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In cjilele acestea am fi făcutu 

cunoscutfi cetitorilorfi noștri unii 
succesu alu guvernului bulgarii în 
cestiunea episcopatului bulgarii din 
Macedonia.

Pană acum biserica și șcbla din 
Macedonia, atâtfi a Bulgarilorfi, 
câtu și a Româniloru, se afla în 
mânile episcopatului greeescG, care, 
sprijinitu de guvernulfi din Atena 
și de patriarchulfi grecescii din 
Constantinopole, le folosia ca mij- 
16ce de grecisare a poporațiunei 
bulgare și române, impunendu-le 
preoți și dascăli greci și întrodu- 
cendu limba grecescă în biserică 
și ’n școlă.

In modulfi acesta au ifebutitfi 
Grecii se ’și facă unelte dintre 
Bulgari și Români, cari fanatisați 
pentru panelinismfi, lucreză și unel- 
tesefi chiar în contra poporului 
bulgară și a celui românii, cu scopfi 
de a’lfi desnaționalisa.

Acestă împrejurare a făcutu pe 
guvernulfi bulgarfi se intervină pe 
lângă Sultanulu, ca se le dea Bul- 
gariloru macedoneni episcop! bul
gari, cari se ’i ferescă de greci
sare. Ună decretă alu Sultanului 
a și dispusă instituirea a trei epis- 
copl bulgari în trei orașe ale Ma
cedoniei.

Atâtă guvernulă din Atena înse, 
câtuși celă din Belgradu, împreună 
cu întrega pressă grecescă și ser- 
bescă, s’au ridicată cu furiă în con
tra acestei disposițiuni a Sultanului 
și ministrulă plenipotențiaru gre
cescă din Constantinopolă a de
clarată Porții, că Grecia, în casă 
când Turcia le va permite supu- 
șiloră sei bulgari se aibă cleră na
țională, se va vede silită a cere 
garanții în contra bulgarisării Gre- 
ciloră din Turcia.

E în adeveră ridiculă a vede 
totă pe celă cu musca pe căciulă, 
totă pe opresorulă sburlindu-se în 

contra unei drepte și echitabile 
mesuri.

Adecă Greciloră să le fiă er- 
tată a ave cleră națională, er al
tora nu! Ba mai multă, se le fiă 
ertatfi a impune clerulfi loru gre
cescă poporațiunii bulgare și ro
mâne din Macedonia, a’i impune 
chiar limba grecescă!

E învederată, că atâtfi guver
nulfi din Grecia, câtă și celu din 
Belgradu apără o causă din cele 
mai nedrepte și cinismulfi lorfi nu 
pdte decâtfi să pricinuescă mirare 
și indignațiune. Protestele loră nu 
vorfi pute ave deci resultatu.

Der regulându-se odată cesti
unea episcopatului bulgară în Ma
cedonia, nu e ore timpulfi să se 
reguleze și cestiunea episcopatului 
română în acestă provinciă tur- 
cescă cu numerăsă poporațiă ro
mână? Nu e timpulu 3re să scape 
biserica și șcdla română din Ma
cedonia de miseriile ce le îndură 
din partea episcopatului grecescă?

Credemă, că guvernulă română 
e în dreptă, întocmai ca și celă 
grecescă, să ceră Porții garanții 
în contra grecisării poporațiunii 
române, numindu-se episcop! ro
mâni în Macedonia.

E rândul fi cțiareloriî din Ro
mânia să se ocupe cu acestă ces- 
tiune importantă pentru naționali
tatea poporului română din Ma
cedonia.

Procesnll ie pressă aii „Gazetei".
Procurorulu reg. din Tergulfi 

Mureșului, intentândfi din nou pro
cesă de pressă „Gazetei Transil
vaniei tribunalulă de aici ni-a 
înmânată alaltăerl, precum amă 
anunțată, următorulfi actfi de acu- 
sațiune însoțită de-o citațiune, pe 
cari le lăsămă să urmeze în tra
ducere românescă:

Nr. 3646—1890
f. H.

Onorata tribunals de pressă ca curte cu 
jurați!

In foia cuotidiană „Gazeta Transil
vaniei “, ce apare în Brașovă sub redi- 
giarea responsabilă a locuitorului din 
Ikașovâ Dr. Aurel Mureșianu, și adecă 
în Nr. 40 dela 20 Februarie (4 Martie), 
1890, care s’a tipărită în Tipografia A. 
Mureșianu, a apărută în rubrica „Soirile 
4ilei“ o notiță întitulată „Zuokerfabrik 
Botfalu**, fără semnătură de nume, ce 
se alătură în traducere autentică. Con
formă cuprinsului acestei notițe, fiarele 
„Kolozsvăr** și „Magyarsag**, cari apară 
în Clușiu sub numele acesta, au dojenită 
pe direcțiunea fabricei de zahară din 
Bodă, din causă că pe sigilulă fabricei 
pentru indicarea firmei fabricei folosesce 
astfelă de litere inițiale, cari corăspundă 
intitulării în limba germană a fabricei. 
Pentru acesta „naivulă Magyarsag** — 
dice notița — strigă cu îngâmfare: Nix 
dajcs! și apoi recomandă : ca direcțiunea 
fabricei să vorbescă maghiaresce aici în 
„Maghiaria.** „Doră** — continuă no
tița — „nu voră fi mâncată bureți cei 
dela fabrică să facă pe chefulă jupâni- 
loră dela Clușiu.u Pentru-că dice „acestă 
pămentă nu e maghiară și nici Maghiariă 
nu este acestă stată, asta s’o scie usur- 
patorii, ci e a tuturora naționalitățiloră 
deopotrivă. “

Mai departe, aceeași foiă a publi
cată în Nr. 72 dela 29 Martie (10 Aprilie) 
a., e. în fruntea ei, sub titula „Brașovă 
28 Martie**, fără subsemnatură de nume, 
ună articula, ce se alătură aici în origi
nală și în traducere autentică, susțiindă, 
că nicăirl nu se comite mai multă abusă 
cu cuvântulă „libertate** ca în Ungaria, 
apoi continuă astfelă:

„Aci, adecă în Ungaria, națiunile 
concretisate. care constituescă acestă 
stată , suntă împărțite , prin usur - 
pare și volniciă, prin săvîrșirea celui 
mai nerușinată abusă de cuventulă „li
bertate**, în două părți: în o minoritate 
privilegiată, ai cărei conducători au li

bertatea de a’șl permite totă felulă de ne- 
dreptățirl, și în o majoritate aservită, des
poiată aprope de orl-ce drepturi; cu alte 
cuvinte, domnescă și poruncescă unii, er 
mulțimea servesce... domni și poruncitori 
politici deoparte, și sclavi politici de altă 
parte.**

„Privilegiații dela putere, ca să nu’șl 
perdă posiția loră strălucită, ce au usur- 
pat’o și o monopolistă de două-<jecl de 
ani, sub eticheta liberalismului falsă, au 
îngreuiată ană de ană lanțurile, în cari 
au aruncată massele, ca să le pdtă es- 
ploata, și oa unii, cari se temă de ade
vărata libertate, o paraliseză prin legi 
nedrepte și prin ordonanțe despotice.... 
înfundă temnițele cu cei cari strigă după 
libertate, îi suspiționeză, îi calumniăză 
și îi denunță.**

„Ba abusulă de putere... merge pănă 
a opri pe cetățenă să trăescă și să’șl 
crescă copiii așa, precum îi vine lui la 
socotelă, precum ceră interesele familiei 
și nației sale.**

„Astfelă „ puternioii ** privilegiațl, 
cari domnescă și poruncescă, au înlo
cuită libertatea cu siluirea legală, adu- 
oendă legi și disposițiuni dușmănise 
națiuniloră, cari constituescă statulă, 
dușmănise desvoltării loră spirituale, mo
rale și politice-naționale....**

„Abusulă de putere ală aceloră, cari 
au degradată statulă la trepta de uneltă, 
pentru a-șl păstra posițiunea loră privi
legiată, a adusă lucrulă acolo, că adl 
maioritatea poporațiunei e în adevără 
tractată ca prisonieră....**

„Nu numai, că ’i-se ’nchidă aceleia 
porțile culturei, oprind’o a’șl ridica șcile 
medii fiă măcară pe banii ei proprii, 
ca de pildă șcile medii române la Ca- 
ransebeșă și Aradă; maghiarisândă șci- 
lele medii esistente, ca de esemplu 
gimnasiulă română din Beiușă; închi- 
(jendă gimnasiulă Slovaciloră ; isgo- 
nindă limba naționalitățiloră din șcilele 
de stată: ci se uneltesce, ca de pildă 
la Slovaci și Germani în Țâra ungurâscă, 
să se sciță limba loră maternă din sfânta 
biserică și să se înlocuiescă cu o limbă

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.**

Avuția și serăcia.
(Din punctă de vedere pedagogică.)

De multe - ori am meditată asupra 
diferiteloră păreri, ce le au imenii des
pre avuțiă și sărăciă. Unii susțină, cum-că 
și omulă săracă pâte fi fericită și mul- 
țămită, și cumcă sărăcia, lui îi asigură li- 
liniștea sufletescă, îi va aduce fericirea 
eternă: împărăția ceriului. Alții însă 
chiar din contră, desconsideră sărăcia, ca 
și cum ea ar fi causa neajunsului, neînain- 
tării și nefericirei omenescl, er fericirea 
cea adevărată o caută și o află necon
diționată numai în avuțiă. S’ar pute 
dice în genere, că părerea cea mai co
rectă este aceea, care nu desprețuesce 
nici avuția, der nici nu îi atribue mai 
mare valore, decâtă ar merita în spe
cială, cu tdte că avuția încă îșl are pre
ferințele sale, cari a nu le lua în consi
derare ar fi o erore fdrte mare. Au nu 
avuția e mijlooulă celă mai potrivită 
pentru a scăpa de năcazurile dilnice și 
a ne câștiga o vieță dulce și plăcută, a 
ne asigura ună viitoră fericită și strălu
cită ? Omulă bogată îșl pdte împlini 
ori ce dorință realisabilă, îșl pdte ajunge 
ori-ce țintă rațională: pdte călători lumea 

întregă, îșl pdte câștiga cele mai întinse 
cunoscințe, numai capulu să-lă ajute, pe 
tote terenele, cu ună cuvântă prin avuțiă 
ne schimbămă sortea cum ne place. Alt- 
felă omenii suntă obiclnuițl a iubi banii 
mai pe susă de tote și e lucru fdrte fi- 
resoă, căci „orl-ce altă bună îndestuleză 
numai câte o trebuință, pe când banii 
îndestuleză tote dorințele și suplinescă 
tote neajunsurile.“ Numai să nu exage- 
rămfi în pofta bogăției, „căci bogăția 
semănă cu apa de mare, cu câtă o beai 
mai multă, cu atâtă îți cresce setea.** 
Să nu privimă avuția ca țînta tuturoră 
dorințeloră ndstre, ca scopă, ci numai 
ca ună mijlocă pentru asigurarea binelui 
nostru și ală deapropelui, instituindă așe- 
dăminte filantropice spre folosulă tutu
roră, pdte chiar spre gloria omenirii.

De altminteri vomă vede, că nici 
sărăcia nu este așa de rea, precum se 
arată din depărtare.

Adevărată, că nevoia, chinulă și 
năcazulă suntă așa (ficenflh nedeslipite 
de vieța omului săracă și chiar din acestă 
motivă o considerau Greoii ca mânia 
și bătaia lui D-deu, cu tote aceste suntă 
evenimente și împregiurărl de interes, în 
cari și sărăcia ’șl are părțile sale bune 
și preferitore. Lipsa împregiurăriloră ma

teriale a sciută păstra datinele și însu
șirile eroice ale Romaniloră și Greciloră, 
der îndată ce i-a îmbelșugată avuția, pă
răsiră totă, pănă și moralitatea, acestă 
unică basă a tuturoră virtuțiloră sufle- 
tescl, zace însă în naturalulă omului nemul- 
țămirea cu privire la starea sa materială și 
chiar pentru aceea se silesce a’șl câștiga un 
viitoră mai bună. Omului dela fire îi 
place a imita și a urmări orbesce ce-i 
pare a fi spre folosă ; vădendă der, că 
vecinulă său se bucură de o stare ma
terială bunișoră, de o avere frumușică, 
de sine se înțelege, că și elă se va îmbăr
băta a lucra din răsputeri pentru a scăpa 
de năcasă și sărăciă. Și decă în lucrarea 
sa diligentă va fi condusă de minte și ur
mărită de paciință, atunci pe lângă pânea 
de tdte 4fi0l0) îi va fi cu putință a’șl 
pune ceva și la o parte pentru întâmpi
narea greutățiloră viitdre. Silința e mama 
norocului, celui silitoră Dumnedeu îi dă 
de tdte. „Culcă-te de timpuriu, scolă-te 
de timpuriu, apoi lucră și vei rămâne 
sănătosă, te vei înavuți și vei deveni 
înțeleptă.** Șiddcăun lucru nu-ți succede, 
nu te disgusta, căci precum (fl00 pro- 
verbulă germană: „Ubung macht den 
Meister". Mergi dreptă înainte pe cale 
căci o a doua întreprindere îți va suc

cede mai bine și astfelă recunoscința al
tora și recompensarea muncii tale nu va 
întârdia, și cu câtă te vei apropia mai 
tare de perfecțiune, cu atâtă lucrulă tău 
va fi mai prețuită și meritulă materială 
cu atâtă va fi mai îmbucurătoră. Apoi pe 
cum sărăcia învăță pe omă a munci așa 
esperiența și pățania altora îlă va în
demna a păstra ceea ce a câștigată cu 
suddrea muncei sale. Căci mulțl din cei, 
cari se plângă astădl de sărăciă, au moște
nită mari averi și au fostă odinidră omeni 
cu stare, der n’au sciută să păstreze și 
se află astădl în miseriă, fiind-că și-au 
cheltuită averea în luesă și în distracții 
nu mai ca să’șl ușureze povara urîtului, 
spre care l’a împinsă lenevia. De alt
minteri vomă afla adese-orl, că omulă, 
care a avută a se lupta cu adevărată 
sărăciă, și care din frageda sa etate a 
învățată a lucra, a ostenită pentru pânea 
de tote cailele, acela prețuesce mai tare 
vieța, căci are mai mare încredere în 
ajutorulă lui Dumnedeu și în propriile sale 
puteri. Și cunoscândă greutățile și nă
cazurile cu cari a avută a se lupta pănă 
când a ajunsă a’șl câștiga ceva și pen
tru viitoră, e cumva mai simțitoră față 
de durerile și sărăcia deapropelui său, 
decâtă celă avută, care în fericire și
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neînțelesă de poporă ; se impune cu 
baioneta, de esemplu Slovacilor!!, preoți 
dușmani lorii; se ordonă maiorității ce- 
tățeniloră... ba i-se impune pentru cine să 
se roge și pentru cine să nu se roge în 
sfânta biserică.14

„Asta-i „libertatea14 și „egalitatea44, 
ou care se fălescii fără rușine privile- 
giații dela putere....44

„....Să nu uite .... privilegiații dela 
putere, că poporele pretindă să fiă ele 
și drepturile lorii respectate, că nu mai 
voiescă, ca libertatea să le fiă secvestrată 
și usurpată....44

„Prin asemenea acte de ignobilă „ci- 
vilisațiune44,.... ce privilegiații se sbu- 
ciumă a le săvârși ....ca „statulă națio
nalii unitară maghiară44, nu se pro- 
moveză progresulă, nici bună-starea, nici 
cultura, pentru-că acestea nu prindă rădă
cini, decâtă pe pămentulă libertății, și 
sub libertate nu se pote înțelege drep- 
tulă de a apăsa pe celu mai slabă, ci 
dreptulă de-a se mișca liberă cetățenulă 
și neîmpedecată, și a se ține semă și de 
drepturile altora.44

„Acesta-i ună adevără, pe care, cum 
vedemă, nu-lă potă nega nici privile
giații, ....cari pentru a’șl păstra posițiu- 
nea loră escelentă au mersă și mergă 
cu abusulă pănă a face din maioritatea 
poporațiunei ună sclavă politică, — o ! 
stare din care resultă și sclăvia spiri
tuală, și morală, și economică.

....In poporele acestui stată se deșteptă 
consciința, că cu aurora secuiului viitoră 
se ivesce și c[>ua libertății generale.44

Cuvintele notiței intitulate „Zucker- 
fabrik Botfalu44 din nr. 40 ală numitei 
foi cuotidiane.• „Pămentulă acesta nu 
este maghiară, nici Maghiariă nu este 
acestă stată, asta s’o scie usurpatorii, ci 
e ală tuturoră naționalitățiloră deopo
trivă44, atacă pe față caracterulă maghiară 
ală patriei năstre, care se baseză pe sta
rea de dreptă publică stabilită prin ar- 
ticululă de lege 44 dela 1868, și pe 
membrii națiunei maghiare, care alcă- 
tuesce statulă, nu numai că în modă 
amenințătoră îi numescă usurpatorl, ci 
ațîță la ură și pe poporațiunea de 
altă limbă pe care o contrapune Ma- 
ghiariloră, o ațîță în contra acelei ins- 
tituțiunl cardinale a constituțiunei nos- 
tre, că ea este maghiară, precum ațîță 
în contra poporațiunei maghiare a țârei, 
înfățișândă drepturile acestora basate pe 
lege ca ridicule și, precum se pare din 
cuprinsulă notiței, ca neîndreptățite. 
Acestă faptă constitue agitațiunea con
tra naționalității prevădută în codulă 
penală § 172 alinea a doua.

Pasagele citate mai susă din articu- 
lulă apărută în nr. 72 ală numitei foi sub 

prisosulă bogăției sale, nici ideie nu pâte 
ave despre lipsa și fomea omului săracă.

Altfelă speranța și nădejdea săracu
lui e numai la bunulă Dumnedeu, pentru 
aceea adese-orl simțulă religiosă este 
mai înrădăcinată în sufletulă său, se în- 
destulesce eu sortea sa, și se rogă lui 
Dumnezeu ca să-i ajute să-și potă câștiga 
pânea de tote dilele; și e mai liniștită 
ca oelă avută, căci n’are cine și pentru 
ce să-lă invidieze. Celă avută — afară 
de escepțiunl — încredută și întrecută 
în ilusiunile bogăției, uită seu chiar nu 
află de lipsă a-șl cultiva puterile intelec
tuale prin studiarea vre-unei soiințe, 
pentru aceea ne putemă convinge din 
esemple vii, cumcă tinerii săraci și lip
siți de mijloce studieză mai bine și îna- 
inteză mai ușoră, decâtă cei din părinți 
avuțl, ale căroră dorințe materiale au 
aflată întot-deuna o satisfacere necon
diționată. Omulă avută are prietini mulțl, 
■căci „pănă ’ml merge bine, toți suntă 
lângă mine; când ’ml merge rău, rămână 
numai eu.44

Din tote acestea ne putemă face 
oonclusiunea, cumcă nici sărăcia nu este 
așa nesuferibilă, precum pare la prima 
vedere, der nici avuția nu e unica 
fericire pe pământă, căci e trecătore, ca

titlulă „Brașovă 28 Martie44 însă atribue 
unei părți a națiunei politioe ungare, 
adecă „privilegiațiloră14 Maghiari o ase
menea procedere, ca și când acesta prin 
nenumăratele abusurl de usurpare și forță 
s'ar nisui sub masca „libertății44 și a „ega
lității44, ca nu numai în privința politică, 
ci și în privința spirituală, morală și 
economică să facă sclavă pe maioritatea 
locuitoriloră acestei țări, pe cari îi pune 
față în față cu Maghiarii privilegiațl și 
cărei sclăvii îi va face ună finită odată 
deșteptare consciinții de sine a popo- 
reloră.

Cuprinsulă pasageloră amintite suntă 
cu totulă de natură de-a ațita partea 
mai ușoră de amăgită a singuraticiloră 
naționalități la ură în contra „privilegi
atei44 națiuni maghiare. Acestă faptă in - 
volvă asemenea delictulă prevădutu în 
codulă penală § 172 alinea a doua.

Deorece în urma cercetărei făcute 
de tribunală diaristulă și locuitorulă din 
Brașovă Traiană Popă a declarată, 'că 
elă este autorulă ambiloră articull, și 
așa și ală espresiuniloră înșirate mai susă 
din ambii articull, și dedrece a luată 
asupră’șl și răspunderea pentru acestea, 
îlă acusă în publică, cape autorulă amin- 
titeloră espresiunl pentru delictulă de agi
tare prevădutăîn§. 172 al. 2 ală cod. pen. și 
comisă pe calea pressei și totodată pen
tru cuprinsulă punibil al publicaținniloră 
amintite, pe temeiulă § 34 punct, b ală pa
tentei împărătesc! austriaco dela 27 Maiu 
1852, care a rămas aici încă în vigore, acusă 
și pe Dr-ulă Aurelă Mureșianuca pe re- 
dactorulă responsabilă ală numitei foi 
cuotidiane și rogă cu stimă pe On. pre- 
sidiu ală tribunalului de pressă, ca curte 
cu jurați, ca să binevoiescă și spre răs
plătirea fapteloră cuprinse în actulă meu 
de acusațiune să stabilescă diua pentru 
pertractarea procesului și să citeze pen
tru acestă di pe acusațl, însciințându-mă 
despre acesta și pe mine.

Tergulu Mureșzilui, 24 Iulie 1890.
Vita Sândor 

procurorii reg. sup.
Nr. 1079—1890 

eln
Presentulă actă de acusațiune îlă 

îmăneză d-lui procuroră reg. sup. ca acu- 
satoră publică și acusațiloră, comuni- 
cându-le că pentru pertractarea pro
cesului înaintea curței cu jurați am 
fixată diua de 14 Augustă stilu nou 
la 9 ore a. m. și îi citeză pe acusații 
domnii Traiană Popă și Dr. Aurelă Mu- 
reșianu, redactoră, ca să se înfățișeze în 
4iua amintită sub greutatea urmăriloră 

1 dictate de lege, er pe onorata procura
tură reg. din Târgulă Mureșului o îns- 
ciințeză despre acesta cu observarea, că 
spre scopulă chiămărei membriloră ju

tote • din lumea acesta. Chiar pentru 
aceea să ne ferimă de cursa materialis
mului, și să nisuimă a fi bogațl și în 
sciință și în cultură sufletescă, căci

riului m’am adresată totodată și la pri- 
marulă orașului lib. reg. Clușiu.

Clușiu, 25 Iulie, 1890
Președ. trib. reg. de pressă ca ourte 

cu jurați.
Szâsz Beta, 

locțiitorii de președinte

Visita împăratului Germaniei îu Rusia.
Impăratulă Germaniei va fi primită 

în 17 Augustă după amiadl în Narva, 
după-ce va fi sosită acesta încă de cu 
seră în portulă dela Be val. Narva va 
fi apoi cuartierulă generală alu trupeloră 
rusescl concentrate acolo pentru mane
vră. In 18 Augustă va fi paradă biseri- 
cescă, în 19 continuarea manevreloră. 
Acestea se voră termina în 24 Augustă 
printr’o mare revistă militară la Krasuve- 
Selo. Impăratulă Vilhelm se va afla la 
armata ofensivă. Cancelarulă imperiului 
Caprivi va însoți pe impăratulă. Tot-odată 
ambasadorii contele Wolkenstein și ge- 
neralulă de Schweinitz voră sosi la fron
tieră pentru primirea archiducelui Carol 
Ludvic. piarulă „Grasdanin44 spune, că 
pertractările diplomatice, ce se voră face 
în timpulă visitei împăratului germană, 
voră ave de scopu restabilirea puncteloru 
atacate din tractatzilii dela Berlinu. Aus
tria să nu tragă nădejde la nici o com- 
pensațiune, pentru-că ea e asigurată 
chiar prin tractată, și că are destule mij- 
loce în mână pentru ca să-și apere in
teresele sale, deoă principele Bulgariei 
ar fi o personă agreată a Rusiei.

0 convorbire cu Stambulov.
In Șistov a avută ministrulă pre

ședinte bulgară o convorbire cu ună ra- 
portoră ală cliarului „Newyork Harald." 
Stambulov dise între altele:

„După părerea mea, va mai trece 
încă multă timpă, pănă ce vomă pute 
proclama neatârnarea nostră. Principele 
Ferdinand trebue să rămână. Elă pote 
fi răpită ori omorîtu, der de bună voiă 
nu ne pote părăsi44. Vorbi apoi despre 
afacerea Panița, pe care’lă lăuda ca mi
litară cu însușiri escelente și oficeru ca- 
valerescă. In totă conjurațiuaea, Panița 
a fostă pusă de representantulă din Cons- 
tantinopolă ală unei mari puteri să scoță 
castanele din focă pentru alții. Agenții 
ruși au văcjută acum, că s’a isprăvită 
în Bulgaria cu uneltirile loră. „Pe când 
sunt pregătită la tote din partea unui 
inimică atâtă de neîmpăcată, credă, — 
continuă Stambulov — că ei și-au mu
tații la Belgrade basa de operațiune. Pă
rerea mea e, că cea mai apropiată trăsă
tură de șahă va fi, de a îndemna pe Serbia 
se ne atace. Guvernulă bulgară și eu per
sonală îi dorimă regelui Milan succesă 
în încercarea sa curagiosă d’a întâmpina 
tendințele rusescl. Regele Milan între
prinde o operă bună, der periculosă. 
Credă, că Europa ar lăsa să mergă în 
contra nostră Sârbii conduși de oficerl
ruși și înarmați cu pusei rusescl. Der 
decă aru întră voluntari ruși în armata 
rusescă, atunci nici noi n’amă rămâne 
fără amici. Resultatzilu ar fi făra’ndoială 
unu resboiu europenii, în care Dumnedeu 
să ocrotescă Bulgaria. Noi putemă pune 
în luptă 200,000 omeni, bine înarmați 
și viteji. Și apoi suntă și în Serbia și 
Macedonia Bulgari, cari ne voră ajuta.44

SCIRILE PILEI.
Emigranți austro-ungarl in America- 

nordică. Locuitorii din Galiția continuă 
a emigra, der mai cu semă cei din Un
garia nordică. Suntă mulțl, slavi mai 
alesă, cari trecă în America. Etă ce ne 
spune consulatulă austro-ungară dinNew- 
York: „Forte mulțl slavi emigreză aici, 
și deorece nu sciu altă limbă decâtă 
englezesce, nemțesce sciu forte puțini, 
din causa acesta ducă o vieță forte mi- 
serabilă. La o emigrațiune atâtă de co
losală ca în New-York, acești slavi pri- 
cinuescă multe neajunsuri consulatului, 
fiind-că aprope în fiă-care di vină să ceră 
ajutoră. Intre aceștia se află negustori, 

b&’țl de prăvălii, foști i mj.loiați și alții,

„Numai sciința și iscusința ne potă 
[scăpa.

Dâr fără elek năcazuri grele, ne voră 
[inunda.44

Deci der părinții și crescătorii, a-
ceștl factori principali ai educațiunei, 
trebuie să aibă în vedere, ca să nu se 
înrădăcineze mlădița materialismului
inima prunciloră. Copiii în casa părin- 
tescă să fiă scutiți de orl-ce esagerare 
în privința crescerei, a traiului și a îm
brăcămintei. Mai bine să cunoscă lipsa 
în copilăria, decâtă să o guste la bătrâ
nețe. Școla e uniculă locă, unde nu se 
face escepțiune, celă avută ca și celă 
săracă e asemenea înaintea învățătorului. 
Elă trebue să sădescă în inima tuturoră 
frica lui Dumnedeu, iubirea deaprdpelui 
și silința spre lucru, pentru ca se scie 
prețui timpulă, din care e compusă vieța. 
Căci „nu banii și averea suntă feri
cirea pe pământă, ci cine e îndestulită, 
acela e mai fericită.44 

Cornelia Lupu.

cari în noua patriă nu-șl găsescă func
țiuni conformă pregătiriloră loră.

ErășI ună testimoniu de vitregia 
stăpânirei ungurescl.

* * *
Folosele oultivărei vermilorfi. de mătase. 

Despre câștigulă realisată prin cultura 
vermiloră de mătase în Remetea-lunca, 
i-se scrie „Bisericei și Scdlei44 din Aradă : 
Folosulă cultivărei vermiloră de mătase 
este netăgăduită; tocmai pentru acesta 
la inițiativa d-loră învățători Ioană Bli- 
dariu și Lazară Oprină din Răchită, Ioană 
Stefanoviciu din Monostoră și a subscri
sului, acestă soiu de cultură s’a intro
dusă și în aceste părți ale diecesei prin 
casele mai multoră familii de-ale popo
rului nostru, avândă în genere ăstimpă, 
ca la începută, ună câștigă de pănă la 
200 fi. bani la momentă ridicați pe lângă 
chitanță din visteria statului. Acestă 
sumă deși nu-i așa mare, der a prinsă 
forte bine, pentru-că acestă soiu de câș
tigă a fostă tocmai pe timpulă lucratu
lui cucuruzului și a secerii, când puținii 
plugari cultivătorl de mătase îșl putură 
sili lucrulă câmpului cu spesele din mă- 
tăsărită. Der și ună câștigă morală in
telectuală și economică îșl adauge în- 
vățătorulă ori preotulă înaintea poporu
lui său prin împopularea cultivării mă- 
tăsăritului, pentru-că poporulă nostru în 
unele părți n’a avută ideiă, că din ce 
se face mătasea, de este așa scumpă, 
și totuși a dată bani grei pe mahrăml 
luesose; prin introducerea culturei ver
miloră de mătase însă, se oonvinge me
reu și poporulă, că (j^u, aci mai multă 
măestria lucrului, er nu trăinicia nego
țului se plătesce cu bani grei din punga 

| țăranului, cu ușurință cătră punga sa. — 
M. Jurma, preotă.

* 
$ *

Impedeoarea emigrăriloru. „Egyeter- 
tes“ scrie: Față cu Slovacii noștri nu 
prea folosescă nimică înspăimântările; 
pe neobservate ei se constitue în cete 

] și iau lumea ’n capă, trecândă spre Ame- 
j rica. De multe-orl suntă opriți în drumă 
și în asemenea cașuri ei se întorcă fru- 
mușelă îndărătă, der cu cea dintâiu oca- 
siune ârășl o iau spre Eldorada de peste 
mare. Și acum au plecată din Galgocz 
vre-o 50 de omeni de prin comitatele 
Nyitra și Trencsen, cari au și mersă cu 
bine pănă la Oderberg, der aci au că- 
cjută în mâna gendarmiloră, cari i-au 
adusă îndărătă.

Vai și amară de țâra, care ajunge 
să-și țină pe locuitori cu gendarmii, ca 
să nu emigreze.

* * *
Regina României va pleca Marți în 

străinătate, fiindă însoțită în călătoria sa 
de d-șorele de onore Văcărescu și Mi- 
clescu și de d. generală Greceanu. Regele 
împreună cu toți miniștrii o voru însoți 
păDă la Predeală.

* *
Reformele patriarchului serbescu Eran- 

covici. Patriarchulă Branco vid a avută 
în dilele trecute conferințe cu membrii 
episcopatului și apoi cu comisariulă r. 
br. Fedor NicolicI, pentru diferitele re
forme, ce se voră introduce pe terenulă 
culturală bisericescu, cu a căroră reali- 
sare s’a angagiată patriarchulă. Ce pri- 
vesce ocuparea scaunului episcopescă 
din Timișora, nefiindă candidați, de-o- 
camdată administreză patriarchulă acea 
diecesă, după câteva luni însă va lua 
agendele diecesei episcopulă din Verșeță 
Dimitrievicl. Intâiulu faptă ală patriar- 
chului este zidirea unui gimnasiu supe- 
rioră în Carloviță, pentru care s’au pre
liminată ca spese 160,000 fl., în care 
voră fi și șalele de îuvățămâută ale in
stitutului teologică, locuința directorului, 
precum și a rectorului de teologiă. 
Pentru edificarea unei reședințe archi- 
episcopescl corăspundătore și a unui 
institută teologică s’a comandată de-o- 
camdată din partea patriarchului, ca să 
se lucre planurile, rămânândă să reali- 
seze aceste planuri oongresulă din anulă 
viitoră.
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Din Ocna Sibiiului ni-se scrie: Din 
laculă pustiu de aici, despre care s’a 
mai amintita în „Gazetă“, s’a scosă Du
minecă în 27 Iulie n. c. încă ună cadavru 
ală unui honvedă. Cadavrula a rămasa 
atâta de bine conservata, încâta și tăie
turile de baionetă se cunoscă pe elă. 
Pâră nu are de loca, la nașa este cam 
umflata, probabila, că în urma loviturei, 
ce a primit’o când fu aruncată în Iaca. 
— Locuia unde se află acesta Iaca con
tinuu se dârîmă.

* * *
Petrecerea din M.-Ludoșiu, anunțată 

pe 10 Augusta n. c., ni-se scrie, că din 
nausă gravă și neprevăzută s’a amânată 
pănă pe anula viitord.

* * *
Filoxera. Constatându-se esistența 

filoxerei în viile comunei Blășiela din 
comitatulă Târnavei-marI, ministrula un- 
guresca de agricultură prin ordinațiune 
puse ținutula acesta sub carantină, ală- 
turându-la la grupuld Mediașului.

* * *
Stipendii. Cu Începutula anului școlara 

1890/1 suntd de a se conferi din fondu
rile archidiecesane următârele stipendii: 
•2 stipendii ă 100 fl. și unuia ă 60 fl 
din fundațiunea „Francisc-Iosefină“ pen
tru tineri din archidiecesă, cari studieză, 
și sunta lipsiți de mijloce suficiente 
pentru studii. Concurenții au să-și pre- 
senteze suplicele la consistoriula archi- 
diecesana inclusiva pănă la 15 Augusta 
st. vechiu a. c. instruite cu documentele 
următore: a) atestata dela oficiulQ paro- 
chiala din comuna, la care aparțină, 
despre aceea, că sunta Români greco- 
orientali, &) testimoniu scolastica despre 
progresula făcuta în studii în anula din 
urmă, c) atestata dela primăria comunală 
despre posițiunea sooială a părințiloră, 
și despre starea lora materială, și d) 
eventuala alte atestate recomandatore.

* * *
Flotila română. Ministru română de 

răsboiu a dispusă, ca de aci înainte, ou 
începere chiar din vâra acesta, vasele 
flotilei române să navige reunite, apli- 
cându-se la manevrele navale. S’a și 
constituită de-ocamdată I-a escadrilă de 
mare compusă din: încrucișătorulă „Eli- 
sabeta“, brickulă „Mircea“, canonierele 
.„Grivița“ și „Bistrița“, însoțite de două 
din torpilorile Gard-Coste clasa I-a „Ra- 
luca“ și „Sborulă;“ er escadrila de Du
năre se va constitui mai târdiu. Aceste 
.escadrile cu timpulu voră deveni perma- 
rnente, serie „România.“

* * *
Furtu. Din Beiușă ni-se scrie, că în 

noptea de 23 spre 24 Iulie n. c. 'i s’au 
■furată văduvei Magdalina Stanca din 
Beiușiu șepte slănini, împreună cu căr
nurile dela ună porcă ucisă în diua pre
cedentă. Hoții suntă încă necunoscuțl

* * *
Pungașii. In comuna Rășinari s’a 

dată peste ună străină, care n’avea pa- 
.șaportă. Fiindă întrebată, elă răspunse, 
că-lă chiamă Max Georg Herbert, că e 
din Zwittan, de profesiune ciasornicară 
ambulantă, cu alte cuvinte elă primesce 
orologe de curățită și reparată. Ames- 
tecându-se și gendarmeria, se descoperi, 
că acestu ciasornicară ambulantă primi 
în Sibiiu mai multe orolbge de reparată, 
der în locă să le dea îndărătă proprie- 
tariloră, elă le amanetă la oficiulă de 
împrumutare din Sibiiu, din care causă 
pungașulă fu dată pe mâna justiției.

Corespondența „Gaz. Trans. “
De pe valea Mureșului, Iulie 1890.
In comuna Vințulă inferioră pe la 

sfîrșitulă lui Iunie se ține bălciu și ca 
de obiceiu se adună cuocasiunea acesta 
multă lume. Pentru ca cu atâtă mai iute 
să-șl isprăvescă trebile, omenii deja la 
întâlnire., încă în drumă, au obiceiulă de 
a se apuca de târguită. Astfelă s’a în
tâmplată și la acestă târgă. Nisce bieți 
locuitori din jură intrară în vorbe, în- 
cepândă a se târgui în drumă, aprope 
de Vință. Nu sciiau bieții omeni, ce noră

se ridică asupra lord, dernu peste multa 
etă, că ca din senina se slobod! asupra 
lora pacostea în persona vioe-co
mitelui nostru Janos Csato. care toc
mai trecea cu căruța pe acela druma. 
După multe înjurături, adresate locuito- 
rilord țărani, aceștia, în număra de vre-o 
20, au fostă escortați cu gendarmii la can
celaria solgâbirâescâ, unde fiesce-care fu pe
depsită cu câte 20 fl. v. a. sub cuvântă, 
că ar fi oprită drumulă țârei înaintea „ Mă
riei- Saleu.

Totă acum de curândă s’a întâm
plată, că mai mulțl cărăuși cu cară greu 
încărcate cu scorță. se apropiau de gara 
drumului ferată din Vințulă inferioră și 
avândă ei a se guri la deală cu carăle 
lora, au apucată pe partea drumului mai 
bine bătută. ErășI pacostea cea rea dete 
peste ei. Susă numitulă vice-comite, ade- 
căte „Ilustritatea Sa“, tocmai atunci ve- 
nia cu fisolgăbirăulă din localitate dela 
gară la vale, și fiind-că drumulă mai bine 
bătută era cuprinsă de cărăuși, „ilustrulă“ 
nostru vice-comite a stată pe locă, o- 
prindă pe cărăuși în drumă, și sub în
jurături neumane i-a întrebată, că nu 
sciu ei, că cine este elă ? Omenii au 
răspunsă, că nu sciu și l’au întrebată, 
că ce are cu ei? Urmarea a fostă de
ținerea cărăztșiloru și pedepsirea loră cu 
pedepse în bani de câte 5 fl. pentru fiă- 
care.

Aceste năsdrăvănii se întâmplă cu 
poporulă din partea primului funcționară 
ală comitatului. Natura sburdalnică și 
ura acestui omă față cu poporulă ro
mână este de obște cunoscută. Pentru- 
că elă în Meteșă, pe drumulă țerei, șl-a 
mângită papuoulă în o băltocă mică, 
ușoră de încungiurată pentru ori care 
trecătoră, l’a pedepsită pe judele comunală 
cîi, 5 fl.

Noi credeamă, că d-lă propretore seu 
fisolgăbirău Damo va fi acela, care se 
vestise că va fi, adecă ună omă echita
bilă și pricepută; împrejurarea însă, că 
elă se lasă a fi instrumentă mai marelui 
său pentru aplicarea de astfeliu de pe
depse aspre, ne tredesce din somnă și 
ne silesce a-lă apostrofa în publică, ca 
să se lase de asemeni apăsări și prigo
niri. Nu trăimă în fundulă Asiei, ci în- 
tr’ună stată, care, decă are pretenția de 
a se numi cultă, nu pote suferi astfeliu 
de lucruri introduse după moda muscă- 
lescă. Asemenea purtări din partea func- 
ționariloră nici o onore nu facă pentru 
comitatulă nostru, a cărui poporațiune le 
dă pânea. Justus.

Bălană, 22 Iulie n. 1890.
Pe câtă sciu eu, încă nu s’a rapor

tată nimică on. publică cetitoră despre 
foculă, ce s’a ivită în comuna Bălană 
de pe valea Almașului, în diua de 6 
Aprilie st. n., care focă a- sdruncinată 
inimile a 105 suflete, prefăcândă în 
cenușe 20 de case împreună cu edificiile, 
ce se aflau împrejurulă loră. Paguba 
causată prin focă s’a prețuită în peste 
4000 fl., cari au fostă consumate de flă
cări în timpă de l1/^ oră, făcândă des
părțire între cele două parochii, — ră- 
mănândă în mijlocă frumoasa școală 
de petră, cu 3 odăi, tindă și bucătăria, 
care e esemplulă tuturoră școleloră dîm
prejură și care s’a edificată de bunulă 
nostru poporă.

Pe lângă totă stăruința zelosului 
notară din locă, d-lă Vasilie Oprișă, fo
culă nu s’a putută localisa pănă nu 
a venită în ajutoră poporulă din co
muna vecină Chechișă, în frunte cu d-lă 
preotă de acolo Ioană Popă și notarulă 
Ioană Murâșană. Acestora este a li-se 
mulțămi, că foculă în fine a putută fi 
localisată, căci locuitorii din locă vâ- 
dândă pericululă, mai alesă după-ce în
cepuse a sufla și vântă, au fugită la ale 
loră, apârându-șl care ce avea și ce 
putea, căci din altă parte sperare de 
mântuire nu era.

In Ziua următore veni d-lă pretore 
Kovâcs Istvân cu gendarmii, pe cari i-a 
pusă sâ supravegheze pănă în fine, er 
curățirea cenușei a lăsată să se facă prin

poporulă, pe care nu l’a ajunsă nenoro
cirea. D-lă pretore câștigă apoi pe sâma 
nenorooițiloră ună ajutoră din cassa co
mitatului în sumă de 180 fl., pe cari în 
personă i-a împărțită nenorooițiloră. Totă 
prin stăruința d-lui pretoră s’a câștigată 
dela Ministeriu ună ajutoră de 100 fl., 
er d-lă notară Oprișă a trimisă rugărl 
în tâte părțile, în urma cărora d-lă 
Ioachim Tuzes din Ciachi-Gârbău a 
dăruită 18 merțe de grăunțe; din pădu
rea baronului Jasika Samuelă de Surducă 
s’au dăruită 100 bucăți de talpe și grindl. 
Ilustritatea Sa d-lă Mihaiu Bohățelă, 
posesoră de Galpâia, a donată pentru 
bârne și lețurl din a sa pădure 2 Ju- 
găre, er unui omu de totă sermană i-a 
dăruită t6te lemnele de lipsă pentru o 
casă, promițându-i, că va lăsa să i-ie și 
ducă acasă cu boii săi! D-lă notară din 
locă a câștigată din cerculă sâu 30 merțe 
de cucuruză și 5 merțe de pasulă (fasole), 
er alte 12 merțe de bucate le-a câș
tigată domnulă notară cu domnulă 
preotă din Chechișă, Ioană Popă, care 
le-a trimisă cu carulă sâu. Apoi po
porulă din alte comune, care a avută 
consângeni aici, li-a venită acestora în 
ajutoră cu cucuruZă; astfeliu judele pri
mară din Galpâia unui cumnată ală său 
i-a dată 4 merțe, și baraboi (cartofi) o 
merță, mazere erășl o merță.

Pe lângă acestea d-lă notară din 
locă a mângâiată pe nenorociți, promi- 
țându-le, că le va face cereri pentru a 
fi scutiți de dare pentru case.

Primescă deci pe ac? stă cale acești 
marinimoșl domni mulțămitele nbstre cele 
mai sincere!

In numele nenorooițiloră :
Simeonu Rotariu, 
înv. românii gr. or. 

Stațiunile de băi din România.
,,Timpulu“ din BucurescI scrie: 
Cu deosebită plăcere avemă de cons

tatată, că stațiunile nostre de băi au în
cepută să ia ună avântă mare, mulțu
mită îmbunătățiriloră, ce li-s’au adusă, 
posițiuniloră încântătore, în care suntu 
așeZate, precum și efecteloră miracu- 
lose, ce au adusă apele și isvorele loră.

Slăniculă din Moldova, Bălțătescii, 
Strunga, CălimăneScii, Câmpina, Puciosa, 
Govora, Laculă Sărată, Balta Albă suntă 
astăZl stațiuni balneare, cari potă ri- 
valisa cu similarele loră din străinătate 
prin eficacitatea isvdreloră loră și prin 
buna administrațiune, ce li-se face.

Cifrele ne dovedescă, că suferinZii 
au începută să prefere stațiunile nâstre 
balneare.

Pentru a nu vorbi acuma, decâtă 
de trei din aceste stațiuni din Vala- 
chia, să dămă aci câteva cifre, cari 
ne arată sporulă din venituri într’o 
lună de Z^e a anului 1890 asupra 
lunei corespondente din anulă trecută 
1889.

Astfelă la Călimănescl-Căciulata s’a 
încasată în luna Iunie 1889 suma de 
3.141 lei 50 bani, er în anulă 1890. 
aceeași lună Iunie, 5.574 lei. 60 bani, 
deci o diferență în plus de 2.433 lei 10 
bani.

La stațiunea Govora, inaugurată la 
.1 Iulie 1889, s’au încasată anulă acesta 
în cursulă lunei Iunie 3,313 lei.

In fine la Laculă Sărată veniturile 
pe luna Iunie 1889 au fostă de 860 lei, 
er în 1890, Iunie, 1224 lei, ceea ce ea 
însemneză ună sporiu de 364 lei.

In resumată veniturile încasate în 
cursulă lunei Iunie 1890 suntă de 
10.111 lei, 60 bani și acele din Iunie 
1889 suntu de 4.001 lei și 50 bani. 
De unde resultă diferența în plus, pen
tru luna Iunie 1890, de 6,110 lei și 10 
bani.

Oredemă, că aceste resultate fru- 
mose suntă făcute să ne bucure și să 
mulțumimă acelora, cari dau o bună în
grijire stațiuniloră nostre balneare, pre
cum și acelora, cari iau în considerațiă 
sacrificiile, ce se tacă cu băile ndstre, 
și resplătescă munca și buna adminis

trația prin preferința, ce dau băiloră 
nostre asupra celoră din străinătate.

Intr’unulă din numerile viitore, 
vomă demonstra cu cifre, că aoe- 
leașl frumose resultate le-au dacă și 
celelalte stațiuni balneare din țâră.

TELEGRAMELE „GAZ. TRAN S“-
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Buenos-Ayres, 28 Iulie. Eri au 
fostu încăerărl între revoluționari 
și între trupele guvernului. Au 
fostu mulțl uciși. Președintele a 
fugitu la Batario. Revoluția câș
tigă cu fiecare oră în întindere. 
Președintele a proclamații starea 
de asediu. Se cpce5 insurgenții 
au deplinu succesu. Armata începe 
a traternisa totii mai multu cu 
revoluționarii. Inturecțiunea în
cepe a se întinde și în alte pro
vincii.

DIVERSE.
Femeile din India. In lunile din urmă 

diarele engleze au agitată multă cesti- 
unea femeiloră din India, cerâudă ca 
starea acestora să fiă ameliorată; se scie, 
că în presentă situația femeiloră indiene 
este grozavă de nenorocită. Dreptă ur
mare a agitațiunei pressei s’a și ajunsă 
deja ca femeile engleze din India să se 
pună și ele în luptă pentru drepturile 
femeiloră indiene. Astfelă au fondată mai 
multe societăți pentru ajutorarea indi- 
eneloră. In orașulă Poona s’a fondată o 
societate pentru crescerea copiiloră in- 
dieneloră scăpătate. In alte multe orașe 
s’au fondată societăți de lectură, unde 
indienele se ducă să asculte și să învețe 
diferite lucruri dela engleze. Totă prin 
intervenirea și instrucțiunea femeiloră 
engleze s’a ajunsă, ca femeile indieniloră 
să nu se mai arunce în focă după măr- 
tea bărbațiloră loră. Să se mărite însă a 
doua oră, nu s’a ajuns cu totă instrucția 
ce li-o dau femeile engleze. Ele se temă 
grozavă de disprețulă indieniloră și de 
aceea nu se mărită a doua oră, fiă câtă 
de tinere.

Cununia. Din Alba-Iulia ni-se scrie: 
In 8 (20) Iulie s’a serbată în biserica 
gr. or. de aici cununia d-rei Sofia Patița 
din Câmpeni cu d-lă Simeonu Losnița, 
funcționară reg. la minele de sare din 
Salinele mureșene. Ospățulă s’a serbată 
la casa tratelui miresei, d-lă advocată 
Rubină Patița, eră nunii mari au fostă: 
d-lă căpitană c. r. V. Visoina și d-na 
protopopesă Elena Tordășiană.

«JairsoB® pie^eii iSSr&șffi'&A
din 28 luliu st. n. 1890.

Bancnote romănascl Oump. 9.19 Vend. 9.21
Argintă românescă • FI 9.15 n 9.18
Wnpoleon-d'orl- - ■■ n 9.19 n 9.21
Lire turcescl - - - M 10.45 r 10.50
Imperiali .... M 9.43 H 9.48
GalbinI M 5.45 H 5.50
Boris, fonc. „Albina" 6u/0 M 101.— M

—,—
„ „ n 5"/0 99.50

Ruble rusescl - - ■ 135. - II 136.—
Mărci germane - - „
Discontulă 6—£n/0 pe ană.

I»

Cursulă la tar sa de Visua
din 26 luliu st. n. I860.

Et«nta do auru 4%............................... 102.15
Renta de hârtiă5u/0 .... . . 100.15
Imprumutulă căiloră ferata ungare -

aură 115,50
dto argintă..........................- 97.80

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
□stă ungaro (8-a emisiune) - - 112.25 

Bonuri rurale ungare ..... 8930
Bonuri croato-slavone......................... 104.25
Imprumutulă cu premiulă ungur eseu 139.83 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - - 127.80
Renta de hârtia austriacă .... 88.45
Renta de argintă austriacă .... 89.70
Renta de aură austriacă .... - 108.95 
Losurl din 1860 ................................ 141.—
Acțiunile băncei austro-ungare - • 983.50 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 349.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 304.—
Galbeni împărătesei- -............................ 5.49
Napoleon-d’orI............................................9.21
Mărci 100 împ. germane .... 56.75
Londra 10 Livra s sterlinso .... 116.10— -y

Editoră și redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.
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0 vencfttoru.
0 Se preferă Românii, care po-
0 sede limba germană.
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386,3—3

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

* 
Brasso varmegye foispănjătol^

Sz. 223-1890.

Pălyăzat.
A kormânyzatomra bizott Brasso 

varmegye felvideki es alvideki jârâsăban 
lemondâs kovetkezteben megurult 400— 
400 frt. evi fizetes es 150—150 frt. utazâsi 
âtalâunyal egybekotott jârâsi orvosi âl- 
lâsokra az 1886. evi XXI t. cz. 80 §-a 
alapjân ezennel pâlyâzatot nyitok.

Felhivatnak ennelfogva mindazok, 
kik ezen âllâsok valamelyiket elnyerni 
ohajtjâk, bogy az 1883. evi I. t. cz. 9 
§-âban megirt minositettseguket igazolo 
okmânyokkal ellâtott keresiiket hozzăm 
folyo evi Augusztus 25-eig adjâk be. — 
Ezen hatăridon tul bedrkezo folyamod- 
vânyok tekinteten kivul maradnak.

Brasso, 1890 evi julius ho 1-en.
Maurer Mihâly s. k.

389,2—1 foispân.

ABONAMENTE
„GAZETA

Prețulu

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

TRANSILVANIEI
abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
anii

u

Sosirea $i plecarea tremirilorn în Brasovii.
I. Plecarea trenuriloru: 

I. Dela Brașovu la Pesta
Trenulu de persone: 10 ore 32 minute sera.
Trenulh accelerată: 2 ore 43 minute după, amecjl.
Trenulă omnibus: 4 ore dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulă de persone: 5 ore 30 minute dimineța.
Trenulă accelerată: 2 ore 33 minute după amedl.
Trenă de mărfuri ou vagone de persone: 12 ore 23 min. după amedl.

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

Trenulă de persone: 5 ore 20 minute dimineța.
Trenulă accelerată: 2 ore 23 minute după amecll.
Trenulă omnibus: 10 ore 31 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovă:

Trenulu acoelerată: 2 ore 13 minute după amecll.
Trenulă de persone: 10 ore 17 minute sera.
Trenulă de mărfuri cu vagone de persone: 4 ore 20 min. după amecjl.

I'

3
6

12

trei
șese
unii

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

s

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 ir.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
ană...........................................................2
șese luni........................ , ... . 1
trei luni............................................

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

Pe
Pe
Pe

fi. -
fi. —

50 cr..

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facil mai ușorii și mai

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

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

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă
a

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

Budapesta—Bredealâ JPredealifc—Budapesta

Trenă 
accele

rată.

Trenă 
accele

rată
Tren de 

per- 
»6ne

Tren de 
per- 
sdne

Trenă 
accele
rată

Trona Trend 'fren d6
de 

pers.
accele
rată. p or

ii 6ne

B.-JPesta-Aradu-Teiuș Teiu^-Aradd-B.-Bestaj Copșa-mică—Sibiiu
Trenă 
accele
rata.

Tronu 
de 

pers.

Trenâ 
de 

pers.

Trenă 
accele

rată.

Trenâ 
de 

pers.

Trenă 
do 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
p. Ladăny

Oradea-mare

Meeo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
Nădbșel

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

10.50

Clușlu J
1

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
Uidra
Vințnlă de susă
Aiud

Teiușă

Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașh 
Elisabetopole 
Sighișdra
HașfalSu 
Homorodă 
AugustinU 
Apața 
Feldidra

Brașovă

Timișă
Predealu

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

Trenu 
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

7.36
11.07
1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40
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
4.2o
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 
Predealw 
Timișu

Brașovd
I
î

Feldiora
Apața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișdra 
Elisabetopole
Mediașh

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelh

Teinșă

J I

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
6.46
6.48

4.10
4.50
5.50

7.22

Aiudh
Vințulă de susfi 
Uidra
Cucerdea
Gldrișu
Apahida

Clușlu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R6v 
Mezo-Telegd

11.23
12.08

Oradea-mare

P. Ladăny 
Szolnok

Budapesta

Viena

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.—

4.45,
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11.51
12.27

Viena
Budapesta
Szolnok

AradO I.I

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

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
8.50
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
7.20

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

8.-
2.-
4.20
8.10

h2.20
82.34
§3.05
1:3.23
"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

3.25[|Țeiuști
9.40 Alba-Iulia
1.02 Vințulă de josh 
5.27 Șiboth
5.50 Orăștia
,, i~ Simeria (Piski) 

6’23 Devtt 
6 34 branicica 
6’52 Ilia 
ț Gurasada 
ț 33 Zamh 
g Soborșinh 
8 49 Berzava 
9.16 ConoPtl 
g 32 Radna-Lip 
g Paulișu 
0.I8 &y°rok 
0 44 GHogovaț

Aradil

Szoluok

.ova

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

10.0^
10.38
10.51
ll.C
11.$
ll.c
12.1

4.4
7'

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmneșh
Ocna
Sibiiu

Tr. dc p. T. <18 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

Sibiiu-Copșa-piică
...

Tr. omn. Tr. do p. Tr, dc 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

Cucerdea -Oșorhelu
Begiiinuiu săsescit

Timisora - Aradil

Teiușă 10.44 12.58 Viena 7.20| 1.40 6.05

Simeria (Piski)-®*etreșeni tpetroșeni-Simeria(Piskij

Simeria
Streiu
Hațegă
Pui 
Crivadia
Banița
PetroșenI

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
6.15
7.03
7.43
8.15

’PetroșenI
Banița 
Crivadia
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

T. omn.
4.03
4.491
t>.24
6.04
6.43
7.28
8.-

Tr. do p. Tr. de p. Tr. omn.
iCucerdea 2.55 8.20 2.56
Cheța 3.25 8.50 3.29
Ludoșă 3.46 9.11 4.06
M..-Bogata 3.56 9.20 4.15
lernută 4.33 9.57 4.54
Sânpaulă 4.48 10.12 5.10
Mirașteu 5.11 10.35 5.34

„ u 1 5.30 10.54 5.35
Oșorhelu 5.50 4.58

Reghinul-săs. 7.25 7.-

Kteghinulu săsescu- 
Oșorheiu-Cucerdea

Aradâ—OTimisora5

Aradfi
T. omn.

6.18
T. omn.

4.18 Timișora
I- omn.

6.30
T. omn-

1.10
Aradulă nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
N6meth-Sâgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 Nemeth-Sâgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Aradulă nou 9.09 3.41
Timișdra 9.04 6.50 Aradfi 9.25 3.55 Simeria (Piski)-Unfied.

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

8.25 8.-
Oșorhelu < 10.- 9.49

1 7.24 5.54 10.20
Mirașteu 7.44 b.14 10.39
Sânpauiă 8.07 6.37 11.02
Iernutu 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 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

Mureșu-ljudoșu-Bistrița | Bistrița-Mur&șii-Iaidoșâ

Murășă-Ludoșă 
Țagă-Buda  t ele eh 
Bistrița

ȚT. omn.p
4. — | Bistrița
6 4gp Țagă-Budatelecă 
g gg Murâșfi-Ludoșă

T, omn’

1.16
4.50
7.21

Turda— Gliirișu

Ghirișd
Turda

Crliirișu—Turda

7.40 10.50 3.56 9.30 Turda 6.05 9.40 2.40|
8.- 11.10 4.10 9.50 Ghiriși 6.25 10.- 3.-1

Sigili șor a—Odorheiu

8.20
8.40

Odorheiu—Sighișora

Nota: Numerii îucuadrațl cu linii grose însemneză 6rele de nopte.

Sighișdra 
Odorheiu

_. 11.2Sl Odorheiu
7.49 1.50, Sighișdră
6.—

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov

8.40 2.45
10.52 5.28|

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

iTr. omn.

4.-
4.21
4.50

Tnied.-Simeria (Piski).

Unieddra 
oerna 
Simeria

9.25
9.51

L0.10


