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Brașovu, 18 Iunie st. v.
Se întrămu ac}! în amănuntele 

discuțiunei, decă a fostu seu nu 
competentă sinodulu. parochialu gr. 
or. dela biserica sf. Nicolae din 
Brașovă de a se ocupa de aface
rea asileloru de copii?

„Telegraful Românu,, dinSibiiu 
în nr. 78 din an. c. adresându-se 
cătră membrii sinodului parochialu 
dela biserica sf. Nicolae din Bra
șovu, precum și cătră gazetarii cari 
făcu imputări Metropolitului pen
tru circulara sa, îi întrebă:

„Află ei între agendele sinodului pa
rochială enumerate tacsativă în § 7 ală 
statutului organica vre-ună puncta, cu 
care și-ar pute justifica conclusulă, ce l’an 
luată ca sinodu parochialu în cestiunea 
proiectului de lege pentru asilele de 
copiii ?

La întrebarea acesta amâ res- 
punsu deja în numărulu de Sâm
bătă alu iâiei nâstre, arătându că 
în casulu de față alu proiectului 
de lege pentru asilurile de copii, 
se tracteză directă de viitorea rea- 
lisare a puncteloru 3, 4 și 5 din 
§ 7 alu statutului organică, deâre- 
ce „esaminarea și aprobarea11 mij- 
loceloră pentru înființarea și sus
ținerea asiluriloră de copii confe
sionale va căde totă în sarcina 
agendeloră sinodeloră parochiale.

Sunt der în § 7 trei puncte, 
cari justifică pe deplină procede- 
rea sinodului parodiială.

Der să distingem ă bine și să 
precisămă natura adevărată a aces
tei procederl, pe care „Telegrafulu 
Română“ o întortocheză susțiindu, 
că sinodulu a luată ună condusă 
în cestiunea proiectului de lege.

Acesta nu este corectă. Sino- 
dulă parochială a decisă numai a 
adresa o rugare cătră capulă bise- 
ricei în afacerea asileloră de copii, 
îngrijată fiindă de adevăratele in
terese ale parochiei; de ună con-

clusă în sensulă indicată de „Tel. 
Rom.11 nu este vorbă aici.

Și cumcă sinodulă parochială 
a fostă competentă, ca se adre
seze acestă rugare cătră Metro- 
politulă, resultă nu numai din 
dreptulă de petitpunare, care este în 
generală recunoscută și practicată 
și trebue să fiă recunoscută și 
practicată și în sînulă bisericei 
constituțiunale gr. or., ci și din 
datoria, ce i-o impune sinodului 
chiămarea sa.

Căci etă cum înțelege însuși 
„Telegrafulă Română11 acestă chiă- 
mare:

„Sinodului parochială îi suntă re- 
servate, seu mai corectă vorbindă doră 
îi suntă date în competență adevăratele 
interese ale parochiei. In prima liniă si
nodulă parochială alege pe învățătorulă 
său. Prin urmare sinodulă parochială 
îșl alege luminile, elă le pune în sfeș- 
nică, elă îngrijesce de sortea loră ca să 
potă bine lumina11.. („Tel. Rom.“ nr. 10 
dela 27 Ianuarie 1890.)

Decă este așa, atunci nu era 
datoră sinodulă parochială dela 
biserica sf. Nicolae de a manifesta 
lață cu capulă bisericei profunda 
sa îngrijire, când văc|u intențiunea 
de a’lă constrînge se-și pună în 
sfeșnică lumini, cari nu potă bine 
lumina, când vec|u apropiându-se 
potopulă Unguroiceloră dela asi
lurile de copii?

Nu era datoră sinodulă de a 
procede astfelă mai alesă când se 
tracteză în afacerea asiluriloră de 
copii nu numai de viitorulă instruc- 
țiunei și a educațiunei în parochiă, 
ci și de autonomia bisericei, de 
limba română, care în sensulă sta
tutului organică, este limba oficială 
a bisericei în întru și în afară, și 
de crescerea religiosă, morală și 
națională a credincioșii oră bise
ricei ?

Etă ce cji°ea „corpulă episco- 
pescă și deputațiunea consistorie- 
loră eclesiastice ale bisericei gr. 
or. române din Ungaria și Tran
silvania^ în representațiunea sa

dela 12 Februarie 1879 înaintată 
la tronfi în afacerea proiectului 
de lege privitorii la introducerea 
limbei maghiare în scblele po
porale :

„Acestă nisuință a elementului ma
ghiară (adecă nisuință de maghiarisare) 
manifestată atâtă de viu încă de multă 
a produsă îngrijiri între credincioșii bise
ricei nostre, cari îșl temu limba și națio
nalitatea lorii; proiectulă de lege, obiec- 
tulă espunerei nostre, între credincioșii 
bisericei nostre chiar și numai audindu’lu 
a mărită întratâta amintita îngrijire, în- 
câtă ei reprivindă la încercările analdge, 
întreprinse cu vre-o câteva 4ecI de 
ani înainte, se temă, că proiectulă 
din cestiune este pe terenulă legislațiu- 
nei ună nou începută ală nisuințeloră, 
cari aveau de scopă a duce în îndepli
nire cu totă prețuia maghiarisarea și 
cari în decursulă desvoltăriloră ulteridre 
potă lua direcțiunea, prin care întrebuin
țarea liberă de pănă acuma a limbei 
nostre naționale în viâța publică în co
munele și în bisericile nostre cu încetulă 
cu încetulă să fiă eschisă cu totulă...“

Decă der încă la 1879 repre- 
sentanții legali ai bisericei române 
gr. or., nu numai au recunoscută 
dreptulu și datoria credincioșilor^ 
bisericei, prin urmare și a corpo- 
rațiuniloră bisericescl de a fi în- 
grijate de urmările proiectului de 
lege de atunci, ci s’au provocată 
chiar la acesta legitimă îngrijire, 
ca la o mărturiă viuă și puternică; 
cum s’ar pute ca aceeași biserică 
și aceleași corporațiunî bisericesc! 
se nu fiă „competente11, adecă să 
nu mai aibă dreptulă de a se mai 
îngriji de viitorulă loră, acuma în 
fața unui periculă multă mai 
mare, pe care „Telegrafulă Ro
mână1* dela 6 (18) Martie 1890 
nr. 24 îlă întățișeză astfelă:

„Și ca să se completeze cupa amă- 
răciuniloră ne vomă trezi într’o bună 
diminăță și cu legea obligatore 'pentru în
ființarea asileloru de copii totă cu limba 
de propunere maghiară și când acestea 
tote voră fi fapte împlinite, puse în 
pracsă, atunci confesiunile umbra de azi-

1

tonomiă, ce o măi au astădi și influința 
ce-o mai esercează asupra scoleloră in cele 
administrative, o potă ceda bucurosă sta
tului, căci nu le va folosi nimica o in
gerință în afacerile administrative, când 
cele esențiale, învățămdntulu propriu, și 
progresulu legată de elă, suntă in mâni 
străine și cu alte scopuri.11

„Telegrafulă Română11 adauge 
mai departe:

„Lucrurile însă pănă acolo nu se 
voră desvolta.u

„Corporațiunile nostre bisericești nu 
potă și nu le este iertatu a lăsa ca să ni-se 
nimicescă, ce avemu mai scumpă, scotele. “ 

Ei bine, una din aceste cor- 
porațiuni, sinodulă parochialu din 
Brașovu, și cum cțice „Tel. Rom.11, 
celîi mai ponderosu sinodu paro
chialu din archiediecesă, vine și, 
îngrijatu de viitorulă învățămân
tului și alu educațiunei religiâse 
morale și naționale a credincio- 
șiloru, se adreseză cătră capulă 
bisericei cjicendu-i: Escelență, sun- 
temu în periculă, te rugămil fă 
totă ce’ți stă în putință pentru a 
delătura acestă periculă și fi si
gură de concursulă nostru!

Și ce răspunde la acesta, după 
apari țiunea circularei, „Telegra
fulă Română11, care scriea înainte 
cu doue luni, că corporațiuniloru 
bisericesc! nu le este iertatu a lăsa 
se ni-se nimicescă învețămentulu 
națională ?

N "’aveți ideă de ceea ce este 
iertatu ori nu în biserică — striga 
acum totă „Tel. Rom 11 — sunteți 
nisce ignoranți, era se prăvăliți 
biserica în cea mai mare primejdiă, 
decă nu intervenea archiereulă cu 
circulara sa.

„Telegr. Română11 pretinde, că 
critica „Gazetei11 asupra circularei 
archiepiscopesci e lipsită de obiec
tivitate.

Ce să n°i despre
critica ce-o face „Telegr. Română11 
sinodului parochialu din Brașovă, 
când acesta fâia despre acelașu 
obiectă eri vorbesce într’ună felu 
și ac|l cu totulă într’altă felă?

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS.“ menea dureri, voră înțelege și ceea ce 
ar fi trebuită să spună, ăr inimile, cari 
n’au cunoscută suferința, voră trece peste 
aceste șire ca ochiulă sumețului peste o 
nenorocită ființă!

Loviturile Martei, și celea ce le-a 
îndurată ea pănă acum, ară fi putută fi 
de ajunsă ca să sdrobescă ună sufletă 
blândă ca ală ei. Insă mâm. aspră a ur
sitei adese-orl urmăresce cu prigonirile 
sale pe unele ființe pănă în infinită !..

Dela mortea tatălui ei, ea ducea o 
vieță lipsită de orl-ce mâugăere în casa 
rudeniiloră sale ; căci acestea aveau ună 
fiu, și stăruiau multă, că Marta să se 
mărite după densulă. Insă inima ei o 
dusese Liviu cu sine. Ea iubea pe Liviu 
cu ună devotamentă rară; iubirea ce o nu
trea pentru elă se deșteptase în inima 
ei deodată cu anii copilăriei.

Tatălă lui Liviu, fiind amică intimă 
încă din tinerețe ou ală Martei, la mor
tea lui îi încredințase pe miculă lui or
fană care abia trecuse de patru ani, er 
Marta încă nu înplinise doi; astfelă ei 
fură crescuți în iubirea frățescă, care 
singură putea fi de ajunsă ca să-i lege

pe veci. Insă mângâierile și îngrijirile, ce 
elă le-a manifestată în timpulă nenoro- 
ciriloră față de părinții ei, cu o iubire 
adevărată fiiescă, făcu pe Marta să i-se 
pătrundă inima de o iubire necunoscută 
pănă atunci.

Despărțirea ei . de Liviu a fostă 
pentru amândoi sdruncinătore. Deră ceea 
ce-o neliniștea mai multă, era, că dela 
depărtarea lui nu primise încă nici o 
scire dela elă; și așa lipsită de orl-ce 
mângăere și cuprinsă de frică se puse 
pe plânsă, și a plânsă atâta, pănă ce 
lovită de 0 bolă de ochi și-a perdută 
vederea.

In decursulă orbirei, de care a păti
mită mai doi ani, i-se spuse trista scire, 
că Liviu a murită în tifusă, er dreptă 
documentă despre acesta i-se dădu o 
scrisore, pe care ea nu putea decâtă s’o 
pipăe cu amare oftări.

După acestă scire o cuprinse o slă
biciune, care în curendă o puse pe pată. 
Desperarea și boia, de care fu cuprinsă, 
o făcuse se spereze, că se află la capă- 
tulă dureriloră, și că în curendă va pă- 
risi acestă pămentă.

Dâr celoră ce li-e scrisă sâ păti- 
mescă, durerea nu face altceva decâtă 
le întăresce inima ca sS potă suporta 
loviturile sorței.

Marta pe încetulă șl-a redobândită 
sănătatea, și tot-deodată începu a vede, 
der ce-i folosia acestă vedere, când ni
menea nu se mai afla pe pămentă, care 
să o scie mângâia și înțelege.

Scăpată de atâtea chinuri erășl în
cepură lucrurile de mai înainte: „stă
ruințele de a-șl da mâna lui Mircea11, di- 
cendu-i-se mereu, că Liviu nu se mai 
pote reîntdrce ; ea a fostă supărată 
atâta cu acestă ideă, pănă ce fu silită 
să-și părăsescă protectorii.

Curendă după depărtarea ei, aven- 
turiosulă Miroea cădu jertfă unui duelă, 
și abia acuma trăia dânsa acea vieță li
niștită, în care mă bucuram de vecinăta
tea ei. ț)ică liniștită, căci ea îșl redo
bândise dreptulă la librăria, pe care o 
conducea singură, și nu mai avea decâtă 
o singură dorință, „dorința de a muri.11 
Etă totă ce mai putea aștepta ea dela 
neîndurata ei sorte. Mai avea două

ZE^iica, STiferiixtei.. »
Schiță, de T-ixlia.

(Fine.)

Marta era frumosă, și tristeța, ce 
plutia veclnică în jurulă tipului ei, mă 
atrăgea nespusă de tare. Densa îucă se 
vedea, că nutresce simpatiă față de 
mine, căci mă invita adese-orl s’o cerce
tezi chiar și în librăriă, unde în timpi 
liberi ea nu făcea altceva decâti cetia.

Multe ml-a povestită Marta din lu
mea întemplărilori ei, și multe din în- 
tinsuli câmpă aii suferinței, prin care a 
trecută ea; povești pe care nu le voi 
uita câtă voiu trăi.

Ași da multă să posedă daruli de 
a pute descrie cu colori vii suferințele ei, 
așa precum m’au pătrunsă, când mile-a 
povestit.Der e mult din vale pănă în culme 
și zadarnică ar fi o înoercare neisbutită.

Voiu povesti însă pe scurtă suferințele 
prin care a trecută ea, și aceia, cari pe 
căile vieții s’au întîlniti adese cu ase-
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Nota Bulgariei cătră Portă.

Amfi amintita deja, că guvernulă 
bulgartt a înaintata o nouă notă Pârtei, 
prin care cere reounâscerea domnitoru
lui și libertatea religionară a Bulgariloră 
din Macedonia. In nota acesta se cjice., 
că națiunea bulgară, în sensulă articu- 
lului 3 din traotatula dela Berlina, șl-a 
alesă suveranulă său prin alegere liberă 
și legală, și corâspumjătoră cu acesta a 
așteptată, ca alegerea să fiă recunoscută 
de Portă. Guvernulă otomană însă a 
procedată contrară, protestândă în contra 
alegere! prin ună delegată trimisă la 
Sofia în 5 Maiu 1888. Celelalte guverne 
au ținuta legături sistematice cu guver
nată principelui, pe oând înalta Portă 
ignoreză și mai departe pe guvernulă 
bulgară legală. Acestă atitudine a Pârtei 
e causa, că în Ungaria temperamentele 
suntă neliniștite, fiindă-că sublima Pârtă 
și inimicii Bulgariei pricinuescă neliniște 
în țeră și producă oonjurâții. Guvernulă 
imperială turcescă arată o asemenea ati
tudine dușmănosă și față cu supușii săi 
bulgari de origine, pe când din contră 
Mohamedanii suntă în Bulgaria totdâuna 
obiectă de grije pentru guvernulă bul
gară. Comunele mohamedane se bucură 
de perfectă libertate în Bulgaria ca și 
cele bulgărescl; 23 de muftii tragă ace
leași plăți ca și episcopii bulgari și afară 
de MohamedanI nici ună supusă bulgară 
nu e scutită de sarcina servițiului mi
litară. Guvernulă bulgară deci avea drept 
să aștepte și să spereze, ca Turcia să 
dea celă puțină supușiloră ei bulgari 
deplina libertate religionară și încă pe 
basa privilegiiloră de cari se bucură Mo
hamedanii în Bulgaria. Guvernulă bul
gară însă s’a înșelată în așteptările sale. 
Supușii bulgari ai Porții suntă persecu
tați fără de milă și nu gustă libertatea, 
ce ll-o garanteză tractatulă dela Berlină, 
și pe care libertate o gustă orl-ce altă 
confesiune din Turcia. Starea acesta 
nedreptă nu pâte rămâne fără de urmări 
pentru sentimentele bulgare și lucru fi- 
rescă, că ea, fiindă principatulă constitu
țională, face presiune asupra guvernului 
principelui.

In urma acesta Bulgaria este silită 
a-șî susține libertatea sa de acțiune, decă 
sublima Pârtă nu-șl va schimba atitu
dinea sa față cu principatulă vasală și 
nu va arătă față cu elă mai multă drep
tate ca pănă acum.

Privitoră la nota bulgară Ziare^e 
bulgare „Svoboda44 și „La Bulgarie1* 
publică câte-ună articulă, în care cea 
dinteiu c|ice, că guvernulă bulgară e de
cisă să recurgă la fapte, decă-lă obligă 
a rămâne sub suzeranitatea, care prin 
neputința ei și lipsa de autoritate este, 
superfluă, er cea din urmă 4i°ej c& ună 
vasală nu pote rămâne sub suzeranitate 
când nu găsesce ajutoră și protecțiă 
la ea. Suzeranitatea nu e decâtă o

umbră, cjice „Svoboda44, care costă pe 
Bulgaria bani și o împiedecă în lucră
rile sale.

Se Zice, că guvernulă otomană nu 
va răspunde notei bulgărescl, prin care 
se cere recunâscerea principelui.

Exregele Milan și radicalii șerbi.
Milan, exregele Serbiei, a pășită pe 

față în contra radicalismului dominantă 
acjl în Serbia, cu ocasia unui banchetă 
ce l’au dată în onârea lui profesorii dela 
șcâlele superiâre din Belgradă. Declara
țiile ce le-a făcută Milan au o deosebită 
importanță politică, mai alesă pentru 
afacerile interne sârbescl. Răspuncjendă 
cuvinteloră de bineventare ale rectorului, 
Milan a cjisO; că elă scie fârte bine, că 
lumea va atribui presenței sale oaracteră 
politică și de aceea politicesce vrea să 
se declare... Tot-deuna am fostă inimică 
declarată curentului radicală și voiu ră
mâne același și în viitoră ; când a tre
buită să încredințeză tronulă radicaliloră, 
am abdisă, er astăcjî vădă, că cu totă drep- 
tulă m’am luptată în contra radicaliloră, 
Zise Milan. Răspunderea pentru guver
narea sa o ia asupră-i, der nu răspunde 
de cele ce s’au întâmplată după retra
gerea lui. Serbia, Zise Milan, e în stare 
critică ir starea acesta au provocat’o în 
prima liniă demonstrațiunî ordinare și jos
nice. Persâna sa încă a fostă calumniată 
și murdărită, pentru-ce îșl ține de datoria 
sa, a-șl apăra totdeuna drepturile sale de 
cetățână și de tată. Milan la sfârșită 
dori fiului său mai multă norocă de cum 
a avută elă în decursulă furtunăsei sale 
domnirl. Vorbirea acesta a fostă primită 
cu entusiasmă.

Se vede însă, că cercuriloră condu- 
cătâre din Belgradă nu le pre e la sto- 
machă exregele Milan și că presența și 
vorbirea lui a făcută sânge rău în radi
cali. Dreptă probă pentru acestă aser
țiune putemă fără sfială să aducemă fap- 
tulă, ce-lă comunică o scire telegrafioă 
din Belgradă, că adecă rectorulă uni
versității, Nicolajeviol, care l’a bineven- 
tată pe Milan, numai decâtă a fostă pen
sionată.

Alianța ruso-francesă.
Foile rusescl, pe basa sciriloră, că 

alianța ruso-francesă s’a făcută, vorbescă 
și ele despre aoestă alianță. Cele mai 
multe dintre foile rusescl însă se rețină 
dela orl-ce felă de comentarii. „Novoje 
Vremja44 însă, vorbindă despre alianța 
ruso-francesă, dice, că ea fără îndoiâlă 
ar fi o alianță defensivă și că Rusia 
numai într’ună momenta de periculă 
și-ar lua refugiulă la ea. Politica pacl- 
nică a Rusiei e tocmai așa de invederată 
precum de învederate suntă pregătirile j 
militare continue ale Germaniei și ni- 
suințele ei de a câștiga aliațl pentru în
tărirea triplei alianțe, și acâsta mai alesă 
pentru-ca pe viitoră Germania să pâtă 
face o politică, în care nu va ave lipsă de ’ 
Rusia. Din punctulă de vedere ală aces- |

tei politici cei din Berlină au pusă tote 
pietrile în mișcare, numai ca să câștige 
Germaniei energiculă sprijină ală An
gliei.

Esecutarea lui Panița.
In dilele din urmă s’a vorbită, că 

tribunalulă militară a propusă principelui 
Ferdinand schimbarea pedepsei cu mârte 
a lui Panița în închisâre de 15 ani. După 
soirile telegrafice din Sofia însă princi
pele a respinsă propunerea tribunalului 
și a întărită sentința de mârte. In urma 
acâsta la 28 Iuniu n. la 10 âre dimineța 
Panița a fostă împușcată în tabăra de 
lângă Sofia în presența a 5 regimente 
de ostași, cari suntă staționate acolo, și 
în presența procurorului Markov. Panița 
a fostă dusă în tabără într’o trăsură în
chisă însoțită de ună gendarmă. Ajun- 
gendă la locuia de pierdare, preotulă l’a 
împărtășită cu sfintele taine, după aceea 
elă însuși șl-a legată ochii c’o cârpă și 
s’a îndreptată cu pași îndesați spre lem- 
nulă, de care a fostă legată, după ce 
șl-a luată ultimulă „rămasă bună44 dela 
ofițerii, cari erau de față. Ună despăr- 
țămentă de ostași (21) de sub comanda 
unui ofițeră, la semnulă dată au descăr
cată și Panița a cădțută numai decâtă 
mortu. înainte de ce s’a auc|ită semna- 
lulă „focă44, Panița a strigată cu voce 
înaltă ^Trăiiscă Bulgaria !u Cadavrulă, 
după-ce a fostă ridicată, a fostă predată 
nevestei sale spre înmormântare. La ese- 
cutare au fostă de față 4 regimente de 
liniă și unulă de tunari, precum și în- 
tregulă corpă ofițerescă. Panița era îm
brăcată în vestminte de cetățenă și în 
totă timpulă câtă șl-a petrecută cu elă 
grozava scenă a arătată o desăvârșită 
liniște.

O altă telegramă din Sofia asigură, 
că grabnica călătoriă a principelui Fer
dinand din Sofia stă în cea mai strînsă 
legătură cu esecutarea lui Panița.

SCIR1LE
închiderea delegațiunilorii. La 27 și 

28 Iunie n. delegațiunile și-au sfârșită 
lucrările pentru ăstă timpă. Ministrulă 
de răsboiu Bauer a împărtășită delega- 
țiunei austriaco mulțămita Maiestății Sale 
pentru stăruința și zelulă, cu care a lu
crată, er delegațiunei ungare i-a mulțămitu 
în numele Maiestății Sale ministrulă 
comună de finanțe Kallay.

* * *
Binefacere. „Egyetertes44 spune, că 

P. S. Sa Episcopulă Oradiei-marI Mihailă 
Pavelă a înmulțită fondulă de 25,000 fl., 
pentru provederea cu îmbrăcăminte a 
studențiloră săraci, cu 5,000 de fi., așa 
că acestă fonda are acum ună capitală 
de 30,000 fl.

* * *
Reședința Episcopiei române gr. cat. 

a Gherlei nu se va strămuta la Deșiu, 
ci va rămâne pentru totdeuna în Gherla, 

în a căreia piață s’au și cumpărată acum 
de curândă două sesiuni de locă, pe 
cari — după cum scrie „Kolozsvâr44 — 
încă în anulă viitoră se va edifica cas- 
telulă episcopesoă, după care va urma 
edificarea bisericei catedrale.

♦ 
* *

Dela întrunirea Someșurilor ni-se scrie: 
In adunarea representanții orașului Deșiu 
din 23 Iunie, Victor Szombatfalvi făcu 
propunerea, ca să se umple și ridice 
drumulă celă vechiu și părăsită dintre 
celea două poduri, și apoi să se predea 
comunicației și să se părăsâsoă celă nou, 
care s’a construit la porunca fostului prefect 
Banffy cu 6000 fl. și care e pre strîmbă. 
Acestă drumă se făcuse în speranța, că 
se va aduce episcopia română dela Gherla 
la Deșiu și apoi, ea clădirile intenționate 
episcopescl să aibă frontă spre Someșiu, 
trebuia drumulă să se facă așa cotită, după 
cum s’a și făcută. Der episcopia nu 
vine la Deșiu, Banffy a căcjută și Deșenii 
au rămasă cu ună drumă scumpă, der 
nefolositoră. Representanța orașului n’a 
primită propunerea de a se reconstrui 
drumulă celă vechiu, ne mai avândă de 
unde spesa spre acestă scopă încă vre-o 
3000 fl. Etă pentru-ce și câtă de ușoră 
se speseză 6000 fl. din banii publici!

* * *
„Kivândorlo moczok“ (Moții cari emi- 

greză). Sub titlulă aoesta bugetivorii 
dela reptila guvernamentală din Clușiu 
vorbescă în numărulă dela 28 Iunie n. 
despre emigrarea în România ă biețiloră 
locuitori din munții apuseni, cari în 
urma oprirei esploatării păduriloră, nu 
mai potă trăi în străvechia loră moșiă. 
Despre acesta amă vorbită și noi în
tr’ună numără trecută ală „Gazetei14, 
când se vestise, că 50—60 familii din 
Albacă, voescă să trecă în România din 
causă, că aici 11-a seoată totă isvorulă 
de traiu în urma oprirei de cătră erară 
de-a face negoță cu lemne. Reptila din 
Clușiu aruncă vina pe moșii și strămoșii 
moțiloră și acum, fiindă-că aceia „au 
înghițită pre multă, deoâtă se ouvenia, 
mergă moții și oerșâscă puțină pentru 
copii loră,u er administrației ungu- 
rescl să-i dea pace. Se înțelege, că 
și aici fantasticii dela „Kolozsvâr44 nu 
vădă decâtă urmările agențiloră din Ro
mânia și nu păcatele stăpânirei loră, care 
au făcută ca unii să rabde chiar muncindă 
totă diua, er alții să se îmbuibe pe rui
nele bietului poporă, căruia însuși era- 
riulă îi ia din mâni pânea de tâte Zilele.

Der nu va îutârdia bătaia lui Dum
nezeu !

* * *
Revisuirea regulărei granițeloră aus- 

tro-ungaro-române se începe adl la 18 
(30) Iunie de cătră comisia mixtă aus- 
tro-ungară-română. Comisari români 
suntă d-nii: generală Pencovicl și loc. co
lonelă Groza.

** *

tesaure prețiâse, în care îșl afla mân
gâierea, și aceste tesaure erau: diarulu 
vieței ei, ce-lă începu să-lă scrie încă în 
anii copilăriei dimpreună cu Liviu, și 
cățelușulă, ce ’i-lă dăduse elă ca dară la 
o di onomastică a ei...

Acum am înțelesă pentru-ce îi era 
așa nedespărțită miculă animală, pe care 
eu îlă uram așa, încâtă de multe-orl îmi 
venia să-lă sfărîmă.

Era o fii de sărbătâre, în care 
Marta nu mergea în librăriă și fiind-că 
eu o sciamă acesta, m’am dusă la ea. 
Tocmai scria în 4iară. Oând mă vătju, 
îmi clise •

„Bine că ai venită, căci în curândă 
te vei duce !“

Când mi-a amintită de despărțire, 
m’am întristată, însă ea mă mângâia di- 
cându-ml s’o caută totdeuna în librăriă 
de câte-orl voiu veni, căci presența mea 
o va consola; eu însă nu-mi puteamă 
opri lacrimile.

„Vec|i“, ’ml $ise dânsa, „de când a 
murită Liviu eu n’am mai vărsată nici 

o lacrimă; ași dori multă să potă 
plânge.14

„Și totă de atunci nu mai poți rîde?44 
o întrebaiu eu.

„Veselia nu s’a putută înpretini cu 
mine de locă44, 'ml Zis® dânsa și apoi 
tăcu.

Mai târdiu întinZându-ml diarulă ei 
deschisă, îmi Zise:

„Cetesce!“
După ce cetii vre-o două pagine, 

mai departe nu am mai putută ceti. In- 
tr’adevără, diarulă cuprindea luorurl, cari 
erau în stare a stârce lacrimi și din 
petră; numai mâna și inima Martei 
puteau fi în stare a înșira pe foi astfelă 
de idei și sentimente........................

Ne-amă despărțită. Totă-deuna de 
câte-orl eșiam din casă, eșiam cu gân- 
dulă să o cerceteză; de multe-orl însă 
trebuia să mă convingă, că e fârte greu 
a’țl pute înplini dorințele inimei; de 
cele mai multe-orl mă re’ntorceamă fără 
de a o fi vădută.

♦ <

într’o di m’am dusă la librăriă cu 
doră nespusă de a vorbi cu dânsa. 
Eram la ușe; nu mai aveam decâtă să 
întru.

Când am intrată, Marta ședea față 
în față c’ună bărbată, și amândoi erau 
atâtă de absorbiți în conversațiunea loră, 
încâtă deși densa era întârsă cu fața 
cătră mme, totuși părea, că nici nu mă 
vede, căci nu mă resalutâ.

Marta, care a suferită atâtă în vieța 
ei fără de a stropi florile suferinții cu 
rouă de lacrimi, de astă-dată plângea. 
Dânsa ținea o scrisore în mână, scrisâre 
ce părea, că se plecă de greutatea la- 
crămiloră vărsate pe ea, eră elă avea 
diarulă ei deschisă pe genunchi, din care 
se vede, că cetise pe când întraiu eu.

Stăteam surprinsă și tocmai eram în 
ajună de a mă retrage, când dânsa mă 
observă și veni spre mine c’ună zîmbetă 
lină dicendu-ml: „Scusă-ne.“

Deși fața mea s’a înseninată când 
am văZut’o zîmbindă, totuși îmi părea 
că totă ce mă încunjură, dimpreună cu 
inima mea, îmi șoptescă : tăcere. Căci 

suntă unele momente în vieța omului, 
când trebue să taci, deși sunetulă foiloră 
unei cărți, ce se întorcă în apropierea 
ta, în asemenea momente ’ți producă 
ună sgomotă revoltătoră. Astfelă deră mai 
multă șoptindă decâtă cu tonă i-am 
Zisă, că voescă să’ml comandă o carte, 
apoi luai condeiulă, scrisei titula cărții 
și i-o dădui. Dânsa încă’ml strînse mâna 
tăcândă și apoi am eșită. Când eram la 
la ușă, l’am zărită în treacătă; elă se 
juca cu cățălușulă.

La re’ntârcere cătră casă îmi părea 
bine, că am să călătorescă singură, de 
ârece saculă meu cu poveștile, care mai 
totdeuna e mai multă golă, atuncia cu 
dreptă cuvântă puteamă dioe, că i-am 
dată de fundă.

Ce am cugetată în decursulă călă
toriei mele pâte nici atunoia nu am 
sciută, și nici nu sciu fost’am în stare 
a gândi ceva.

A vede pe fața Martei strălucindă 
zîmbetulă printre lacrimi, era o enigmă 
nepătrunsă pentru mine.
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Florini falși. In Glușiu s’au ivită 
note de 1 fi., de cele nouă, falsificate, 
care însă se potă ușoră cundsce. O 
servitore, care tocmai voia să schimbe 
ună florină falsă, a fostă arestată.

* * *
Societatea acționarilor^ căii ferate M.- 

Ludoști—Bistriță șl-a ținută adunarea ge
nerală anuală în Clușiu la 28 Iunie n. c. 
sub presidiulă contelui Esterhazi Kal
man. Cu acestă ocasiune direcțiunea 
raportă, că din causa secetei mari din 
1889, suferindă recolta din acelă ană, au 
suferită deodată și venitele căii ferate 
ce ar fi trebuită să le aibă din trans- 
portulă buoateloră. Pe lângă tote acestea 
venitele din acestă ană au fostă cevașl- 
cevașl mai mari ca cele din anulă de 
mai nainte. Venitulă curată s’a desti
nată pentru răscumpărarea cuponiloră 
de pe 1889 ai aceloră acționari, cari au 
dreptulă de prioritate. S’a esprimată 
cu deosebire dorința, de a se direge bine 
acele drumuri din comitatulă Oojocnei 
și Turda-Arieșului, cari ducă la diferitele 
stațiuni și a căroră lipsă face imposibilă 
folosirea căii ferate. Articulii de trans
portă, cari formeză în deosebi frecuența 
acestei căi ferate, suntă: fână, grâu, să- 
cară, ovăsă, cucuruză și alte producte 
de câmpă, apoi lemne de focă, lemne de 
lucru, pietrișă și soărță.

* * *
Mortii de turbare. Ună băiată de 

șese ani, Stefan Banffy, ală unoră ță
rani din comitatulă Aradului, a murită 
de turbare în institutulă de vaccinare 
contra turbărei, ce s’a înființata de cu- 
rendă în Pesta. Băiatulu a fostă muș
cată în Maiu de ună câne turbată. Ună 
medică din Aradă a tratată pe băiată 
cinci săptămâni și numai după acestă 
timpă mediculă s’a hotărîtă să trimetă 
copilulă în institutulă din Pesta. Fiindă 
pre târdiu, vaccinarea n’a mai folosită 
nimică, deorece veninulă îi atacase 
creerii și copilulă a murită în cele mai 
grozave dureri.

* * *
Petrecere de veră va arangia „Reu

niunea Sodaliloră Români din Clușiu" 
Luni în 12 Iulie n. c. în favdrea fon
dului său. Pentru comitetulă reuniunei: 
Basiliu S. Podobă, președinte; Constan
tină Popă, vice-președinte; Iacobă Mu- 
reșiană, secretariu; Tuliu Roșescu, cas- 
sariu; Gregoriu Borza, controloră. Pre- 
țulă întrărei 60 cr. de persănă. Mâncare 
familiile îșl potă duoe cu sine. Supra- 
solvirile se voră publica pe cale d'i- 
ristică. Inceputulă la 7 6re p. m.

MactoMM se cantâ 
pentru foile 

„Preotul român* și „Amicul Familiei*.
Pentru a pute scăpa de băla, în 

care pătimescă acum mai bine de ună 
ană și jumătate, mi-s’a recomandată din

Acasă am sosită de-odată cu sera. 
Părea că și diua s’a grăbită cătră sfîr- 
șitulă ei, ca să nu mă mai lase multă 
timpă în brațele tăcerei, oăcl cu tote 
întrebările, ce mi-se adresau, nime n’a 
putută scote din gura mea nimică afară 
de răspunsuri scurte. Și ca să pună ca
pătă la tote impresiunile mele din acea 
4i, mi-am pusă capulă pe perină.

Dimineța, când m’am trecjită, tote 
mi-se păreau numai ună visă. Și cum 
mi-ar fi și putută părea realitate a vede 
pe Marta povestindă atâtă de intimă 
c’ună bărbată, încâtu i-a dată cjiarulCî 
vieței ca să-lă cetescă, pe când eu sciamă, 
oă numai unulă a fostă în lume, căruia 
i-ar fi încredințată foile inimei ei, er 
acela nu mai era......................................

Câteva dile în urmă primescă o 
scrisore dela o amică, în care’ml vestia 
o soire interesantă, și soirea era, că: 
Marta și-a serbată cununia înaintea al- 
tariului cu Liviu, amiculă ei din copilăria, 
pe care îlă creduse mortă de multă.

Atunci m’am deșteptată, căci pănă 

partea celebritățiloră medicali, pe am 
consultată, o vieță liniștită și fără muncă, 
în o climă mai sănătdsă. Dreptă aoeea 
în speranța de a scăpa odată de multele 
chinuri și suferințe ale bălei, ou care 
m’a cercată Dumnezeu, mă vâdă astrînsă 
a mă retrage cu totulă de pe arena pu
blicității și a-ml cerca restaurarea sănă
tății în regiuni mai priinciâse.

In urma aoesteia, „Preotulu românii*, 
înființată acuma-să 16 ani, și „Amiculu 
Familiei11, înființată acuma-să 14 ani, 
voră să înoete, deoă nu se va afla 
cineva dintre scriitorii noștri, oare să 
continue redactarea și edarea acelora, 
de sine se înțelege, că pe propria răs
pundere și propriulă folosă — nerețe- 
nându-ml eu nici ună dreptă la acelea.

Cei ce ară dori a reflecta la ambe 
foile acestea, ori la una din ele, binevo- 
escă a se adresa la „Tipografia Aurora 
in Gherla — (Sz. Ujvăr.)“ Se potă lua 
în edare amândouă imediată. La casă 
când nu s’ar afla nimeni oa să în
treprindă continuarea aoestoră foi, ele 
voră apăre totuși pănă la finea acestui 
ană sub îngrijirea unui collaboratoră in
ternă — pentru de-a nu suferi astfelă 
abonenții pe anulă întregă nici cea mai 
mică daună.

Gleichenberg (locă de cură) 18 (30) 
Iunie 1890.

Nicolae F. Negruțiu,
redactoră.

Tutunurile din România.

Cetimu în „Timpulti“:
Dela venirea d-lui Grigore Mânu în 

capulă administrațiunei regiei monopo- 
I lului tutunurilor0, acăstă ramură de ve
nituri a țărei nostre a luată ună avântă 
și întindere neașteptată.

S’a vorbită prin tâte cpa/rele însem
nate despre proectele d-lui Grigore Mânu 
d’a deschide în străinătate debușeurl 
pentru tutunurile nostre. Chiar noi amă 
anunțată, când încă aceste proecte erau 
în germene, încercările d-lui directoră 
ală regiei d’a exporta tutunulă nostru în 
streinătate. AstădI suntemă în posițiune 
d’a da cetitoriloră noștri amănunte mai 
complecte asupra ÎDgeniâseloră și stăru- 
itoreloră înoercărl ale d-lui Mânu.

La venirea d-lui Mânu ca directoră 
ală regiei, cultura tutunului nostru se 
ridica abia la 4000 hectare pe ană. De 
doi ani încoce, mulțumită energiei și ac- 
tivităței d-lui directoră, recolta tutunului 
a crescută și astăcjl se ridică la 8000 
hectare pe ană, îndoită de ceea ce era 
pănă acuma; afară de acesta s’au plan
tată tutunuri de Havana, de Palatinată, 
francese și turcescl cele mai bune.

Pentru a preîntimpina o recoltă rea, 
ce s’ar pute întâmpla, precum și spre a 

zave ună deposită de o cantitate mare 
de tutună în casă, că o comandă însem
nată ar sosi din străinătate, ceea ce cre- 

în momentulă acela și trează fiindă, 
totă visamă. Tote le-ași fi putută crede, 
der că pe Marta să o vădă fericită nu 
mi-o puteamă închipui de locă.

Eu nu mai doriamă, altceva decâtă 
să potă vedâ încă-odată strălucindu fe
ricirea pe o față, unde numai întristarea 
și suferința îșl avu loculă pănă atunci. 
Și când în urmă oredeamă, că sunt 
aprope de împlinirea dorinței mele, căci 
mă aflamă pe cale cătră ea, adesea’ml 
venia să mă întrebă, că pentru-ce ore 
s’a ascunsă sorele veseliei de nici cu o 
radă nu-mi lumineză gândulă meu?

Vai, der abia sosită pe pământulă 
făgăduinței, unde așteptamă să vădă o 
adevărată bucuriă, nu audiamă vorbin- 
du-se altceva, decâtă de nenorocirea ce 
o întâmpinase pe Marta.

Da, era o nenorocire mare, și încă 
una dintre acelea nenorociri nemărginite, 
căreia muritorii încă nu i-au aflată pe 
vastulă imperiu ală cuvinteloră, ună 
nume, care să corăspundă pe deplină 
durerei, ce așa fără de milă pătrunde 
inimele omenescl!.. 

demă nu va întârzia, d. Gr. Mânu a 
pusă de s’a construită o magasiă siste
matică de 120 metri lungime.

In acestă magasiă, provăcjută și cu 
o pivniță spațidsă pentru fermentarea 
tutunului, s’a făcută o provisiă pentru 
trei ani de (file. Curățenia, buna rîndu- 
ială și așezarea depositului de tutună 
face tdtă lauda d-lui directoră, și a atrasă 
admirațiunea streiniloră, cari au visitată 
acestă deposită.

Astfelă ună mare antreprenoră de 
tutunuri din Hamburg, căruia i-s’a sorisă 
de modulă cum suntă alcătuite aceste 
deposite și de calitatea tutunului, a res- 
punsă ou dispreță, că e o fabulă, în țâra 
românescă neputândă să existe asemenea 
lucru.

Scepticismulă antreprenorului însă 
și disprețulă său au suferită o mare 
sdrunoinare și s’a schimbată în admira- 
țiă când, sosită înâdinsă în Buouresol, 
spre a vede cu oohii acâstă minune, 
i-s’au deschisă magasiile și i-s’a arătată 
cum scimă și noi Românii să faoemă 
âre-carl luorurl când punemă stăruința 
și amorulă propriu în serviciulă unei 
lucrări.

D. Gr. Mânu a trimesă, prin agențl, 
probe de tutunurile nâstre pe tâte pie
țele mari din Europa. Calitatea, dulcâța 
tutunului nostru, care contrasteză cu 
celă americană și ungurescă, au făcută 
să i-se recunoscă superioritatea și tra
tările între diferite oase și regia nâstră 
au începută a se urma.

Ast-felă, pănă aoum regia a înche
iată contracte cu două mari case din 
Brema și Hamburgă pentru o cantitate 
de 650 de mii de ohilograme de tutună 
și o cantitate de 50.000 klgr. a fostă 
deja oumpărată pe preță de 12 mii de 
franci de cătră comerciantulă despre 
oare amă vorbită ieri, că, venită în 
BucurescI cu neîncredere în aoestă pro- 
ducțiă a nostră, a plecată entusiasmată.

Apoi regia a trimesă probe în Italia 
pentru a concura, la licitațiă, tutunurile 
ungurescl ce se consumă în Italia în 
cantitate de 750.000 klgr. pe ană.— La 
25 Iulie în Francia este o licitațiă pentru 
cumpărare de tutunuri; și aci d. Gr. 
Mânu va concura, și avândă în vedere 
calitatea superioră a tutunuriloră nâstre 
asupra celoră ungurescl, și prețulă mai 
scăzută, șuntemă îndemnați a crede în 
reușita nostră la acestă licitațiă. Chiar 
cu Ungurii s’a intrată deja în tratări 
ca să le dămă tutună d’ală nostru spre 
a’lă amesteca cu tutunulă loră, care pre
cum se scie e multă mai aspru. Cu Ame
rica de asemenea s’a intrată în tratări 
pentru amestecarea tutunului nostru cu 
acelă cultivată de Americani.

Țigaretele nostre prin calitatea tu
tunului ce conțină, prin formele loră 
plăcute, au începută de asemenea să 
pătrundă în străinătate și chiar în unele 
părți din lume, unde nu ne-amă fi

Abia trecură șese săptămâni dela 
cununia loră și pe Liviu l’a mușcată 
cățălușulă, care turbase.

Ore dintre tote suferințele Martei 
de pănă acuma, pututu-s’a asemăna vre
una cu aceea, în care ea a trebuită să 
întindă paharulă cu venină buzeloră lui ?

Și asta noi o numimă durere, toc
mai așa ca și când ne tăiămă la ună 
degetă.

M’am re’ntorsă fără de a mai cer
ceta pe Marta, deorece eramă sigură, că 
nimenea în lume nu i-ar stîrni sufe
rințele așa, precum i-le-ar stîrni pre- 
sența mea. Și apoi cine nu e în stare 
să aline durerile, se nu deștepte nici 
amintirile!...

Sufletulă ei încă totă mai vegetezâ 
pe acestă pământă, și-mi pare, că nu
mai atuncia, când ar înceta ea de-a mai 
fi, când ași sci, că ea nu mai sufere, nu
mai atunci dică inima mea ar bate mai 
ușoră, vădândă cum geniulă suferinței 
dispare deodată cu eal... 

închipuită nicl-odată, ca bună <5ră în 
Africa, unde se face ună esportă de ți
garete d’ale nostre destulă de însem
nată.

Acestă căutare a țigareteloră ro
mâne e datorită, precum amă spusă, atâtă 
calităței loră, câtă și prețului modestă 
cu care regiei nostre îi convine să le 
vândă. Ast-felă se vinde cu doi franci 
miia de țigarete.

Ună centru de consumația a țiga
reteloră este astăcfi netăgăduită Londra, 
unde tutunulă e înlocuită aprope ou de
săvârșire ou țigarete. In adevără, se 
scie activitatea ce domnesce în Londra, 
unde times is money (timpulă e bană) și 
era firescă ca țigaretele să ofere popu- 
lațiunei avantagiulă d’a nu le consuma 
timpulă trebuinciosă muncei. Și aci, d. 
Gr. Mânu rîvnesce să ajungă a introduce 
țigaretele nostre cu cari să înlocuescă 
Veveys, ce consumă locuitorii Londrei, 
și cari le revină mai scumpe decâtă ți
garetele românescl. Pentru acesta d-lă 
Mânu va întreprinde o călătoriă pănă 
la Londra unde va căuta prin o lovitură 
dibace să întroduoă țigaretele românescl 
în gustulă loouitoriloră de pe marginea 
Tamisei.

De aceea d. Mânu a intrată în tra
tări cu ministerulă Domenieloră pentru 
a se ceda regiei locuri de cultură în Do- 
brogea. Astfelă s’au acordată 800 de hec
tare la Lunca-vița și 500 la Isaccea. 
Pe aceste locuri chiar dela tomnă se va 
introduce cultura tutunuriloră celoră mai 
reputate de Palatinată, de Havana, tur
cescl și francese, specie de Havana, 
precum și tutunulă cu f< a lată pentru 
confecționarea țigăriloră de foi.

Mnlțămită publică.
Beiușiu, Iunie 1890.

Subscrisulă, ca orfană de tată și lip
sită de mijloce materiale, fiindă mamă- 
mea o văduvă preotesă fără avere, am 
fostă norocosă a primi ună ajutoră de 
12 fi. pentru solvirea didactrului sco- 
lastioă pe anulă ourinte, dela următorii 
d-nl: Eliă Moga protopopă 1 fl. Vasiliu 
Popă, protopopă 1 fl.; Dr. Stană, pro
fesor ă 50 cr.; Alexiu Ardeleană 50 or.; 
T. F. 50 cr.; Hermina Ignatu 1 fl.; Au- 
gustină Teochară 20 or. D. Simai 20 cr. 
N. N. 20 cr.; Gizela Popă 50 cr.; Ilarie 
Crișană 50 cr.; N. C. 20 cr.; Gerard 
Veghso deputată dietală 1 fl.; Gavrilă 
Cosma candidată de advocată 50 cr.; 
Ioană Nistoră 10 cr.; Olteană Ștefană 
20 cr.; N. N. 10 cr.; Parteniu Traiană 
învățătoră 1 fl.; Mihaiu Cosma 50 cr.; 
Teodoră Popă 50 cr.; A. Crețu 50 cr.; 
Dr. Mureșiană 1 fl.; Vasiliu Erdelyi 50 
cr., pentru care faptă generosă și pe 
<acăstă cale aducă mulțămita mea fi- 
iescă.

Cu deosebire mulțămescă Clrs. d-nă 
Georgiu Popă, profesoră de clasă, pen
tru bunăvoința părintescă și ostenâla 
prestată cu colectarea sumei de mai susă.

Ilie Indrieșă, 
studentă în cl. IlI-a gimnasială.

TELEGRAMELE „GAZ. TUANS*.
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Praga, 30 Iunie. Parola cea mai 
nouă a Cehiloră tineri e: să dea 
năvală cu petițiunî la împeratulă 
t6te comunele cehe, cerendu se 
disolve dieta și se se ‘ convdce o 
dietă nouă.

Sofia, 30 Iunie. Cu ocasiunea 
esecutării sentinței de mdrte față 
cu Panitza, comandantulă taberei 
a rostită cătră trupe o vorbire, în 
care aprobă sentința ca fiindă. me
ritată, și observă, că astfelă de 
sierșitu așteptă pe toți trădătorii 
patriei.

SJwrsuBâi pieței fSSimșasvBi
din 30 Iuniu st. n. 1890.

Bancnote românescl Oump. 9.27 Vend. 9.29
Argintă românescă - n h.23 n 9.26
Nopoleon-d’ori - - - H 9.29 M 9.32
Lire turcescl - - - n 10.56 0 10.61
Imperiali .... h.54 M 9.59
dalbinl , n 5.45 6.50
Scris.fonc. „Albina“6u/0 H 102- —,—

- n n l^°/o n 99.50 >» —
Ruble rusesc! ... n 133.— M 134.—
Mărci germane - - ,,
Discontulă 6- •:n/0 pe ană.

1»

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Cnraultt la bursa de Viena 
din 28 Iuniu st. n. 1890.

Renta de aurii 4%.........................
Renta de hârtiăb°/0..........................
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 

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

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

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

Amortisarea datoriei căiloră ferate da 
ostă ungare (3-a emisiune) - -

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

ungurescă .......
Imprumutulă cu premiulă ungurescă : 
Losurile pentru regularea Tisei și 

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 austr 
Galbeni împărătesei....................
Napoleon-d’orI.........................
Mărci 100 împ. germane • • • 
Londra 10 Livres sterlinge - -

$ “

Se-

103.26
99.65

117.—
96.90

113.40
89.—

104.--

138.75

i Cele mai bune

i Materii (stofe) de Briinn
1 lifereză cu prețurile originale
i Fabrica de postavuri line

SiegeMmhof
în Brunn.

Pentru unii rendQ de haine bărbătesc! 
de primăveră seu veră

este de ajunsă unii cuponă în lungime de 
i 3-10 mtr., cari facă 4 coțl de Viena.

Ună cuponă din
, lână veritabilă costă

fi. 4.80 calitatea obicinuită.
fl. 7.75 calitatea fină.

i b*' fl. 10.50 calitatea cea mai fină.
M*' fl. 12.40 calitatea suprafină.

Mai departe suntă de căpătată în cea 
1 mai mare alegere Kammgarne țesute cu 
, firicele de mătase, stofe pentru pardesiurl, 
pâslă (Loden) pentru vînătorl și turiști, 

1 peruvienă și toscingă pentru haine desa- 
i lonă, postavuri pentru uniforme de amplo- 
iați, stofe de spălată din ață pentru băr- 

1 bați și copii, stofe veritabile de pichetă 
pentru giletcl, etc. etc.

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

Mostre gratis și fra/nco. 
268,40-36XlT'JITȚ.----  |

| DENTISTUL D" GUST
ține consultațiunl

X TERGU1
i dela 9—12 și dela 2—5 bre

TERGULU POMELORU No. 93
Scoterea dințilorii cu și fără de narcosă.

Plombarea dîntiloru cu Cementu, argintii și aurii. 
Dinți artificiali

yy

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

and. 
șese lunî . 
trei luni .

trei
șese
unu

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

Pe
Pe
Pe
Abonamentele

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

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

ABONAMENTEGAZETA THA1TSILVAHIEI
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria
luni.......................................... .....
luni. . ........................... ....
ană...............................................

•'

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 tr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă

Pentru Austro-Ungaria
anu.
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate:
..........................................S
..........................................4
....................................... 2

se făcu mai ușoru și mai

50 cr

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

Mersult trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de stata r. u. valabilă din 1 Iunie 1890

Budapesta—PredeaIÎB Predeald—Budapesta ffli.-Pesta-Aradu-Teiaaș Teiuș-Aradu-BÎ.-^esta Capsa-mică—SilBiiw
Trend 
accele- 

ratu.

Trenă Tren de Tren de 
aoeele-

rații
per- 
aâne

per- 
s6ne

Trenă 
accele
rată

Trenti 
de 

pers.

Trenă 
accele
rată.

Trend© 
per- 
ndne

Trend 
accele- 
ratu.

Trend 
de 

pers.

Trend 
de 

pera.

Trend 
accele

rații.

Trend 
de 

peru.

Trend 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare j

Mezd-Telegd 
Răv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbeu 
Nădășel

3.25
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

8.—
2.—
4.05
5.46
7.01
7.11
7.41
8.16

Clușlu
Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
[Jiora 
Vințulă de 
Aiud

I
1

susă

Teiușă

Crăciunelu
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodă 
Augustină 
Apața 
Feldiâra

BrașovO
Timișă
EPredealâ

BucurescI

4.26
4.58

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

9.05
9.35

10.50
7.35

11.07
1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40

Trenă 
de pers 
10.35
11.02
11 23
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47
9.30

6.22
6.38
6.59
7.11 ’
7.24
7.39
7.54
8.11
9.18
9.49
9 56

10.02
10.22
10.39
10.57
11.20
11.36 
12.04
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30
6.14
6.45

11 35

6.10,
9.28

11.58
1.51
2.06
2.46
3.40-
4.03'
4.25:
4.51:
5.32
5.49
6.11
6.28
6.44
7.04
8.30
8.55

10.31
11.19
11.27
11.35
12.02
12.26

1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.39
6.03
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31

BucurescI 
g’redeală 
Timișă

BrașovO II
Feldiâra
Apața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică <
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă

Teiușă

Ai udă 
Vințulă 
Uiăra
Cucerdea 
Ghirișu 
Apahida

I 
I

de susă

Clușlu
Nădășelă 
Ghîrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca 
Răv
Mezd-Telegd
0radea-mar8 j

11.23
12.08

P. Ladâny 
Szolnok

Budapesta

Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2.43
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.4^
6.48

7.22

7.51
7.58
8.15

8.45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

4. -
4.44
5.20
5.47
6.3b
8.12
8.4(
9.29

10.10
10.32
10.42
11.01
11.37
11.52
12.23

1.23
I. 50
2.20
2.28
2.46
3.33
5. —
5.28
6.05
6.26
6.42
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
II. 08

1.19
3.31
6.35
6.50

4.10
4.50
5.50

4.45
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11.51
12.27

L.L.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.54
2.16
2.23
2.39
3.15
4 32
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
2.25

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmneșă 
Ocna
Sibiiu

Tr. de p. T. tie p. 'Tr. omn

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

8.- 10.50
2,_ 8.15
4.20 11-18
8 W 3 50

4.46

4:1

3.25
9.40
1.02
5.27
5.50
6.02
6.23
6.34
6 52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18-1
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58

Simeria (Piski)-S*etroșenS Petroșeni-Simei*ia(Piski)

Viena
Budapesta
Szolnok

1.35
1.59
2.32
2.59
3.13
3.18
3.33
4.03
4.14
4.36
5.06
5.24
5.45
5.51
6.08
6.42
7.52
8.10
8.30
8.60
9.05
9.19
9.43 

10.02
10.41 
10.56 
11.13 
11.32 
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15

10.40

AradO
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
Sadna-Lipova 
Oonop 
Berzava 
Soborșinti 
Zamă 
Gurasad^ 
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Or ăștia
Șibotă 
Vințulă de josă
Âlba-Iulia
Teiușă

Teinșă
Alba-Iulia
Vințulă de josă 
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia 
Gurasada
Zam.il 
Soborșinti 
Berzava 
Conopă 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

AradO
Szolnok
Budapesta

Viena

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56

7.2O| 1.40 6.

6.46
7.02

5.49 7.36
^6.06 7.50
â6.24 8.03
16.53 8.26
= 7.06 8.38
7.45 9.05

11.51 2.25
1.55 5.50

Simeria
Streiu
Hațegă 
Pui 
Orivadia
Banița
Petroșenl

T. d. p.
7.17
7.54
8.45
9.39 

10.37 
11.26 
12.-

T, omn.

11.28
12.12

1.08
2.03
2.51
3.30
4.02

T« omn.

3.50
4.32
5.20

Petroșenl 
Banița 
Orivadia
Pui
Hațegă 
Streiu
Simeria

T. omu.
6.05
6.45
7.26
8.07
8.51
9.41

10.20

T. omn.
10.42
11.23
11.57
12.33

1.19
2.09
2.47

6.15
7.03
7.43
8.15

Aradw—Timișora

Sibiiu- Copșa-mică
Tr. onm. Tr. de p. Tr. do p

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

©ucerdea -®ș®rlaeiu
BeghiuuSu săsescu

T. omn.
4.03
4.49
0.24 

~6ÂM
6.43
7.28
8.-

Tr. de p. Tr. de p. Tr. omn.

Cucerdea 2.55 8.20 2.56
Oheța 3.25 8.50 3.29
Ludoșă 3.46 9.11 4.06
M.-Bogata 3.56 9.20 4.15
Iernută 4.33 9.57 4.54
Sânpaulă 4.48 10.12 5.10
Mirașteu 5.11 10.35 5.34

Oșorhelu < 5.30 10.54 5.35
5.50 4.58

Reghinul-săs. 7.2 b 7.-

Timftșora—Aradia

4i. Jiii’S șu—Turda

T. omn. T. omn. T omn. T. omn.
Aradfi 6.18 4.18 Timiș 6r a 6.30 1.10
Araduiă nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
Nămeth-Sâgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 Nămeth-Sâgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Araduiă nou 9.09 3.41
Timișăra 9.04 6.50 Aradă 9.25 3.55

Turda—fcăiiârișu

Begfciuul® s&sescft*
Oșorheiui-Cucerdea

Simeria (Piski)-llJmed

Reghinul-săs.
Tr. omn. Tr. de p. Tr. do p.

8.25 8.-
Oșorhelu |

7.24
10.—
5.54

9.49
10.20

Mirașteu 7.44 6.14 10.39
Sânpaulă 8.07 6.37 11.02
Iernută 8.29 6.58 11.23

|M. Bogata 9.02 7.2& 11.53
Ludoșă 9.35 7.41 12.06
Cheța 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

6.05

JTIureșu-3uud®șd-Bistrița Bistri|a-Mureșu-Sjud®șu
|T. omn.||

4. — I Bistrița 
g 4y i Țagă-Budatelecă 
g gg I Murășă-Ludoșă

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

Mureșă-Ludoșă 
Țagă-Budatelecă 
Bistrița

TTomn.

1.16
4 50

Ghiriși) 
Turda

7.40 10.50 3.56 8.30 Turda
8.- 11.10 4.10 9.50 Ghirișa

Siglaișora—Odorheiu

6.05 9.40 2.40| «.20
6.26 10.-

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

Tr. omn.

4.-
4.21
4.50

3.- 8.40

Odorlieiu—Sigiiișora
Cnied.-Simeria (Pisk:).

>

9.25
9.5]

10.10

L'nieddra
<.erna 
Simeria

Sighișăra 
Odorheiu

_  11.25. Odorheiu
7.49 1.50| Sighișdră

1‘ipogralia Ă, MUREȘÎĂNU Bra^oTT

7 21 6.— 8.40 2.45
10.52 5.28:


