 
cele publicate dela 1 Ianuarie 1890 pănă 
la 31 Decemvre 1891, s’au celei mai im
portante invențiunl sciințifice făcute de 
la 1 Ianuarie 1890 pănă la 31 Decem
vre 1891.

X. Premiulă Statului Eliade-Rădu- 
lescu, de 5,000 lei, se va decerne în se
siunea generală din anulă 1892, celei 
mai bune lucrări scrise în limba română 
asupra următorului subiectă :

„Nascerea și înmormântarea la Romani. 
Datihe și credințe".

Terminulă presintării manuscriseloră 
la concursă va fi pănă la 31 Decemvre
1891.

XI. Premiulă Statului Lazără, de 
5,000 lei, se va decerne în sesiunea ge
nerală din anulă 1893 celei mai bune 
lucrări în limba română asupra următo
rului subiectă :

„Studiulă vinuriloră din România din 
punctulă de vedere economică și ală com- 
posițiunii loră chimice11.

Manuscrisulă va trebui sâ cuprindă 
materiă pentru circa 300 pagine de ți
pară în 8° garmond.

Terminulă presentării manuscriselor 
la concursă va fi pănă la 31 Decemvre
1892.

XII. Premiulă D. Hagi Vasile, de 
5,000 lei, se va decerne în sesiunea ge-

| nerală din anulă 1894, unei cărți scrise 
în limba română și publicată în timpulă 
dela 1 Ianuarie 1888 pănă la 31 Decem
vre 1893, ală cărei cuprinsă va fi;

Istoria comerciului la Români, său 
starea actuală a comerciului în România, 
seu studii asupra legislațiunei comerciale 
in Statulu română, seu ori ce alte subiecte 
privitore la comercială română.

Terminulă presentărei la concursă 
va fi pănă la 31 Decemvre 1893.

XIII. Premiulă Statului Eliade-Ră- 
dulescu, de 5,000 lei, se va decerne în 
sesiunea generală din anulă 1894 celei 
mai bune lucrări scrise în limba română 
asupra următorului subiectă :

Studiu asupra basmeloră române în 
comparațiune cu legendele antice clasice și 
în legătură cu ale poporeloră învecinate și 
ale tuturoră poporeloră romanice.

Terminulă presentării manuscriseloră 
la concursă va fi 31 Decemvre 1893.

NB. Manuscrisele lucrăriloră puse 
la conoursurile premieloră de sub N-rii 
IV, V, VI, X, XI și XIII se voră pre
senta anonime, purtândă o devisă, care 
va fi reprodusă pe ună plică sigilată 
conținândă numele concurentului.

Academia îșl reservă dreptulă de a 
tipări în publicațiunile sale lucrările ce 
se voră premia.

Premiile se voră da autoriloră nu
mai după tipărirea lucrăriloră premiate.

Iixc'ULZiosciința/re.
Adunarea generală din âstimpă a 

„Reuniunei învețătoriloră români gr. cat. 
din giurulă Gherlei11 se va ținâ în opi- 
dulă Deșiu a treia și a patra di de Ru
salii, adecă la 3 și 4 Iunie st. n., oon- 
formă programei îndatinate.

Deci prin acestea suntă invitați a 
participa toți membri ordinari în sen- 
sulă statuteloră, âr alțl onorațiorl ca 
ospețl.

Din ședința Comitetului centrală, ți
nută în Gherla la 8 Maiu st. n. 1890.

președintele: secretarul^:
Demetriu Coroiană Vasiliu Lessiu.

canonică.

Mulțămită publică.
Budapesta, 6 Maiu 1890.

Societatea „Petru Maior a tinerimei 
române dela Universitatea din Budapesta 
esprimă On. Direcțiuni dela institutele 
de credită și economii „Albina" în Si
biiu și „Timișana“ în Timișâra respec- 
tuâsa sa mulțămită pentru ajutorulă de 
câte 50 fl. votați pentru susținerea și 
sporirea fondului sâu.

Pentru sooietatea „Petru Maioră."
Pavelă Oprișă, losifu Blaga,

preș. secretară.

TELEGRAMELE „GAZ. THAN 8“.
(Serviciulă de coresp. biuroului din Pesta.)

Pesta, 14 Maiu. In camera de- 
putațiloră, Iranyi a anunțată pro- 
iectulu privitoru la revisuirea legii 
incolatului.

Viena, 14 Maiu. Camera de- 
putațilorft a terminată desbaterea 
asupra bugetului, a primită legea 
financiară, după care veniturile 
suntă de 546, cheltuelile de 548 
milibne.

Berlină, 14 Maiu. Proiectulă 
colonială s’a predată comisiunei 
bugetare. Ac|I se face ânteia ce
tire a proiectului militară. Moltke 
va vorbi.

Roma, 14 Maiu. In camera de- 
putațiloră observă Crispi, că po
litica guvernului e o politică de 
pace. Tractatele Italiei cu pute
rile aliate suntă tractate defensive 
și ofensive. Decă pacea în anii 
din urmă a remasă neturburată, 
acesta’i opera puteriloră aliate. 
Italia n’ar pute recunosce pe prin- 
țulă Bulgariei, der pdte fi liniștită 
despre sbrtea sa. In tote cestiu
nile ivite în peninsula balcanică, 
înțelegerea dintre Austro-Ungaria, 
Anglia și Italia a fostă deplină, 
anume atitudinea Austro - Unga
riei nu putea fi mai leală și mai 
înțeleptă.

Turină, 14 Maiu. Turnătoria 
de glânțe din Avigliano a arsă 
din causă, că s’a aprinsă pra- 
fulă fără fumă. Au fostă omo- 
rîțl 17 și greu răniți mai mulți 
omeni.

DIVERSE.
Atentată. Asupra trenului accelerată, 

care sosi Ia 1 Maiu sâra dela Uzen în 
Praga s’a făcută o încercare de atentată. 
A fostă vârîtă ună ică în șinl, casă de- 
ralieze trenulă. Atentatulă a fostă des
coperită la timpă. Doi lucrători au fostă 
arestați, ca vinovațl.

Necrologu.
D-lă Ioană Ghifa, esactoră reg. la 

direcțiunea financiară din locă,'și soția sa, 
d-na AtnaZia Chifa năso. Antonă, cu inima 
plină de durere anunță trecerea din vi- 
âță a fiului loră mai mare Livius loanu 
Cllifa, care râposâ Sâmbătă în 10 Maiu, 
în etate de 10 ani și jumătate. Imor- 
mântarea s’a făcută alaltărel, Luni, în 
cimiterulă bisericei S-tului Nicolae din 
Prundă.

S’sarsiiiis pieței SBrașowte
din 14 Maiu st. n. 1890.

Bancnote romanesc! Cump, 9.35 V8nd. 9.37
Argintă romanescă ■ n 9.29 n 9.32
Nspoleon-d’orI - - - r» 9.37 rt 9.40
Lire turcesci - - - n 10.62 n 10.67
Imperiali .... n 9.60 H 9.65
GalbinI n 5.45 H 5.50
Scrie, fonc. nAlbinau6',/0 n H

n n n ^°/o n H —.—
Ruble rusesc! - - • n 131. M 132.
Mărci germane - - H 57.80 1» 58.05
Discontulă 6- 8% pe ană.

Editoră și Redactoră responsabilă ;
Dr. Aurel Mureșlanu,
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Cwrsulâ la brarsa de Visas
din 13 Maia st. n. 18! O

Renta do aurii 4°/o...........................
Ranta do hârtiă.5% .... . .
împrumutul^ căiloră ferate ungare - 

aură................................................
dto argintă...........................

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungara (1-ma emisiune) - - 

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

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (8-a emis’une) - -

Bonuri rurale ungare ..... 
Bonuri croato-slavons ..... 
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă .......
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului
Renta de hârtiă austriacă - - - 
Renta de argintă austriacă - - • 
Renta de aură austriacă .... 
Losuri din 1860 ...........................
Acțiunile băncei austro-ungare 
Acțiunile băncei de credită ungar. 
Acțiunile băncei de credită anstr. 
Galbeni împărătesei..........................
Hapoleon-d’orI...............................
Mărci 100 împ. gormane - - ■
Londra 10 Livres sterlings - -

103.45
99.75

117.—
96.—

113.50
88 80

104.—

137.50

■ 126.60
■ 89.40
- 90.05
- 110.25
■ 138.50
■ 948.—
• 339.7b
- 300.25

5.55
9.40

- 58.—
- 118.10

Cele mai bune

X

Materii (stofe) de Brunn 
lifereză cu prețurile originale

Fabrica (le postavuri fine

Siegeh rshotf
in Brunn.

Pentru unii rendu de haine bărbătesc?, 
de primîiveră său veră 

este de ajunsă ună cuponu în lungime de 
3T0 mtr., cari facă 4 coțl de Viena.

Ună cuponă din
lână veritabilă costă

BW' fl. 4.80 calitatea obicinuită.
fi. 7.75 calitatea fină.
fl. 10.50 calitatea cea mai fină.
fl. 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- (, 
tonă, 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!.

Mostre gratis și franco. 
268,40-22

I
A vist cL-loru abonați!

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 diaruld nostru până acuma.

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

Totodată facemă cunoscută tuturoru D-lorii abonați, că mai 
avemii din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casii de trebuință.

p
)

repede prin

»«<

Pe
Pe
Pe

trei 
șese 
unu

Pe 
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

franci, 
franci, 
franci.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai 

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

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

de Duminecă'.
Pentru Austro-Ungaria$

ABONAMENTEGAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria
luni...............................................
luni...........................................
anu...............................................

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

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 ir.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data

anu.
șese luni.
trei luni .

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

2 fi
1 fl. —

50 cr

Mersulu trenuriloră
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă, din 1. Octomvrie 1889

Sudapesta—SPredeald S®redeaie«— EB se «Saga va fu M.-B>esta-AradM-’S’ehsș|’Btch»w~Arae2îE-R8.-S*eMfla țJopșa-mBcft—Sibihi
Trenă 
accele

ratul.

Trena
accele

rate

Trenă 
oinui- 
bna

Tren tie 
peT- 
sdne

Trena Trenă 
accele
rații

Trend* 
omni- accele

rată.bus
per- 
aune

Trena 
omni- 
baa

Trenu 
de 

pers.

Trenu
de j

3» era.
Trona 
mixt

Trenu 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare |

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ohirbău
Nădășel

3.40
9.20

11.18
12.57
2.22
2.30

8.-
2.—
4.05
5.46
7.01
7.11

Clușiu

kpahida 
llhiriș 
Cucerdea
Hidra 
ințulă de

<iud
Teiușu 
Crăciun elă
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sighișdra
Hașfalău 
Homorodă
Agostonfalva 
Apatia 
Peldidra

)

susă

Brașovd

Timișă
Predetilu

BucurescI

3.-
3.31

7.41
8.16

4.24
4.52

9.05
9.35

5.49
6.02
04

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

Tren de 
per> 
aâne

10.35
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 5

7.32
8.17
8.37
9.06
9.46

9.30

Viena8.- BucurescI 7.35
3.10 6.10 Predeal®

Timișă

grașovi

12.60
1.197.22 9.28

5.52 11.38 1.55
8.46 1.51 2.15 4.54 (.07
9.18 2.11 Feldidra 2.47 5.37 7.44
9.27 2.19 Ap ața TTb 8.091
9.44 2.32 Agostonfalva 6.43 8.29

10.21 2.55 Homorodă 3.56 7.31 9.07
11.38 3.38 Haștaleu 9.09 10.34
12.16 4.01 Sighișdra 5.28 9.33 10.20
12..54 4.23 Elisabetopole 5.57 10.02 11.09!

1.57 4.49 Mediașă . 6.19 11.04 11.36
3.11 5.31

Copșa mică 11.24 12.19
3.40 5.40 11.39 11.69
4.15 6.12 l

Micăsasa 11.57 12.15
4.36 ?6.24 Blașiu 7.09 12.30 12.43
4.58 ’6.38 Crăciun elă 12.46 12.55
5.26 <6.56 Teinșit 7.42 1.13 1.071

■7.15 Aiudă 8.05 2.28 2.11
17.48 Vințulă de susă 2.48 2.33
-9.13 Uidra 2.56 2.40
10.04 Cucerdea 8.32 3.14 2.46
10.12 Ghirișfl 9.- 4.01 3.27
10.19
10.45

Apahida

Clușiu
10.21

6.28
6.56

Trena 
mixtă.

4.47
5.08

11.34 10.41 S-6.45 8.— p.5.32
12.11 Nădășelu ’7.06 8.36
12.29 Gîhrbău -5,7.22 9.02

1.10 Aghireșă •7.37 9.32 = 6.11
1.30 Stana :s.o3 10.11 !
2.14 B. Huiedin 1154 88.24 10.51 J6.43
2.54
3.35

Ciucia 
Bucia

12.24 ? 9.04
9.20

12.16
12.50

&7.12

4.07 Bratca 9.37 1.19
5.54 R6v 1.03 9.55 2.- 7.51
6.39 Mezo-Telegd 1.29 10.20 3.04 8.17
7.13 Fugyi- Vâsârheli 10.47 3.36
7.45 V ârad-V elencze 10.57 8.52
8.32 Oradea-mare ’ 1.54

2.04
11.04
11.19

4.03
4.47

8.42
8.47

P. Ladâuy 3.20 1.19 7.30 10.08
Szolnok
SSusîapegta

r>.- 3.31 11.51 11.51
"O 6.30 9.55 1.55

Viena 1.40 1.40 7.15

Arad ii

a

ia (Piski)
a

srzava
iborșină

Eladna-Lipova

!I 2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

11.— 3-40|lTeiușă

Alba-Iulia
Vințulu de josă 
Șibotă
OrS.știa
Simeria (Piski) 
Deva 
Braniclca
Ilia 
Gurasada 
Zamă 
Soborșină
Bdrzava 
Conopă 
Etadna-Lipi 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

9.30
12.38
5.36

Aradt)

ova

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

Tronft 
mixt

1.42!
2.23

Copșn-niicft
Șeica mare 
Ldmneșă 
Ocna
Sibiiu

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu 
lena 
Ldmneșă 
^eica mare 
Copșa-micâ

9.10
9.37

10.05
10.40
11.09

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

5.35
Cucerdea -Oșorhe Sa» 
ttegluinulâ s&sescu

Mureșu-fijudeșu-BSîsitrita SSBSârlța-îfSCureșu-a.udoșu

Murâșă-Ludoșă
Țagă-Budatelecă
Bistrița

-I
Bistrița
Țugă-Budateieou
MurSșă-Ludoșu

8.15

3.-

8.55
9.54

ilă de josă
Iulia

Szoliiuk
SÎMdlajpesta

Viena
6.-

| 1.401 6.05

6.49
9.26

@âmer 8a (Piski)-®®  etrwșewd B*eU roșe îmeria (Piski)

Simeria 
Strein 
Hațegă 
Pui 
Crivadia
Banița
Petroșeni

6.47
7.40
8.51

10.02
11.02
11.50
12.30

11.54
12.37

1.28
2.23
3.11
3.53
4.26

Petroșeni 
Banița 
Crivadia
Pui
Hațegă 
Streiu
Slineria

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23
1.12
1.51

4.26
5.12
0.55
6.41
7.26
8.14
8.50

A rad sâ — Timișoara Tâ am 3 ș 6 a-a—Ar adia

Aradă
Aradulă nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva 
Timișdra

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

Timișdra
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

laii'ișâ—Taaa-da Turda—©Saârîșai

Sfiirlșd 
Turda

9.33
9.54

1
4.19
4.40

Turda 
Ghiriși

8.29
8.50

3.19
3.40

Slgiaișera—fcMorBaeiu Odorlieiu—Sighișora

Odorheiu 8.56
6.05 Odorheiu
9.12 Sighișdră

Sleghitmi-săs.

Cu cordea
Cbeța

I Ludoșă
M.-Bogata
Iernută
Sânpaulă 
Mirașteu

Oșorheiu

3.05 10.20
3.35 10.50
3.51 11.11
4.06 11.20
4.43 11.57
4.58 12.12
5.21 12.36
5.40 12.56
6.— 4.58
7.35 7.-

3.25
3.58
4.15
4.41
5.28
5.44
6.08
6.27

I£g$hin.u>ft săsescaa-
4dșorhehi-<?«icerdea

®S2aaeria(Piski)-Upfiâed

Beghinu 1 -sfta. 8.25 8.-
n u . 1 10.— 9.49Oșorheiu ,

1 6.45 12.1b 10.20
Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaulă 7.28 12.58 11.02
Iernută 7.60 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)
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

SJnied.~Simeria (PisL).

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grdsa însemnăză ârele de iiăpte.

1 ipograiia A. MURE$IANIJ Brașov.

t'niedăra
«erna
Simeria

9.30
9.56

10.15


