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„GAZETA TRANSILVANIEI**.
Cu fl Iulie A89O stiltt vechiu 

s’a deschișii nou abonamentu. la care în- 
vitămu pe toți amicii șl sprijinitorii fâiei nâstre.

PretuBâ abonamentului:>
l’entru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl. 

pe șâse luni 6 fl., pe ună ană 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe ună 
ană 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe ană 2 fl., pe 
șăse luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe ană 8 
franci., pe șăse luni 4 franci.

Abonarea se p6te face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voriî abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă. 
_ _ _ _ _ _ Administrațiimea „Gazetei Transilvaniei11,

Brașovu, 9 Iulie st. v.
întrebarea, că ce se va alege 

din pactulu ceho-germanfi preo
cupă mereu spiritele din partea de 
dincolo a monarchiei.

Scrisbrea lui Rieger, prin care 
anunță retragerea sa din vieța po
litică, a făcută o adencă impresiune 
asupra tuturoru partideloru aus- 
triace. Interesantă este enuncia- 
țiunea cfiarelorii boeme „Politik“ 
și „Hlas Naroda“. cari suntu or
ganele partidei Cehilorti betrâm 
cu privire la retragerea lui Rieger.

„Politik" atrage atențiunea cer- 
curiloru competente asupra fap
tului, că numai și numai auto
ritatea lui Rieger a ținutu pănă 
acuma laolaltă elementele amice 
pactului și că nu se mai află ni
meni, care se pbtă înlocui pe a- 
cestu bărbatu. Rieger, c|ice numita 
foiă, a susținută pănă acuma le
gătura Cehiloru cu aristocrația 
boemă și cu t6te acele elemente, 
din cari se compune maioritatea 

de față a parlamentului austriacă. 
In fine accentueză, că esistența 
maiorității actuale în parlamentă 
nu este numai interesulă Cehiloră 
și dă guvernului se cunbscă, că 
decă în adeveră pactulă ceho-ger- 
mană este privită ca o necesitate 
de stată, și decă mai au valbre 
cuvintele monarch ului dela 1879, 
că adecă Austria are misiunea de 
a fi ocrotitore a drepturiloră și a li
bertății tuturoră poporeloră sale, 
atunci cei dela guvernă trebue să 
țină semă și de sîmțulă poporului 
cehă și se nu încarce numai lui 
în spinare tăte sarcinele acelui 
pactă.

Cu alte cuvinte se cere ca gu- 
vernulă se satisfacă dorințeloră 
națiunei cehe. Astfelă (țic© și „Hlas 
Naroda“, că asaltulă dată de cătră 
Cehii tineri, în urma agitației loră 
puternice, a tacticei Germanilor^ 
și a intervenirei organeloră guver
nului în desbaterile asupra pac
tului, a căpătată o putere, căreia 
i se pote pune stavilă numai prin 
însemnate evenimente, și că nu se 
voră schimba lucrurile în Boemia, 
pănă când nu se va delătura prin- 
tr’o faptă neîndoiăsă neîncrederea, 
ce-o arată poporulă cehicu față cu 
punctațiunile dela Viena ale pac
tului.

Față cu energia, cu care ’șî 
apără Cehii postulatele loră na
ționale, este interesantă asemă
narea, ce-o face organulă stângei 
estreme maghiare, „Egyetertes^, 
între pactulă ungurescă și pac
tulă cehi că.

Deak, Br. EdtvOs și Andrassy, 
cțice ,,Egyetertes“, au făcută la 
1865 proiectulă de împăcare, prin 
care s’a stabilită Uniunea reală 
cu Austria și cu tote, că au ur
mată mai târejiu bătaia dela Ko- 
niggrătz și strîmtărea domniloră 
dela „Burg“-ulă din Viena, pactulă 
s’a încheiată cu doi ani mai târ

ziu,. der nu mai favorabilă, ci mai 
nefavorabilă de cum a fostă sta
bilită în primul ă plană și acesta 
s’a putută întâmpla numai pen- 
tru-că Maghiarii s’au încrezută în 
curatele: intențiunî patriotice ale 
memorațiloră bărbați de stată, cari 
erau așa de multă sărbătoriți, și 
pentru-eă puterea elementeloră con- 
ducătăre ale societății maghiare 
se slăbise așa de multă, încâtă n’a 
putută să opună o forță tare do
rinței de împăcare, ce prepondera. 
Astfelă nu și-a putută susține 
independența sa față cu puterea.

Cehii însă nu facă așa. Ei, vă- 
(țendă, că proiectulă de pactă 
conține concesiuni, cari nu stau 
în consonanță cu principiile na
ționale profesate și cu ideile loră 
de dreptă publică s’au ridicată în 
contra bărbațiloră loră de stată, 
cu tăte că aceștia se potă ac|I 
mai curendă provoca la forța îm- 
prejurăriloră, decâtă odiniără băr
bații de stată unguri. OrI-ce amă 
crede, esclamă „Egyetertes“, des
pre atitudinea Cehiloră, deși nu 
dămă dreptate postulateloră lord 
și deși nu credemă, că luptele loră 
voră ave ună sferșită norocită, to
tuși trebue să recunăscemă, că o- 
piniunea publică cehă dă dovedă 
despre o mare energiă și con- 
sciință de sine politică.

Cercurile curții—adauge „Egye- 
tertes“ — cari au pusă așa mare 
greutate pe încheierea pactului 
boemă voră începe să prețuescă 
mai bine câtă de mlădiăsă a fostă 
opiniunea publică maghiară.

„La tăte aceste1', 4i°e ,,Egye- 
tertes", „ne gândim partea năstră.“

Așa (țicemă și noi.

Abdicerea prințului Bulgariei.
Unii raporta adresata din Berlina 

cătră „Pol. Corr.“, observă față cu sgo- 

motele desmințite despre intențiunile 
prințului Ferdinand de a abdica, că între 
rudeniile francese ale lui s’a esprimată 
dorința, ca prințula să se retragă și prin 
acesta să se înlăture din cale o petră 
de care se’mpedecă Rusia. OrI-ce Fran- 
cesa e oonvinsa, că Franța păte fi pusă 
prin Rusia în posițiune d’a ’șl recuceri 
Alsația-Lotaringia. De aci vina ovațiu- 
nile, ce Francesii le faca Rusiei la di
ferite ooasiunl, de aceea prinții de Or
leans îșl dau silința să facă pe prințula 
Ferdinand a se retrage, pentru oa să dea 
dovecll, că și familia Orleans e gata la 
orl-ce jertfă pentru a se face plăcută 
Rusiei. Prinții de Orleans însă, (fio© ra- 
portula, au trecuta cu vederea, că prin
țula Ferdinand are interese proprii, ce 
nu stau în legătură cu interesele fran
cese și specifice orleanistice, și că pentru 
elfi nu e nici o causă ca, de dragulfi ve- 
rilorfi și unchilorfi săi, cari în genere 
pre puținii s’au interesata de elfi, să re
nunțe la o posițiune, în care elfi a fă
cuta poporului bulgarii și șie-șl servicii 
esențiale.

Germania, Rusia și Austro-Ungaria.
Cuprinsulti sensaționalului articula 

alfi lui „Hamburger Nachrichten“, care 
se dice, că este inspirata de Bismarck 
și despre care ni-s’a telegrafatfi în Sâm
băta trecută, este următorulfi:

Vorbindfi despre situațiunea poli
tică esternă, numita foiă dice, că este 
lucru nesocotită a agita în contra Ru
siei. Retragerea prințului de Coburg n’ar 
însemna amenințarea, ci întărirea păcei 
europene. Decă dorința triplei alianțe 
este, ca să rețină pe Rusia de a ataca 
Austro-Ungaria, atunci Germania este da
tore, ca să se întrepună pentru susține
rea păcei între Austro-Ungaria și Rusia. 
Pentru a pută face acesta, Germania 
trebue să stea cu Rusia în relațiunl bune 
și amicabile. Cine vre să turbure bunele 
raporturi dintre Rusia și Germania, acela 
vatămă tocmai acele interese ale triplei 
alianțe, pe cari mai cu semă Germania 
are chiămarea de a-le apăra.

•' Decă s’ar împlini dorința acelei presse

FOILETONULU „GAZ. TRANS.-

Gianettino l’Ingrese.*)
Novelă venețiană, de F. de Gaudy.

Servitorulil ’i întinse cu precauțiune 
punga, o smânci însă repede strigândfi : 
„Stai! Ori cine ar pute veni. O miiă de 
napoleoni nu se câștigă așa de lesne. 
Prin ce te poți legitima, că ești trimi- 
sulfi lui Peppo. Dracu vă crede pe voi, 
miserabililorfi !u

Banditule, căruia ’i zăcea la inimă 
primirea banilorfi, îșl înghiți năcazulfi și 
arătă servitorului unfi obiecții, care nu 
se putea distinge bine din causa întu- 
nerecului.

„CunoscI acesta obiectă, negrule?44 *i  
(fise elfi.

„Nu“, fu răspunsulii. „Acolo arde o 
lampă. Haide acolo.“

CâțI-va pași mai încolo ardea unfi 
felinarfi înaintea iconei sfintei Anunziata. 
Banditule îșl luă pălăria înaintea iconei 
protectore a Florenței, îșl făcu cruce și 
murmură printre dinți o rugăciune, apoi 
smânci unfi lanțQ de aurii ou o cheiă 
de orologiu din buzunarulfi vestei și o 
dădu maurului. Aii recunoscu, că e alfi 

baronului, înmănuâ banditului banii după 
o scurtă reflexiune, apoi se depărta cu 
o sdravănă înjurătură englezescă.

Din două sărituri banditulii fii lângă 
elfi și-i striga: „Dă-ml lanțulfi, câne 
spurcată. E alfi meu, dă-mi-lfi mai cu
rând fi !u

„Ho! Cum m’ar crede Mylady, că 
țl-am predată banii și că nu i-am opritfi 
pentru mine, decă nu i-așl aduce vre-unii 
semnă ?“

„Ei! plăcă acasă, dâcănu, îți trântesc 
ună glonță în capă. Ce credl, nătărăule, 
că am venită nearmatfi?14

Apoi scose din haina sa ună pistolfi 
mare, trase cocoșulă și puse țeva cu 
unfi zimbetă satanicii sub nasulfi bandi
tului. Acesta stătu unfi momenta nede- 
cisfi, să i lase lanțulfi seu să se lupte 
cu Aii. Preferindfi pe cea dintâiu, plecă 
în grabă și dispăru în întunereoulfi 
nopții. *

Sorele se pleca cu încetulă cătră 
apusulă său și auria culmile munțilorfi 
și vârfurile arborilorfi. Era în sera aceea, 
în care banditulfi primi banii de răscum
părare dela Aii, pentru baronulfi și fiulfi 

.său. îndată ce sosi ndptea, trecu ter- 
minulă și nefericiții prisonierl erau dațl 
morții.

Intr’o vale adumbrită de castani 
stufoși, prin care trecea unfi miefi pârău, 
se așeclase tabăra lui Peppo Ceccarelli. 
O casă sinistră, care deja de multă nu 
mai era locuită și ală cărei coperișfi era 
aprâpe ruinată de influința timpului, o- 
feria o asounejătore favorabilă bandiți- 
loră și împiedeca să se vadă atâtă efiua, 
câtă și nâptea, foculă, care-i putea să-i 
trădeze. In acâstă colibă ședea o femeiă 
tânără, ffumâsă, cu unfi copilă de țîță 
în brațe. Mărgelele, crucile dela gâtă 
și medaliile, cari se aflau împrejurulă 
grumaziloră ei, cerceii de aură și vălulfi 
celă fină arătau pe soția căpitanului. 
Pe lângă îngrijirea fiicei sale, i-se încre
dințase și pregătirea cinei, care fierbea 
la focă într’ună mare cazanii. Soțulfi ei 
sta rădimaffi de ușă cu privirea încrun
tată, fumândă dintr’o pipă scurtă. Sin
guraticii bandiți zăceau împrăștiațl pe 
iarbă pe lângă o sticlă mare de Chianti 
și se jucau cu nisce cărți murdare, îoju- 
rândă și certându-se.

Doi bandiți cu carabinele între pi- 
ciore ședeau pe ună trunchiu de copacă 
și păziau pe sărmanulă baronii, care cu 
o mină posomorită privia în depărtare, 
netedîndă din când în când buclele aurii 
ale copilului său, care durmia.

„Peppo !“ strigă femeia, „mâncarea 
este gata, vino înăuntru, chiamă și pe 
ceilalți și nu uita pe baronulă și pe mi- 
culfi său ângerașii. Fii ună galant’uomo. 
Prisonerii nu trebue să lâncecjescă.

Oăpitanulă se scula repede, arunoâ 
încă o privire în depărtare, scutura ca- 
pulă cu năoază și înainta spre Englezii.

„Signore, decă poftesc!, vino la 
cină!14

Baronulfi olătinâ din capă într’ună 
modă negativă.

— „Signore, aici e o buteliă de 
Aleatico. Bea din ea!u — Baronulă er 
refusâ.

— „Cum poftescl, Mylord44, murmură 
banditulfi, „ori sătulii, ori treză — totfi 
trebue să mori! “

Apoi întră în colibă, luă cu o lingură 
de supă o bucată sdravănă de carne 
de mielQ și începu a mânca cu poftă și 
a bea din sticla cu rachiu.

„Santo nu mai vine“, murmură elfi.
„Mai e unu sfertti de oră și timpulii 

fixații a trecută. Canalii suntă Englezii 
aceștia, să jertfescă unfi bărbații și unfi 
copilă pentru miserabila sumă de 1000 
de napoleoni.14

„Mai așteptă o di“, Mauricia. 
„Cine scie.“ — 
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germane, oare fără nici o judecată este 
inimică a Rusiei, și astfeliu decă Ger
mania s’ar espune pentru apărarea inte- 
reseloră, ce le are Austro-Ungaria în 
Peninsula - balcanică, față cu Rusia, 
Germania numai decâtă ar perde ro- 
lulă de conducătorii ală triplei alianțș 
și ea însa-șl ar fi condusă de alții, și încă 
de Austria.

Din momentulă, în care Germania ar 
voi s’o rupă ou Rusia de dragulă Aus- 
tro-Ungariei, din acelă momenta Ger
mania ar deveni dependentă de Aus
tro-Ungaria. De-o asemenea sorte orl-ce 
patriota adevărata voesce să fiă scutită 
Germania.

Dâcă ohiar și numai odată s’ar în- 
cumăta Germania, ca să se pună în servi- 
ciula Austro-Ungariei în contra Rusiei, 
diplomația austriacă de sigură ar ave de 
gânda, ca noi totdeuna să lucrămă după 
placulă ei. Ar trebui s’o rupemă cu 
Rusia și să fimă avisațl numai la Austria, 
pe când acum, abstrăgândă dela obli- 
gamentele din tractata, avemă deplină 
libertate de acțiune și, după puterea nds- 
tră armată, suntemă oonducătorii triplei 
alianțe.

D6că ne-amă strica ou Rusia și ama 
fi avisațl numai la Austro-Ungaria, ama 
ajunge într’o situațiune forte neplăcută 
pentru noi, ba pe la spatele nostre Rusia 
ar pute să pășescă și la o alianță cu 
Austro-Ungaria. Atitudinea, ce ar obser
va-o în urma acesta Italia, ar depinde 
mai multa dela Anglia, ori dela Francia, 
decâta dela noi.

Sortea lui Coburg și a Bulgariei — 
dice în fine articululfi — pentru noi nu 
plătesce nici câta o umplătură de pușcă 
germauă; acestea singura numai față cu 
Austro-Ungaria snuta de însemnătate, 
și Germania șl-ar păgubi propriele ei 
interese, deoă ar voi să apere politica 
Austro-Ungariei față cu Rusia.

La acestea observă „Berliner Tage- 
blatt:“ „Așa-deră ce folosa ar ave pentru 
Austro-Ungaria tripla alianță, decă în 
casă de lipsă nu și-ar întorce ascuțișulu 
și în contra Rusiei?... In Viena se voră 
liniști cu împrejurarea, că „Hamb. Nach- 
richten“ nu este organulă actualului can- 
celară.“

Bugetulu pe 1891. Toți miniștrii ung. 
și-au depusă proiectele de bugetă pentru 
exercițiulă anului viitoră. După cum se 
spune, nu va fi mare deosebire între bu- 
getulă din anulă aoesta și între celă din 
anulă viitoră. La bugetulă ministeriului 
de justițiă s’a adăugată și suma votată 
cu ocasiunea legei asupra descentrali- 
sărei tableloră r. Bilanțulă bugetului cu 
totă urcarea venituriloiă nu se va îm

„Se așteptă, să mă lasă sămăspen- 
dure?“ strigă banditulă. Deja de două 
tjile stămă în gaura acesta. Sanguinaccio 
di dio—fără să câștigămă măcară o cen
timă. — Matteo mortă. —Decă ași erta 
ereticului acesta — nu voiu mai pute primi 
cuminecătura11.

Maurioia părăsi într’aceea casa și cu 
amicițiă se apropiă de Englesă.

Ea repeți întrebarea și căpătândă 
ună răspunsă negativă, ’șl ceru voiă să 
ia pe miculă Iohnnie și să’i dea de mân
care.

Baronulă se uită posomorită la mi
culă său copilă și cl.ise : „Așa dorme de 
bine“.

„Lasă pe mine, Domnule1', răspunse 
buna femeiă. „Eu sunt mamă și’lă iu- 
bescă pe mititelulă d-tale ca și pe Pep- 
pina mea“.—

Apoi ridica pe somnurosulă copilă 
din brațele tatălui său, îlă sărută cu 
dragoste și’lă duse în colibă.

Sfertulă de oră trecuse.
Ceccarelli eși din colibă cu orolo- 

giulă în mână și cu carabina pe umără.
„A trecută timpulă, Signore11, strigă 

elă lui Sir Robert cu voce profundă. 
nPregătesoe-te!“

bunătăți. Acestă stare se esplică prin 
urcarea bugeteloră singuraticeloră mi
nistere și prin urcarea extraordinară a 
cheltueleloră comune.

* 
*

Școlă nouă românescă în Aradii. Co
muna bisericescă română gr. or. din 
Aradăzidesce o nouă școlă în suburbiulă 
Perneava. Duminecă în septămâna tre
cută s’a pusă petra fundamentală la noul 
edifioiu ou solemnitatea religiosă înda- 
tenată și în ființa de față a unui însem
nată numără de credincioși. Protopopulă 
Aradului Moise Bocșiană ținu ună dis- 
cursă, în care vorbi despre însămnătatea 
școlei în vieța și desvoltarea popăreloră 
și învocâ ajutorulă Cerului asupra nou
lui lăcașă ală culturei bisericescl și na
ționale.

*
* *

P. S. S. Păr. Episcopii ală Aradului, 
Ioană Mețiană, a plecată la scaldele din 
Gastein pe trei săptămâni, spune „Bis. 
și Șcăla.“

* * *
Focă. In diu urmă s’au ivită

în Clușiu mai multe incendiurl. In 18 
Iulie au arsă în strada Someșului mare 
6 case; în ndptea de 18 spre 19 Iulie 
s’au ivită în strada Mănăsturului (Kiil- 
monostor-utcza) aprope de-odată 4 fo
curi, despre cari s’a dovedită , că au 
fostă puse de anumițl făcători de rele, 
pe Cu rl poliția ’i urmăresce; în fine totă 
în Clușiu, în strada nouă, au arsă la 19 
Iulie 4 case și mai multe clădiri laterale. 
Causa din care a provenită acestă focă 
încă nu e cunoscută. — Altă focă mare 
s’a ivită săptămâna trecută în orașulă 
Rozsnyo din Ungaria, mistuindă 60—70 
de case împreună cu tote clădirile loră 
laterale. Pe lângă acestea au arsă: bi
serica și turnulă Franciscaniloră, sinagoga 
Jidoviloră, barația, institulă de credită 
și economii, două farmacii și altele.

* * *
Progresele culturei gândacilor!! de mă

tase. Ministrulă ung. de agricultură a 
dată ună ciroulariu autoritățiloră admi
nistrative, ca să însciințeze pe poporenii 
doritori de a cultiva gândacii de mătase, 
ca de aici înainte să nu mai prede go- 
goșele la Timișdra, ci la oficiu de răs
cumpărare din Vârșeță. Depositulă de 
gogoșe din Timișora, care s’a întemeiată 
în primăvera acesta, este plină de go- 
goșe, âr directorulă ei Horvath trebue 
să raporteze ministeriului. La oficiulă 
din Timișora pănă acum s’au răscumpă
rată 102,312 kilograme de gogoșe pe 
prețulă de 102,300 fi. Așaderă cultura 
gândaciloră de mătase a prinsă rădă
cini în sudulă Ungariei. AstădI se o- 
cupă în cerculă Timișârei 10,000 de inși 
cu cultura loră, mai multă cu 4000 ca 

Englesulă ’șl mușcă buzele, der nu 
cjise nimică.

„Ești gata ?“ ’lă întrebă crudulă că
pitan ă.

Atunci Englesulă oftă din adânoulă 
inimei sale murmurândă:

„Iohnnie ală meu, unioulă meu co
pilă!11

„Acesta ai să o mulțămescl soției 
tale, care a avută timpă destulă să dea 
banii. Eu trebue să’ml țină ouvântulă, 
decă nu, sunt silită să mă lasă de me
seria acesta și să’ml caută alta. Peppo 
Ceccarelli nu șl-a călcată niol-odată cu- 
ventulă. înainte!“

Nefericitulă tată ’șl frângea mâ- 
nile.

„Cruță-mi-copilulă11, cjise elă, „dă-i 
ună termină de 24 ore. Mdrtea meațl-o 
iertă — însă copilulă meu, iubitulă meu 
copilă.11 —

„N’ai grije de copilulă Dumitale“, 
răspunse banditulă smâncindă pe En
glesă. „In curândă vă veți întâlni în 
oeră, seu — murmurândă mai încetă — 
în iadă. Plecă. Pune-te lângă mar
ginea acâsta. N’așI voi să te chinuescă 
multă. Fii omă !“

(Va urma.)

în anulă trecută. In depositulă de go- 
gdșe din Timișora suntă aplicați 100 de 
lucrători. Ca conducători ai lucrătoriloră 
figureză 6 lucrătore italiene bine de
prinse.

** *
Inspecțiune. In5 Augustă n. c. seva 

inspecta sub direcțiunea inginerului Alec- 
sandru Hartig distanța de 155 —157 ki
lometri a șoselei statului Turda—Sibiiu 
—Brașovă pentru modificarea ei. Cei 
interesați potă vede planurile în decursă 
de 15 cj.ile înainte de data inspecțiunei 
în cancelaria oficiului ung. de construc- 
țiunl a statului.

* * *
Orbită de Țigani, O scenă sfășietore 

s’a întâmplată deunădile la tergulă dela 
Torok-Becse. Pe la ame<jl ședeau nisce 
țărani și țărance la o șatră, când se 
apropiă o cetă de țigani, cu o fetiță 
de 5 ani orbă. O țărancă îșl esprimâ 
compătimirea față cu nenorocita ființă, 
parcă o trăgea ceva cătră ea. Când au di 
mica 6rbă vocea țărancei, isbucni în- 
tr’ună plânsă înfricoșată și se repecji 
spre țărancă dicândă: mamă, mamă! 
Femeea se retrase înapoi spăriată, — de 
ună ană îi perise o fetiță, fără a-i da de 
urmă, și o plângea ca pe o mortă. 
Acâstă mică cerșitdre, nesămănândă cu 
fetița ei, în agitațiunea sa îi desfăcu 
haina dela peptă și reounoscu semnulă, 
ce-lă avea copila ei pe peptă. Luorulă 
se lămuri. O bandă de țigani nomadl o 
răpiseră, îi scoseră ochii și o slutiseră 
încâtu nu o mai puteau recunosoe de pe 
față. Țiganii se strecurară pe furișă încă 
la începutulă scenei, au fostă însă în- 
cunjurațl de poporă, care i-ar fi sfâșiată) 
decă nu intervenia gendarmeria.

* * *
Oaspeți in Tușnadă. Pănă la 13 Iu

lie n. lista ospețiloră la băile din Tuș- 
nadă arată numărulă de 444 persons.

** *
Asemănată cu pungașii. Cetățenulă 

din Viena Simeonă Rbssler, din fata
litate semănândă cu ună pungașă, fu 
arestată de poliția din Clușă la gară 
și ținută vre-o câteva dile în arestă. 
Advocatulă Dr. Teodor Neuscholz ceru 
ministrului de interne luliu Szapary să 
ordone cercetare disciplinară contra că
pitanului orașului Clușă, Paul Deâk, și 
în contra căpitanului supremă ală Buda- 
Pestei.

* * *
Petrecere de veră va da tinerimea 

academică română din Sălagiu cu oca
siunea adunărei gen. a „Reuniunei femei- 
loră române Sălăgiene“ și a „Despărț. 
XI ală Associațiunei transilvane11 la 4 
Augustă n. c. în Supurulă de susă. Pe
trecerea va fi premersă de o piesă 
teatrală. Președinte: Demetriu Sueiu ; 
Cassară : Vasiliu Patcașiă ; Secretară : Dr. 
Georgiu Papă. Membri în comitetă.- 
Antoniu Balibană, Alesandru Bohățelă, 
Mihaiu Bohățelă, Ambrosie Boithor, Lau- 
renție Brană,.Demetriu Cionca, Alesandru 
Getie, Ioană Getie, Vasilie Gyurko, Ioană 
Lengyel, Drd. Cassiu Maniu, luliu Maniu, 
Augustină Moldovană, luliu Moldovană, 
luliu Papă, Mihaiu Papă jur., Mihaiu 
Papă teol., Sigismundă Papă, Vasiliu 
Papă, Ignație Szabo, Simeonă Szabo, 
Ștefană Szabo, Vasiliu Vaida. Intrarea: 
de familiă 2 fi. 50 cr., de personă 1 fi. 
începutulă la 8y2 6re sera.—Trenulă so- 
sesce la Supură de cătră Sătmară-Carei 
la 10 ore 35 m. a. m., er dela Zelau- 
Șimleu la 3 ore 15 m. p. m., la gară aș
teptă trăsuri gratuite.

Gestiunea piasialoi din Beinșn
în consistoriulii plenarii oradanu.

Conforma promiaiunei nostre 
de-a publica tdte informațiunile, 
ce le vomu primi dela Oradea, și 
spre a dovedi, că suntemu nepre
ocupați și imparțiali dămu locu 
corespondenței de mai joșii, asupra 
cuprinsului căreia vomu trebui se 
revenimu mai pe largu: 

piua de 9 luliu n. 1890 va rămâne 
di memorabilă pentru clerulă diecesei 
oradane ; a fostă cjiua luminei, în care 
din isvorulă nesecată ală iubirii părin- 
tescl toți ne-amă luminată, amă cunos
cută, că avemă părinte adevărată.

Cu ocasiunea concursului anuală, 
Ilustritatea Sa a binevoită a conchiăma 
consistoriu plenară, la care au participată 
nu numai toți asessorii consistoriali, ci 
toți protopopii și administratorii oficie- 
loră protopopescl. încă și tuturoră preo- 
țiloră, cari au fostă de față în Oradea, 
li-s’a dată concesiunea înaltă de a fi de 
față la acea ședință.

Interesarea a fostă mare. Deși nu a 
fostă esprimată în înalta invitare obiec- 
tulă ședinței plenare, s’a prevăzută, că 
se va lua la desbatere și cestiunea gim- 
nasiului din Beiușă. Asessorii în numără 
mare, protopopii asemenea, absentândă 
numai 2—3, și dintre preoți mulțl, cari 
parte pentru concursă, parte numai din 
viulă interesă, cu care au petrecută 
causa acâsta, de când s’a dată publici
tății, s’au înfățișată la Oradea, în nu
mără de 70—80 preoți din întrega 
diecesă.

Superflu a mai aminti, cu câtă ve
hemență s’a pertractată causa acesta în 
publicitate, învinuindu-se guvernulă die- 
cesană, der mai vârtosă capulă aceluia, 
cu cea mai mare nepăsare față de causa 
gimnasiului lăudată. S’au ținută confe
rințe protopopescl și cu protocdlele con- 
ferențeloră s’a cerută, de multe-orl și în 
termini aspri, Sinodă diecesană, ca să 
potă concurge și clerulă la desbaterea 
acestei cestiunl de mare importanță.

Ilustritatea Sa Episcopulă diecesană, 
ca să se pună odată capătă disputeloră 
și să se dementeze opiniunea sinistră pu
blică formată despre guvernulă diece
sană... în consistoriulă plenară din 9 Iulie 
a. c. șl-a cetită Espose-ulă față cu sta
rea din trecută și cea presentă a gim
nasiului din Beiușă și putemă cjice, că 
ne-a pătrunsă pănă în adânculă inimei 
pe toți câți amă fostă de față....

După-ce cu amărăciune sufletescă 
accentua, că s’au putută afla în clerulă 
diecesei unii, cari în publică l’au ară
tată ca pe ună Archiereu, care a sur
pată autoritatea scaunului episcopescă, care 
se lasă a fi condusă de alții, și alte multe 
învinuiri necualificabile de asemenea na
tură : arată istoriculă gimnasiului din 
Beiușă, din care am cunoscută, că ni- 
suințele de a ne lipsi de acestă insti- 
tută culturală, nu numai după afacerea 
stogului, ci cu mulțl ani mai înainte 
s’au manifestată prin unele tendințe, în 
partea cea mai mare străine legiloră în 
vigore. Ni-a amintită între altele de 
ordinațiunea guvernului dela 1882, ca 
toți profesorii să fiă aprobați; (licențiațl,) 
căci la din contră gimnasiulă va fi în
chisă ; alta, că edificiulă gimnasială nu 
corespunde recerințeloră, că n’are mu- 
seu, rechisitele necesare, că salariele pro- 
fesoriloră nu corâspundă statului loră și 
altele multe.

Am stată uimiți cunoscândă, cum a 
fostă maltratată bunulă nostru archipăs- 
toră în continuu din partea guvernului 
și ne-amă plecată înaintea mărimei su- 
fletescl a bărbatului luminată, care cu 
oele mai mari sacrificii și abnegațiune 
din propriulă său a satisfăcută tutu
roră pretensiuniloră fundate ori nefun
date.

Afacerea stogului deci a fostă nu
mai o armă nouă în mânile celoră pu
ternici, de care s’au folosită pentru ni
micirea institutului nostru. De aici se 
începă orele triste ale capului diecesei, 
mâhnirea sufletescă, oând’i era frică, oă 
acelă institutu, pentru care și-a jertfită 
vieța, tote ale sale, e aprope sS se ni- 
micescă...

Cu ochii plini de lacrimi, — spuse 
Ilustritatea Sa, —a alergată la capii gu
vernului, pentru de a cere asigurarea 
esistenții gimnasiului, der fără succesă, 
căci era pronunțată sentința de perire. 
In acestă timpă oritioă, Ilustritatea Sa a 

o onsultată pe Capulă provinciei nostre
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metropolitane, apoi pe oeilalțl EpiscopI, 
și pe cei greco-orientall, și toți i-au sfă
tuită mai bine a susțină gimnasiulă și 
ou concesiuni, decâtă a lăsa să fiă în
chisă... totă resultatulă acestoră consfă
tuiri înalte a fostă și părerea, oă de-o- 
oamdată înzadară voră recurge la Ma
iestate, căruias untă cunosoute afaoerile 
aceste triste, ba ’i suntă cunoscute 
chiar și Pontificelui romană. Toate 
aceste procederl s’au făcută cunos
cute și consistoriului din Oradea și 
numai după atâtea consultări, după 
timpă îndelungată, după - ce a fostă 
provocată categorică să enuncie cu oe 
semne doresce a dovedi, că în gimna- 
siulă din Beiușă nu domnesce spirită 
antipatriotică, s’a hotărîtă a face conce
siunea, oa în clasele superiâre să se pro
pună studiile în limba maghiară, adău- 
gendu-se clausula: cânți voră pretinde 
interesele didactice să se propună in limba 
română.

In acelașă timpă, numai ca să se 
nimicescă institutulă, ministrulă a pre
tinsă amovarea (delăturarea) tuturoră 
profesoriioră dela gimnasiu, și a cerută 
tot-odată dreptă la denumirea directo
rului gimnasială, și altele, cărora însă 
nu s’a satisfăcută.

f Acum întreba bunulă Archipăstoră:
pășescă înainte ori și care, care în ase
meni împrejurări cunosceună espedientă 
mai bună și-i va urmări sfatulă, îi va fi 
mulțămitoră, — decă nu rpentru-ce me 
bați?11

Au atinsă rău pe Ilustritatea Sa și 
denunciațiunile cjiaristice române, unde 
s’au trasă la îndoielă și semțurile, ce le 
păstreză față de binele bisericei și ală 
națiunei sale. De pe buzele unsului Dom
nului au răsunată oa cuvinte sânte, că 
precum în activitatea sa de 40 de ani 
n’a perdută dinaintea ochiloră binele 
poporului său, așa și de aci înainte la 
acela va ținti în lucrările sale, pentru 
aceea va trăi...

încheia esposeulă cu enunciațiunea, 
că-șl cunosce datorința ; de ar soi, că în 
scaunulă, ce-lă are dela Dumnedeu, n’ar 
pute fi spre binele poporului său, nu 
l’ar ocupa nici ună minută mai departe.

Frapați de așa enunciațiunl mărețe, 
unanimă au votată toți încredere deplină 
Ilustrității Sale, pentru a căruia sănătate, 
vieță îndelungată, de adl înainte, când 
șl-a descoperită adenculă inimei sale 
nobile fiiloră săi, cu doră mai fierbinte 
se voră trimite rugăciunile Ia tronulă 
dumnedeescă.

Nu potă retăce unele desfășurări, 
ce le-a făcută Ilustritatea Sa față cu 
trecutulă gimnasiului din Beiușă., S’a 
soiută pre bine cari au fostă aceia, cari 
s’au întorsă ou învinuirile loră contra 
bunului Arohiereu. Și Ilustritatea Sa în 
căile nenumărate, ce le-a făcută pentru 
susținerea gimnasiului din Beiușă, a a- 
flată, că tocmai aceia, cari l’au atacată, 
cari l’au arătată înaintea lumei, ca pe 
unulă, care pericliteză caracterulă națio
nală românescă ală gimnasiului și cari 
voiescă a figura înaintea Româuiloră ca 
omeni cu caracteră națională nepătată, 
în timpurile mai bătrâne, — neprovo- 
cațl de nimeni și între împrejurările cele 
mai favorabile — au făcută oferte ru- 
șinose, ca gimnasiulă să trecă în pose
siunea statului și au oferită ca limbă 
de propunere limba maghiară. Tote a- 
ceste acte îi s’au pusă înainte din partea 
guvernului ungurescă, când a stăruită 
pentru susținerea limbei române în gim
nasiu, obiectându-i-se de ce stăruesce 
așa tare pentru limba de propunere ro
mână, când în trecută ceia și ceia și-au 
făcută ofertulă pentru limba maghiară ?...

Acum resumândă tote cele petrecute, 
să nu putemă pune întrebarea, unde au 
țintită aceia, cari fără temeiu au alar
mată întrega diecesă și au cășunată 
atâtea 6re triste bunului nostru Părinte?

De-ar fi fostă aceia afară de gremiu, 
și ca atari n’ar fi avut cunoscință clară des
pre sacrificiile mari, ce s’au adusă pen
tru susținerea gimnasiului, s’ar pute es- 
cusa ou zelulă, cu semțulă de iubire că- 

tră națiunea loră ; der când vedemă, oă 
din considerațiunl necualifieabile Jchiar 
aceia alarmară diecesa întregă, înaintea 
cărora s’au petrecută tote aceste, ba cari 
înșiși odiniără, neastrînșl de împrejură
rile fatale, de bună voiă au făoută oferte 
rușindse, au comisă păcatulă neescusa- 
bilă înaintea națiunei întregi: atunci cu 
compătimire să privimă la dânșii, ca la 
unii, cari au încetată de multă a servi 
binelui comună, prin urmare nici ouvin- 
tele loră nu potă fi respectate înaintea 
publicului română.

Provedința a pregătită acestă învin
gere bunului Părinte; n’a putută ierta 
ca așa inimă nobilă, atâtea sacrificii a- 
duse pe altarulă bisericei și națiunei, să 
rămână și mai departe necunoscute, ba mai 
multă să fiă învinuită din partea acelora, 
de unde s’a așteptată cea mai căldurosă 
recunoscințâ, din partea națiunei întregi.

L. M.

0 curiositate.
In cjiarulu ungurescO „Delma- 

gyarorszâgi Lapok“ din Timișbra 
s’a publicată la 8 Iulie ună arti- 
culă, care se ocupa de „cestiunea 
română-m aghiară. “

Etă cum crede d-lu Salymosi 
Elek, autorulu articulului, că se 
pote începe resolvarea cestiunei 
române:

Cei „moderați" se Iacă o so
cietate botezată, nu scimu ungu
rește orî românesce, „cerculu de 
înfrățire română-maghiară“ ; membrii 
societății se convină mai desă, 
să-șl spună necazurile, durerile și 
dorințele, să caute să câștige pe 
căi „cinstite" acele „favoruri" și 
drepturi, pe cari ori-ce stată ono
rabilă trebue să le aprețieze. îm
păcarea și îmbrățișarea să se facă 
la Aiudă, unde s’a începută certa; 
dreptă probă despre „activitatea" 
societății să se dea acum o pe
trecere, în care să se jbce ciarda- 
șulă alăturea cu Călușarulă și Bă
tuta; mai târziu, să se dea ună 
concertă mare românu-maghiaru 
sub cerulă liberu, la care se fiă 
chemată poporulă, se se golescă 
paharele în sănătatea unora și 
altora, fiă-care în limba lui, er 
după petrecere se pornescă cu 
toții la Pesta, unde se spună care 

' suntă durerile, plângerile și do- 
| rințele „frațiloră" români. In Pesta 
' au se fiă primiți cu pompă.

Acum, după ce ați aucfită ce 
: 4ice d-lu Salymosi, închipuiți-ve 
! acestă tablou: Ungurii și Românii 
„moderați" jucândă ciardașulu, 
Călușarulă și Bătuta unii cu alții, 
cântândă împreună unguresce și 
românesce, golindu pahare de vină 
și’n urmă pornindă toți cu gea
mantanele în spinare la Pes:a, 
unde se se plângă și se ceră fa
voruri ! Se mai pbte îndoi cineva, 
că nu va fi primită o astfelă de 
straniă caravană cu „pompa" cu
venită ?

Și „moderații" dela „Teleg. 
Rom." iau în seriosă lucrului!!

Cestiuni militare din România.
Intr'o corespondență, adresată din 

BucurescI diarului „Neue Freie Presse“, 
cetimă, că în curândă se va resolva ces
tiunea întroducerei puscei cu repetițiă 
în armata română.

O comisiune militară a făcută la 
CotrocenI lângă BucurescI probe cu 
pusei repețitâre de diferite sisteme și s’a 
esprimată pentru transformarea puscei 
Eenry-Martini a armatei române în pușcă 
cu repetițiă de calibru mică și pentru 
introducerea prafului fără fumO. Der 
pentru a se pute face o comparare între 
diferitele pusei la folosirea lorii de cătră 
trupe, ministrulă de răsboiu, generală 
Vlădescu, la propunerea comisiunei mi
litare amintite, a ordonată să se cum
pere câte 50 pusei cu repetițiă de dife

ritele sisteme aprobate, și alegerea sis
temului de introdusă în armata română 
atârnă de resultatele ce se voră obține 
la trupe în privința iuțelei focuriloră și 
a lovituriloră.

Pentru a mări puterea de a presta 
a artileriei de reservă, ministrulă de răs- 
boiu a ordonată, ca în fiă-care ană să 
alăture la trenulă artileriei de reservă 
călărașii obligați la serviciulă periodică 
de d®ce ani din cele patru clase de etate 
mai vechi. Aoâstă măsură importantă s’a 
luată cu scopă d’a se pute ridica la efec- 
tivulă completă de răsboiu reservă arti
leriei la bateriile de oâmpă și la colo
nele de munițiune ale singuraticeloră 
corpuri de armată.

Printr’ună decretă supusă de mi
nistrulă de răsboiu regelui spre sub
scriere, se înființeză o tabără permanentă 
pentru dorobanții corpului ală doilea de 
armată (BucurescI) înăuntrulă radei for- 
tificațiiloră oapitalei, și consiliulă sanitară 
superioră militară a primită deja însăr
cinarea, a alege ună locă potrivită pen
tru acestă tabără.

Fortificațiile de pe linia Galațl-Foc- 
șanl-Nămolosa, care din causa întârzierii 
votării creditului necesară nu s’au pu
tută termina în luna Iulie, se voră fini 
celă multă la finele lunei Septemvre. 
Cupolele destinate pentru Galați au și 
sosită cea mai mare parte la loculă des- 
tinațiunei și astfelă așezarea și înarma
rea loră se va pute săvârși fără a se 
mai perde timpulă.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Din marginea Câmpiei, 18 Iulie 1890.

Petrecerea de vâră, ce s’a dată la 
13 Iulie n. o. în comuna V. St.-Iona, a 
succesă pe deplină. Loculă de primire, 
respective intrarea, precum și spațiulă 
de jocă a fostă frumosă decorată cu 
frundărl și cununi de flori, er în mijlocă, 
pe ună stâlpă între transparente, se ve
dea inscripția: „Bine ați venită!u Peste 
nâpte totă spațiulă a fostă iluminată de 
transparente în diferite colori. Comite- 
tulă arangiatoră merită laudă pentru 
frumosulă arangiamentă, și în specială 
d-lă preotă locală, care nu a pregetată 
a risca și din propriulă său pentru a 6 
satisfăcuțl întru tote ospeții.

Invitată a fostă pe lângă inteligența 
română și cea maghiară din jură, care a 
și participată în numără îndestulitoră. O 
mică observare fiă-ml iertată a face: 
după părerea mea ar fi trebuită să se 
țină mai multă contă de așteptările pu
blicului română. In mai multe rânduri 
am auZită esprimându-se nemulțămire în 
astă privință. Pentru placulă vre-o câ
torva familii maghiare (!) -s’a jucată prea 
multă faimosulă „csârdăsu, deși în ordi
nea de danță numai odată era pusă. 
După a mea părere, acelă jocă ar trebui 
cu totulă eschisă din petrecerile româ- 
neScI. Nici n’am văZută, nici n’am ce
tită undeva, că în vre-o petrecere ungu
rescă să se ti jucată vr’unulă din fru- 
mosele nostre jocuri naționali, pe când 
la petrecerea acâsta românescă, când în
cetau musicanții, nu se mai finea asur- 
Zitorulă : „hogy volt“(l!)

Dintre d-rele, ce erau de față, mi- 
am putută însemna pe următorele: Cor
nelia Pușcariu din Țagă, surorile Mol- 
dovanu din Cătina, Sabina C. Boeră din 
Gherla, Virginia și Valeria Ghelner din 
Valea Groșiloră , Regina Farcașă din 
Săcă, Virginia Silași din Seplacă, Dom
nița Huza din Valea rea, Paulina Mol- 
dovană din F.-Lacă, Ecaterina Vagner 
din Gherla, Paulina F. Negruță din Su- 
cutardă, Victoria Borbeliu din Bonță și 
altele. Dintre dâmne: d-na Pușcariu din 
Sânte-jude, Deacu din Bonță, Pușcariu 
din Țaga, Popă din Petrihaza, Todorană 
dinNăsală, Cheresteș din St. Iona, Dragoș 
din Buciumă, Samfira Ghelneră din 
Gherla, Macaveiu din Năsală și Pendl 
din Gherla.

Cu plăcere am ondre a aminti fapta 
nobilă și demnă de imitată a domneloră 
Popă din Petrihaza și Pușcariu din 

Sânte-Jude, și a d-rei Cornelia Pușcariu, 
cari prin venZarea mai multoră bilete 
pentru sorțirea unoră obiecte, au înmul
țită fdrte multă venitulă petrecerei des
tinată pentru biserică.

Petrecerea a durată pănă’n Zori-
Sora.

-A-'visvi-
In conformitate cu convocarea publi

cată deja în Nr. 145 ală „Gaz. Trans. “ 
relativă la adunarea generală a despăr
țământului ală Il-lea (Făgărașă) ală „Asso- 
ciațiunei transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului română, ce 
se va ține în Zernescî la 15 (27) Iuliu 
a. o., comitetulă arangiatoră aduce la 
cunoscință tuturoră domniloră, cari voră 
binevoi a participa la acestă adunare, 
că din incidentulă acesteia, pe lângă 
cele cuprinse în programa oficiosă, se 
voră ține mai multe disertațiunî, popo
rale, declamăm și cântări; prânZulă va fi 
comună, er sera se va da de diletanțl 
o representațiune teatrală împreunată cu 
dansă.

Toți domnii, cari au necesitate de 
cuartire și voescă a participa la mesa 
comună, suntă rugați a se adresa pentru 
acestea de timpuriu la d-lă Nicolatt Ga- 
roiu, președintele comitetului arangia- 
toră. Bilete de întrare la teatru și 
bală se potă căpăta peste Zi ȘÎ sera la 
cassă.

ZernescI, 19 Iulie 1890.
Comitetulii arangiatoră.

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

Bruxela, 21 Iulie. Serbătbrea 
națională a decursă cu mare en- 
tusiasmu, luându parte mulțime 
nespusă de mare. Dup’ame4ă a 
fostă mare conductă istorică.

Dlinkirchen, 21 Iulie. Treispre- 
4ece luntri cu 51 de pescari tran
ces! au peritu aprbpe de insulele 
Orcade din causa unei furtuni.

Belgradu, 21 Iulie. Decisiunea 
sinodului în afacerea divorțului lui 
Milan a produsă în cercurile radi
cale mare consternațiune, debrece 
toți sperau, că sinodulu va decide 
în contra lui Milan.

DIVERSE.
Armata rusescă. Din raportulă, ce 

l’a așternută Țarului ministrulă de resbelă 
Manovsch despre armata rusescă pe anulă 
1889 resultă : trupele regulate numărau, 
la 1 Ianuariu 1890: 32,644 generali și 
oficerl din statulă majoră și 820,488 
soldați. Cazacii, cari nu se cuprindă în 
cifrele de mai susă, numărau: 3790 ge
nerali și oficerl de stată-majoră cu 164,854 
cazaci.

NecrologO. Pătrunși de cea mai adâncă 
durere, subsemnații încunosciințâză pe 
tote rudeniile și pe toți amicii despre 
încetarea din vieță a adâncă iubitei și 
neuitatei soții, resp. mamă, fiică și soră: 
Sofia Mureșianu n. N. Christu, care a ador
mită în Domnulă Joi în 17 Iulie 1890 
la 5 6re d. a., după lungi suferințe și 
după împărtășirea cu sfintele taine. Ră
mășițele pământescl ale scumpei nostre 
decedate se voră binecuvânta Sâmbătă 
în 19 1. o. la 23/4 ore d. a. în locuința 
propriă, II Bez. Rembrandtstrasse Nr. 
5, după ritulă greco-orientală și apoi se 
voră depune spre veclnică odihnă în 
mormântulă propriu din cimiteriulă cen
trală. — Viena, 18 Iulie 1890.

Maria N. Christu, mamă. Elisa Mu
reșianu, Paulina Popă și Alexandrina N. 
Christu, surori. Dr. Iuliu Mureșianu, me
dică de regimentă c. r. Lucretia și Ve- 
turia, fiice.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

îL'wrsuIâ pieței Hlraș®vâ
din 21 Iuliu st. n. 1890.

Bancnota românesc! Oump. 9.20 V8nd. 9.22
Argintă românescă - „ 9.17 n 9.20
Kopoleon-d’orI - - - „ 9.21 ti 9.23
Lire turcescl - - - n 10.45 n 10.50
Imperiali ... - „ 9.43 n 9.48
Glalbinl 5.45 n 5.50

Editoră și redactoră responsabilă :
Or. Aurel Mureșianu.
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CnrsaSă Is tasa âa Viena
din 19 Iuliu st. n. 1890.

Banta da aură 4u/0............................. 101.95
Renta de hârtiă5u/9...............................99.90
Împrumutul*  căilor*  ferate ungaro • 

aur*  ---------- 116.40
dto argintă.............................. 97.40

Amortisarea datoriei căilor*  ferate dt*
ostii ungare (1-ma emisiune) - -

Amortisarea datoriei căilor*  ferate dt
ost*  ungare (2-a emisiune) - -

Amortisarea datoriei căilor*  ferata de
ost*  ungare (3-a emisiune) - - 112.40

Bonuri rurale ungaro.................... 89.—
Bonuri croato-slavone........................104.25
Despăgubirea pentru dijma de vin*  

unguresc*  .............................. —.—
împrumutul*  cu premiul*  unguresc*  139.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghe (linului - - 127.50
Renta de hârtiă austriacă ... - 88.50 
Renta de argint*  austriacă ... - 89.20 
Renta de aur*  austriacă ----- [109.30 
LosurI din 1860 .............................. 139.50
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 982.—
Acțiunile băncei de credit*  ungar. • 347.— 
Acțiunii o băncei do credit*  austr. - 303.25 
Galbeni împărătesei- - - - - - 5.50 |
Napoleon-d'orI - - -.................... 9.23'/2 i
Mărci 100 împ. germane .... 56.95
Londra 10 Livres sterlings • ■ ■ • 116 55

Nr. 7959—1890. 381,2-2

PUBLICAȚIUNE.
Spre scopul*  predărei lucrărilor*  

asupra clădirei unei umblători dimpreună 
cu un*  pissoir în casa sfatului lângă turn*,  
precum și spre scopul*  clădirei unei case 
forestierale dimpreună cu un*  grajd*  în 
Nou, se va ține în 28 Iulie a. c. înainte 
de prându la 11 6re o pertractare de 
oferte în scris*.

Se invită deci fie-care reflectant* , 
de a’șl așterne la oficiul*  orășenesc*  eco
nomic*,  pănă la amintitul*  termin*,  ofer
tele scripturistice, sigilate, provădute cu 
un*  timbru de 50 cr. și ou un*  vadiu 
de 5%.

Ofertul*  se pote estinde asupra ambe
lor*  lucrări seu numai asupra uneia din 
aceste. Suma de rebonificare, ce se pre
tinde, este de a se aminti în litere și 
țifre. Ofertul*  are ca să conțină dechia- 
rațiunea, cjmcă oferentului ’i sunt*  con- 
dițiunile cunoscute și că se supune lor*.

Condițiunile de oferte și cele con
tractuale, precum și preliminariul*  și pla
nul*,  se pot*  în decursul*  orelor*  oficiose 
examina la ojieiulu orășeneștii economicii.

Brașov*,  în 11 Iulie 1890.

A visu d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponuld mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primita (țiarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se abondză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și să arate și posta ultimă.

Totodată facemd cunoscută tuturoru D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administratiune în casă de trebuință.

♦
i
i
O

Sosirea si elecarea imnrilon în Brașovn.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta
Trenul*  de persone: 10 ore 32 minute sera.
Trenul*  accelerat*;  2 ore 43 minute după amecjl.
Trenul*  omnibus: 4 ore dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenul*  de persone : 5 bre 30 minute dimineța.
Trenul*  accelerat* : 2 bre 33 minute după amedl.
Tren*  de mărfuri cu vagone de persone: 12 bre 23 min. după ambcjl,

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenul*  de persone: 5 bre 20 minute dimineța.
Trenul*  accelerat*:  2 bre 23 minute după amecjl.
Trenul*  omnibus: 10 bre 31 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu:
Trenul*  accelerat*  : 2 bre 13 minute după amccjl-
Trenul*  de persone: 10 bre 17 minute shra.
Trenul*  de mărfuri cu vagone de persone: 4 bre 20 min. după amedl.

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

Budapesta—JPredealia 5*r edealu—ESudapesta

Tren*  
accele

rații.

Trenă 
accele

rată
Tren de 

per- 
sâne

Tren de 
per- 
sâne

Tren*  Tron*  Trends
accele
rat*

de 
pers.

aooele- 
rat*. per- 

sdne

1
B.-T’esta-Aradu-Teluș Teiuș-Ai’adu-B.-S®esta.j ©opșa-naică—Sibiiu

Trenă 
accele
rații.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
de 

p era.

Trenă 
accele

rată.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare

Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș
Ghirbău 
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
Uidra
Vințul*  de sus*
Aiud

Teiuș*

Crăciunel*  
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediaș*  
Elisabetopole 
Sighișâra 
Hașfalău 
Homorod*  
Augustin*  
Ap ața 
Feldidra

Brașovd

Timiș*
Predeal»

Bucuresci

t

4.26
4.58

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

5.49
6.02
6.12
6.27
7.31
7.55

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

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
2.83
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

1135

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
5.391 

“6ĂÎ3
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31

Bucuresci
Predeal»
Timiș*

Brașovd

Feldidra 
Ap ața 
Augustin*  
Homorod*  
Hașfaldu 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediaș*

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunel*

Teiuș*

Aiudfl 
Vințul*
Ui6ra 
Cucerdea 
Gliirișfi 
Apahida

Clușiu

de sus*

Nădășel*
Ghîrbău
Aghireș*
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Râv
Mezo-Telegd

Oradea-mare

i

11.23
12.08

P. Ladâny 
Szolnok

Budapesta

Viena

Mureșd-Ijudoșd-Bistrița

Mureșfi-Ludoș*
Țag*-Budatelec*
Bistrița

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
6.48
6.48

4.10
4.50
5.50

7.22

7.51
7.58
8.15

8.45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

1.10
1.36
2.01
2.08
8.31
5.11
7.15
8.40
1.40

4. -
4.44
5.20
5.47
6.35
8.12
8.47
9.29

10.10
10.32
10.42
11.01
11.37
11.52
12.23

1.23
1.50
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
11.06

1.19
3.31
6.35
6.50
3.—

4.4b|
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11.5Î
12.27

Viena
UudapcHla
Szolnok

Arad* I 
f

11.47
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
7.20

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

”6ÂJ8
6.42
7.52
8.10
8.30
8.5C
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

10N0
6.05

Glogovaț*  
Gyorok 
Pauli ș*  
Radna-Lipi 
Oonop 
Berzava 
Soborșin*  
Zam*  
Gurasad^ 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibot*  
Vințul*  de jos*  
Alba-Iulia 
Teiuș*

ova

8.—
2.—
4.20
8.10 

h2.20 
1.2.34 
o 3.05 
?3.23 
“3.39

10.50
8.15

11.18
3.50
4.10
4.22
4.46
4.58
5.16
5.38
5.53
6.15
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

3.25
9.40
1.02
5.27
5.50i
6.02
6.23
6.34
6.52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58

i
|Teiuș*
Alba-Iulia
Vințul*  de jos*  
Șibot*
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Hia
Gurasada
Zam*
Soborșin*
Berzava
Oonop*
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

Aradfl i 
I

Szolnok
Budapesta

Viena

I

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5fi6
6.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5.50

4.51
5.27
5.44
6.06
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
8.48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38
12.10
4.47
7.45

6.i

Bistrlța-Mureșd-Kiudoșd
T. omn.|| ■

4, — | Bistrița
Țag*-Budatalec*6.4»!

g gg Murdș*-Ludoș*

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmneș*  
Ocna
Sibiiu

Tr. de p.

4.05
4.35
5.16
5.47
6. io

T. do p.

10.47
11.17
11.58
12.29
12.52

Tr. •

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sibiisi" Copșa-micâ.
Tr. omn. Tr. dc p. Tr. de p.

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

©ueerdea - Oșorlieiu 
BegBiSimid sasesed

Simeria (Piski)-B®etro șeni ff*etr®șeni-Simeria(Piski)
|T. d. p. T, omn. T. omn. T. omu. T. omn.

Simeria 7.17 11.28 3.50 PetroșenI 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23
Hațeg* 8.45 1.08 5.20 Orivadia 7.26 11.57
Pui 9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33Orivadia 10.37 2.51 7.03 Hațeg* 8.51 1.19
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09
PetroșenI 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47

Aradd—Timișora

T. omn.
4.03
4.49
5.24 

"6!O4
6.43
7.28
8.-

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

Cucerdea 2.55 8.20 2.56
Cheța 3.25 8.50 3.29
Ludoș* 3.46 9.11 4.06
M.-Bogata 3.56 9.20 4.15
Iernut* 4.33 9.57 4.54
Sânpaul* 4.48 10.12 5.10
Mirașteu 5.11 10.35 5.34

Oșorheiu | 5.30 10.54 5.35
5.50 4.58

Reghlnul-săs. 7.25 7.—

Timișora—Aradd
T. omn. T. omn. £• omn. T. omn-

Arad* 6.18 LIS' Timișdra 6.30 1.10
Aradul*  nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
Ndmeth-Sâgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 Ndmeth-Sâgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Aradul*  nou 9.09 3.41
Tiinișdra 9.04 6.50 Arad* 9.25 3.55

&<]liirișd—Turda Turda—tăîairisîi

BeșBiinuId sdsescd-
Oșorheiu-Cucerdea

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

Reghinul-săs. 8.25 8.-
Oșorheiu < 10.- 9.49

I 7.24 5.54 10.20
Mirașteu 7.44 6.14 10.39
Sânpaul* 8.07 6.37 11.02
Iernut* 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 11.53
Ludoș* 9.35 7.41 12.06
Cheța 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

Simeria. (Piski)-Un ied.

Ghlrlșd 
Turda

'. omn'

1.16
4.50
7.21

7.40 10.50 3.56 y.BO
8.— 11.10 4.10 9.50

Turda 6.05 9.40 2.40!
Ghirlșă 6.25 10.- 3.-1

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

Tr. omn.

4.-
4.21
4.50

Slglkișora—Odorlieiu Odorheiu—Si^hișora
gJnied.-Simeria (Piski).

Sighișâra 
Odorheiu

9.25
9.51

10.10

Lnieddra
~erna 
Simeria

_ . 11.25; Odorheiu
7.49 1.50] Sighișdră
5.—

Nota: Numerii îucuadrațl cu linii grdse însemnez*  orele de ndpte.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov.

8.40 2.45
10.52 5.28

>

r


