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Foia englesă „Times“ din 
Londra ne aduce o scire impor
tantă și anume, că între Berlină 
și Viena a fostă în filele acestea 
unu viu schimbă de depeșl în ces- 
tiunea bulgară. Precum se pre
supune, s’a făcută încercarea de 
a stabili o înțelegere, care se mul- 
țămescă în acelașă timpă și pe 
Rusia și pe Austro-Ungaria. Se 
cjice, că Țarulă șî-ar fi retrasă 
orl-ce obiecțiune în contra unei 
eventuale alegeri a prințului Wal- 
demar de Danemarca ca principe 
alu Bulgariei.

Soirea despre acestă încercare 
de a stabili o înțelegere între Rusia 
și Austro-Ungaria a produsă în cer
curile politice din Pesta o emo- 
țiune, care se manitestă de-oparte 
în nisce dorințe optimiste, de altă 
parte în pesimismulă, de care suntu 
frământate aceste cercuri în tdte 
cestiunile, ce privescă raporturile 
cu Rusia.

Astielu organulu apponyistă 
ar dori, se se potă face o înțe
legere cu Rusia, der pe basa stă- 
riloru actuale din Orientă, prin 
urmare și a celoră din Bulgaria, 
rămânendă principele Ferdinand 
la loculă sSu.

Ba mai multă, foia apponyistă 
ar dori, ca Rusia se se alăture la 
alianța triplă, căci atunci norii 
cei amenințători ară dispăre de pe 
orisontulu politică, popârele Eu
ropei ară răsufla mai ușoru, și cu 
deosebire Ungaria ’șl-ar vede îm- 
bunătățindu-i-se bugetulu, rapor
turile ei comerciale cu Orientulu 
s’aru desvolta mai avantagiosă, 
comerțulă și industria ară lua avent 
și povara dăriloru s’ar ușura.

„Der cine pote spera, că din 
Rusia pote veni ceva bună?“ es- 
clamă numita foia. „Trebue sene 
înarmămu mereu ca și mai nainte,

să trăimă în neliniște, se privimă 
jură împrejură cu neîncredere, fi
indcă așa’i place Rusiei".

Etă în puține cuvinte vederile, 
ce le au politicii din Pesta asupra 
situațiunii din afară și cari dau 
nutrementu acestui pesimismă :

Pacea, cjicb ei, 6 amenințată 
numai din două părți: din vestă 
și din ostă. Cu t6te astea, ce pri- 
vesce pe Francia, ea are ’n fruntea 
ei bărbați liniștiți și cu minte, cari 
au dovedită pănă acum, că Francia 
pbte trăi alăturea cu Germania, 
fără a se ’ncăera. Nu totă așa 

I se pote cjice despre raporturile din 
Orientă, cari suntu mai seriose și 
mai periculbse, și ceea ce e mai 
rău, acestea într’ună momentă dată 
se potă transplanta în vestă, să 
pună ’n focă lumea ’ntregă. Ces- 
tiunea bulgară e. care umple de 
griji pe politici, câtă timpă nu va 
fi resolvată

Rusia nu vrea să scie de o re- 
cundscere a principelui Ferdinand 
și Franța la rendulă ei de ase
menea ia posițiă în contra acestei 
recunoscerl. Ba sprijinulă ce’lă dă 
Francia Rusiei în acestă cestiune 
a apropiată atâtă de multă pe 
aceste două state unulă de altulă, 
încâtă se vorbesce cu tdtă serio- 
sitatea de ună tractată de alianță 
franco-rusă, ale cărei puncte s’au 
stipulată într’o localitate francesă 
de băi de cătră miniștrii de răs- 
boiu francesă și rusescu.

Aci zace pericululă celă mare 
j și în vestă, căci, în casă de con
ții ctă între Austro-Ungaria și Ru
sia din causa Bulgariei, se pote 
întâmpla să se’ncaere și Francia 
cu Germania din causa Alsației- 
Lotaringiei.

Tripla alianță, la care pare a 
se fi alăturată și Anglia, îșl dă 
silința, nu-i vorbă, se susțină pacea, 
der în realitate lucrarea ei numai

atunci pdte fi binecuvântată, când 
va pute resolva cestiunea orien
tală și cu acesta va face cu pu
tință o desarmare generală.

Pănă acum alianța triplă n’a 
avută nici ună succesă positivă, 
pentru că împedecarea resboiului 
încă nu pdte fi considerată ca 
ună asemenea succesă.

La acestă părere noi amă mai 
adauge numai, că tripla alianță 
totuși a avută ună resultată po
sitivă, căci susținerea păcii sub 
egida ei le-a costată pe popdre 
mai multă decâtă ună resboiu.

In causa gimnașiului din Beinșu.
Onorată. Redacțiune !

D-lă L. M., în corespondența sa pu
blicată în venerabila „Gazeta Trans.“ 
Nr. 154, se încumetă a afirma cu cea 
mai mare temeritate, fără basă reală, ci 
numai orbesce, că cei cari au scrisă prin 
foi, „tără temeiu au alarmata întrega di- 
ecesădesaprobândă tot-odată prin 
acâsta și atitudinea gazeteloră române 
în genere și specialminte a „Gazetei Tran
silvane," care în cestiunea vitală a gim- 
nasiului din Beiușă s’a luptată cu mare 
bărbățiă, multă abnegare, cu totă forța 
și tăria sufletescă, încâtă diecesa nici 
odată nu-i va pute fi îndestulă mulță- 
mitore.

Ore diaristica română numai atâta 
recunoscința să merite din partea fiiloră 
națiunei, pentru lupta desperată ce-o 
portă în aceste timpuri triste de grea 
cercare, pentru apărarea drepturilor^ bi- 
sericescl și naționale ? ?

Din acestă tristă considerațiune 
urmândă și din acestă incidență cjîsa 
mântuitorului „ca se fiă lumină'1, în inte- 
resulă bine pricepută ală adevărului și 
al gimnașiului gr. cat. română din Beiușă, 
’ml permită a provoca pe d-nu cores
pondentă L. M., ca să binevoescă a cla
rifica și a desvolta părerea sa\ sinistrăîna.- 
intea publicului românescă interesată de 

căușele publice și în specie de causa 
gimnașiului din Beiușă, că ore cari suntă 
articulii și mai vârtoșii cari suntu acele 
pasage din articulii publicați prin gaze
tele românescl, pe cari s’ar pute basa 
acea părere rătăcită și nefundată a dom
niei sale, său fiă chiar și a unei părți 
din cleră adecă: „că fără temeiu s’a 
alarmată diecesa."

Noi împreună cu mai mulțl confrați 
preoți de ună principiu din parte-ne 
respingemă cu indignațiune acestă aserțiune 
nefundată, — care tot-odată se vede a fi 
dictată ofiiciosă în penă — pănă ce nu 
va fi probată cu argumente adevărată 
firme și raționale deduse din cele scrise 
de noi.

Numai după-ce vomă primi deslu
șirile meritorie în acestă privință, ne 
vomă pute desfășura vederile nostre mai 
în detailă față cu corespondența întregă.

Cu totă stima.
1890, Iuliu 24.

Sinodanulîî.

Totu Bismarck pe scenă.

Prințulă Bismarck a fostă visitată 
de ună corespondentă ală unui cjiar& 
rusescă. „Novoie Vremja" publică con
vorbirea, care, cuprimjendă și unele lu
cruri destulă de nouă, credemă intere
santă a o reproduce în resumată. Ca de 
obiceiu, principele Bismarck a vorbită 
întâiu despre retragerea sa, despre intri- 
ganții, cărora li-se părea o insolență fap- 
tulă d’a rămâne atâta timpă unulă și 
același omă primă ministru, despre ipo- 
criții, cari nu pierdeau ocasia d’a face 
curte, der cari de sigură s’ar fi adunată 
în numără cu multă mai mare, decă ar 
fi. fostă vorba să’lă vacjă spen<jurându-lă. 
A vorbită apoi despre cestiunea socială, 
despre relațiile dintre Germania și Rusia. 
In privința primei cestiunl, Bismarck a 
disă: „Sunt de părere, ca cestiunea 
socială va da nascere în Germania forte 
curândă unui cataclismă sângerosă. Lu- 
crulă celă mai tristă este, că cu câtă se
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de jtf. Gregoriady de Bonacclii.

Când vr’o durere te apasă, 
Indreptă-te spre unu păreu, 
Și ochii tăi pe apă-i lasă 
S6 urmărescă cursulâ sâu;

Căci șopotu-i îți va răspunde: 
Nu despera de viitorâ,
Vec|i valu-ml cum prin stânci 

[pătrunde
Spre Oceanu triumtătoru?

Ca mine fă și tu ’n vieță, 
De chinuri fii nepăsătorii.
Resbate prin furtuni și ceță 
Și vei eși învingetoru.

Ceva din 1848.
Este în Deșiu la șcăla civilă ună 

învățătoră ungură reformată, care scrise 
„Istoria bisericei ev. ref. din Deșiu în 
legătură cu întâmplările mai însemnate 
ale orașului. Scrisă de Iosif Kâdâr în 
Deșiu, cu tipariulă lui Demeter și Kis 
1882". Despre acestă Kadar s’a făcută 
amintire într’unulă din n-rii an. tr. ai 
„Gazetei Transilvaniei", arătându-se evi

dentă, cum scie întortoca adevărulă is
torică față de Români.

Acum voinicosulă dascălă mai edă 
și „Istoria municipiului Solnocu inte- 
rioră și a Dobecei din 1848 și 1849, “ 
(Belso Szolnok es Doboka megye tor- 
tenete 1848—1849., irta Kadâr Iozsef 
1890.)

In acestă broșură, la pag. 96, scrie 
d. Kadâr: „Totă atunci (adecă în timna 
anului 1848) au năvălită Mogoșmortenii 
și Șireganii cu cei din comunele înveci
nate asupra curțiloră lui Iosifă Foldvâri 
din Chiuza și Sireagă, pe cari le-au jă- 
fuită cu desăvârșire, făcândă o pagubă 
de peste 20,000 fi."

Deși pe atunci, adecă în tomna 
anului 1848, eu eramu numai de 9 ani, 
totuși potă să spună, că tatălă meu, Mi- 
chailă Mureșiană, era antiste comunală, 
la care a venită Petru Rebreanu Mon- 
deanulă din Mogoșmortă, tocmai pe 
când tatălă meu îșl acoperia cu trestiă 
o șură, și l’a chemată să mergă cu Mo
goșmortenii la jafă, însă nu în Chiuza, 
ci la Nimigia unguresoă, la Foldvâri 
Samuel, — deră tatălă-meu n’a mersă 
și nici pe ȘireganI nu i-a lăsată să mergă, 
și așa n’a fostă nimeni din Șireagă, ci 
Mogoșmortenii, pe cum spună bătrânii, 
să fi fostă la Chiuza și pote și la Ni

migia ungurescă.
In revoluțiune frate-meu Toder a 

fostă soldată la Unguri, de unde numai 
după venirea Muscalului a scăpată. Când 
au năvălită Ungurii pe teritoriulă fos
tului ală II-lea regimentă românescă de 
graniță, se aflau din miliția română vre-o 
două companii la noi in Șireagă. ’Ml 
aducă aminte, că vre-o câțl-va subofi- 
cerl, cari erau încortelațl la noi, totă 
năptea și-au petrecută cu surorile și 
amantele loră dela Tlva mare la sune- 
tulă unui flueră. După medulă nopții 
sosi vestea dela Chiuza, cumcă pe ofi- 
cerulă comandaută de acolo, înșelându-lă 
Ungurii cu prietenia și ducându-lă pănă 
la Becleană, acolo l’au tăiată în bucăți, 
îndată s’au gătită de bătaiă și în dorii 
dilei următăre au reterată cătră Năsăudă, 
6r Ungurii în numără de mai multe mii, 
sub conducerea lui Bem, după ună mică 
atacă și resistență suportată cu două tu
nuri ale preotului Vertică celă bătrână, 
intrară pe la 6rele 9 dimineța în Mo- 
codă, unde aprinseră două case, er spre 
seră intrară în Năsăudă, unde aprinseră 
institutulă militară de acolo.

La ataoulă de pe dealulă Mocadului, 
de unde Romanii dau ou tunurile cătră 
Peatra și împușcau mereu , mulțl Un
guri au fostă nimiciți în strîmtârea de 

sub cărămidă, unde în susă era stâncă 
și josă apa Someșului, er drumulă era 
blocată. Morții însă au fostă aruncați în 
apă pentru ca să nu se scie perderea 
suferită.

Doi husari unguri l'au legată pe Pe- 
trea Mondreanulă cu lanțuri de grumadl 
și așa hârțuindu-lă încoce și ’n colo l’au 
dusă în temniță la Becleană, de unde 
cum a scăpată nu sciu.

Nu e adevărată deră, că Șireganii, 
decâtă cari omeni mai blânijl nu suntă 
în împrejurime, să fi luată parte la ja- 
fulă din Chiuza. Decă ară fi luată parte 
la acelă jafă, ară fi fostă trași la răs
pundere din partea lui Foldvâri Iozsef, 
Foldvâri Samuel și tatălă loră Foldvâri 
Farkas, care era pe atunci consiliară 
guvernială și omă puternică, precum au 
fostă trași la răspundere și Mogoșmor
tenii. Dealtmintrelea Foldvâri ne-cum să 
aibă curte, der n’a avută nici o palmă 
de locă în Șireagă.

Foldvârescii erau nisce ămenl forte 
violențl. Pe Condrate Ilisiu, fătulă din 
Șireagă, după ce deveniră Ungurii stă
pâni, Foldvâri Samuel îlă bătu de morte, 
dându-i 60 de bâte, din causă că bie- 
tulă omă striga odată după elă, pe 
când acesta trecea călare priu Șireagă, 
cuvântulă „prindeți-lă." Totă acestă 
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voră lua mai târdiu măsurile preventive, 
cu atâtă mai sângerosă va fi sfirșitul .“ 
Cu privire la relațiile germano-ruse, fos- 
tulă cancelară a disă: „Eu și bătrânulă 
meu Wilhelm, am simpatisată tot-deuna 
cu Rusia. In răsboiulă cu Turcia aștep- 
tamă nerăbdători soirea, că Rusia apusă 
piciorulă la Bosfor. Rusia a pierdută 
ocasia favorabilă, precum a pierdută mai 
târziu și ocasia d’a îndrepta greșela 
printr’o alianță cu Turcia. Congresulă 
din Berlină s’a convocată anume din ini
țiativa Rusiei. Eu aveamă numai să îns
cenezi), să pună mașina în lucrare, cele
lalte erau să fiă treba diplomațiloră 
ruși. Șuvalof luâ asupră-șl sarcina d’a 
îndupleca peEnglitera, er eu pe Austro- 
Ungaria. Câtă eramă atunci de prietină 
cu Rusia, politica mea ar fi rămasă ne
schimbată chiar și decă ar fi fostă la 
putere slavo-filii. După congresă urmă 
o înstreinare. Adevărată, că a fostă unu 
momenta în care contele Șuvalof pro
puse o alianță formală. Disposițiele în 
cari se găsia atunci Rusia nu dedeau 
însă garanțiele necesare. Afară de aceea 
o alianță ar fi isolată pe Germania de 
puterile apusene. In anulă 1879 am a- 
vută dovedi, că combinațiile mele fuse
seră juste. Ba puseiu mâna pe ună ast- 
felu de documentă în existența căruia 
n’așl fi credută de altfelă.

„Mă duseiu atunci la amiculă meu 
Andrassy și puseiu basa alianței întreite; 
cu tote acestea Germania nu e dușmană 
Rusiei. Eu credă, că Rusia ar pute ră
mâne neutră într’ună răsboi franco-ger- 
mană. Nu totă astfelă Franța într’ună 
răsboi ruso-germană. Germania însă nu 
va ataca nicl-odată pe Rusia. “

Frivitoră la atitudinea și convorbi
rile lui Bismarck, i-se scriu clarului „Pol 
Corr.u următorele din Petersburgă : „Ati
tudinea lui Bismarck și criticele și ob
servările lui față cu împăratulă Wilhelm 
II, precum și declarațiile ce le-a făcută 
înaintea cpariștiloră în Friedrichsruhe, au 
produsă o adevărată neplăcere în cercu
rile politioe din Petersburg și ele au 
stricată forte multă reputațiunei bătrâ
nului bărbată politică. Pănă acuma ni
menea nu s’a îndoită, că principele Bis
marck îșl portă cu demnitate retragerea 
lui și nime n’ar fi crezută, că pășindă 
de pe arena politică va începe cu mici 
atacuri și va căuta cu orl-ce preță să-și 
răsbune unde numai se pote. Omulă ar 
fi mai așteptată, că ună bărbată cu po- 
sițiune așa de distinsă, ca principele 
Bismarck, cu tote greutățile va păstra 
tăcerea. Cu atâtă mai străină lucru și 
mai chinuitoră se pare acum după retra
gerea lui modulă de-a’șl vărsa mănia pe 

Foldvâri Samuel a cuprinsă cu puterea 
o parte din hotarulă Șireagului, anume 
18 jugăre din pășunată, er Foldvâri Jo- 
zsef cuprinse vre-o 9jugăre de pământii, 
pe care însă neputându-le ține, le-a vân
dută cu 200 fl. lui Ioană Rebreanu din 
Mogoșmortă. Dealtmintrelea acestă locă 
înoă și acum este în procesă. Foldvâri 
Samuel îșl ținea curtea pdte numai din 
pedepse; vita, care ajungea în curtea 
lui, nu putea fi liberată fără 5 fl. Ionulă 
Iftiniei Drăgană din Mintiulă română 
și-a și răsbunată odată asupra lui Fold
vâri Samuel, căci trecândă acesta călare 
peste o holdă a lui, l’a dusă în ogradă 
cu cală cu totă, și nu l’a lăsată pănă 
nu a plătită o pedepsă de 15 fl. Cam 
prin anulă 1858 ouprinse Foldvâri Sa
muel și ună drumă, ce duce la Mintiulă 
românescă cătră o grădină a sa. Ună 
israelită făcu la Șireagă o moră, în care 
îșl băga totă averea. Foldvâri lozsef, 
după ce mora înoepu să umble, îi tăiă 
stavilele și scutulă, și-lă lipsi astfelă pe 
jidană de întregă averea.

Sub astfelă de împrejurări, ce mai 
mirare ar fi, decă și Românii Mogoș- 
mortenl s’au aflată îndemnați a reîntoroe, 
împrumutulă în a miia măsură față cui 
acești tirani miol, față cu cari și prove-, 
dința dumne4eescă și-a arătată neîndu-. 
rarea sa, căci Foldvâri Samuel fiindă1

calea pressei, declarându se în contra gu
vernului germană cu cea mai mare ne- 
cruțare și în genere lucrândă și vor- 
bindă așa, ca și când ar voi să ruineze în
săși opera mâniloră sale: alianța triplă. “ 

Luptele din America.

Lui „Times“ i-se telegrafiază din 
Buenos-Ayres, că Oelman a adresată ună 
manifestă cătră poporațiunea din repu
blica Argentina, în care se provocă la 
bună starea și libertatea, ce a domnită 
sub guvernarea sa, și în care atribue re
voluția uDei partide politice doritore 
de domniă, oare voesce să ajungă în 
fruntea republicăi.

Din San-Salvador se scrie, că colo- 
i nelulă Rivas a primită ună nou ordină, 
i să se reîntorcă din Honduras în San- 
Salvador, ca să-și adune oste în contra 
Guatemalei. Rivas însă a comisă trădare, 
că .I, în locă de a se fi reîntorsă, în frun
tea a 2000 de IndianI, a năvălită asupra 
capitalei, a atacată casarmele, în cari 
era așe4ată o mică gardă, pe cari le-a 
și ocupată după o luptă desperată. 
Casele au fostă jăfuite. Panica era ge
nerală, când generalulă Ezeta cu 2000 
de omeni a atacată și l’a bătută rău pe 
Rivas. In urma acesta generalulă Ezeta 
a publicată ună manifestă, prin care 
fixeză alegerile generale înainte de Sep- 
temvre n. Pe lângă tote acestea, liniștea 
încă nu e restabilită, mai alesă în pro- 
vinciă.

Privitoră la stările din America, 
între guvernulă francesă și celă englesă 
se facă schimbări de note, prin care se 
pretinde dela guvernulă argentinian, ca 
să dea o despăgubire deplină teritori- 
iloră francese și englese vătămate. Pa
gubele pricinuite se dice că s’ar urca la 
50 milione franci. Pretensiunile acestea 
voră fi storse cu ajutorulă unei flote 
concentrate anglo-francese, care va lua 
posițiune în fața orașului Buenos-Ayres.

Alianța francesă-rusă.
Din incidentulă, că ministrulă ru- 

sescă derăsboiu, generalulă Wanonwsky 
se’ntorce dela băile Vichy din Franța în 
Rusia, cfiarulft „Hamburgischer Corres
pondent1* vorbesce despre alianța franco- 
rusă, despre care atâtă de multă s’a 
vorbită, și ’șl esprimă îndoiela, că s’ar 
fi ’ncheiată ună astfelă de tractată de 
alianță.

„Duce ministrulă tractatulă ruso- 
francesă cu sine la Petersburg, orl-nu ? 
întrebă numita foiă. „E cu putință, că 
ministrulă rusă a vorbită amănunțită cu 
Freycinet și cu militari superiori francesl 
despre eventualitatea unei espedițium co
mune, ce ar ave s’o pote Franța, și 
Rusia. E forte probabilă, că pentru 

necăsătorită și fără erecjl, peri în colera 
din 1872. Foldvâri lozsef după-ce șl-a 
ambiționată pe fiulă său Foldvâri Iânos, 
făcendu-lă prin corumperl deputată, a 
nebunită, umbla desbrăcată și desculță, 
pănă ce în urmă a murită, er bunurile 
dela Chiuza și Nimigea ung. le-au luată 
creditorii cu doba. Văduva Foldvâri lo
zsef, conte Haller Klara împreună cu 
Foldvâri Iânos luară lumea’n capă, dis- 
părendă de pe aici.

Astfelă astăcjl Chiuzenii și Nimi- 
genii unguri și români potă răsuflă mai 
liberă.

Tiranii s’au stînsă cu averea loră 
ou totă. Românulă ține, că averea câș
tigată cu nedreptulă, nu sporesce; aci 
în adevără s’a împlinită cecala: „oum a 
venită așa s’a dusă.“

Amintescă, că și pe Pal Ferencz, 
slujbașulă Foldvâresciloră, care efeptuia 
storsăturile poporului, încă îlă ajunse. 
Nemesis, lovindu-lă guta, și nici tră- 
iesce, nici more, ci se năoăjesce, nepu- 
tendă vorbi și umbla.

Fapte ca și acestea, cinstitulă Kadar 
nu le descopere, ci le tace. Câte neade
văruri voră mai fi cuprin4endă scrierile 
lui Kâdar, lasă să judece alții, cari 
suntă mai competențl ca mine.

Petru Mureșianu Sireganulfi. 

acestă casă s’au stabilită anumite învoell 
în partea strategică, dâr o alianță for
mală se pare că încă nu s’a încheiată.“

Fdia germană 4ice) că cele două 
părți contractante suntă pre eterogene 
și cercurile din apropierea Țarului se 
cam îngrijescă de o pre mare apropiere 
a republicanismului francesă de popo
rațiunea rusă. Afară de aceea ar fi fostă 
o lipsă de tactă a se încheia alianța 
tocmai când împăratulă germană visi- 
teză pe Țarulu. In fine cei din Peters
burg voră sci, că publicarea încheierii 
alianței francese-ruse ar mări în modă 
estraordinară, aprâpe sub tote împreju
rările, seriositâtea situațiunei. Din tote 
acestea foia germană deduce, că Wan- 
nowsky nu duce cu sine în Rusia actele 
unui tractată încheiată. 

SCHIUL țHLEL
Beorganisarea judecătoriiloră. Proiec- 

tulă de lege pentru reorganisarea jude- 
cătoriiloră se află deja gata în ministe- 
riulă de justițiă și, după cum împărtășesce 
„Jogi Szemleu, se va presenta dietei 
încă în tomna ce vine. Proiectulă, de- 
venindu lege, va intra în vigdre încă 
înainte de a se esecuta legea pentru de- 
centralisarea tableloră regescl. După 

; acestă proiectă, judecătorii dela Curiă 
și dela tablele regescl potă să fiă apli
cați și ca presidențl de tribunale, se 
înțelege, numai decă se învoescă 
la acesta și pre lângă menținerea ran- 

' gului și salariulă ce’lă au. Din proiectă 
străbate mai departe tendința de a ridica 
nivelulă judecătoriiloră deprima instanță. 
Astfelă se are în vedere îmulțirea jude- 
cătoriloră cercuall și reducerea numărului 
subjudiloră. Preste totă posiția subjudelui 
va fi radicală schimbată. La tribunale 
voră sistemisa adecă posturi de subju4l, 
der cu restringerea, că numărulă acestora 
nu pote să fiă mai mare decâtă a patra 
parte din ju4ii sistemisațl la ună tribunală. 
Instituțiunea ju4iloră de instrucțiune încă 
va trece prin-o reformă radicală. De aci 
înainte ună notară tînără fără esperiență 
nu va mai putea funcționa ca jude de 

1 instrucția. Spre acestă scopă se va 
numi anume ună jude de tribunală pentru 

j timpulă de doi ani cu ună adausă de 200 
fl. la salariulă său. Proiectulă reguleză 
mai departe și cestiunea dreptului de 
supraveghiere. La curiă și la tablele reg. 

, se va introduce instituțiunea senatului 
presidială, care va ave să se îngrijescă 
de candidare pentru posturile de jude
cătoria și să sprijinescă pe presidentă în 
conducerea judecătoriei. Ună pasagiu se
parată se ocupă cu cestiunea controlei, 
pe care voră ave să o exercite judecă
toriile supreme asupra activității judecă
toriiloră inferidre. De aoi încolo cuali- 
ficațiunea judecătorilorâ nu o va mai 
forma examenulă de jude, cicensuraad- 
vocațială. Pentru ajungerea la ună postă 
de judecătoră mai înaltă se va pretinde 
dovedirea unei praxe câștigate pe cariera 
judiciară ca advocată, procuroră, pro- 
fesoră, notară reg. etc. Proectulă se ocupă 
mai departe cu cestiunea transferăriloră 
și reguleză disposițiunile transitorice, 
care la crearea unei legi atâtă de meri- 
torice suntă de mare importanță.

* * *
Esposițiă in Aradti. Sâmbăta trecută 

s’a deschisă esposiția industrială și agri
colă din Aradă prin ministrulă Baross, 
care a accentuată în vorbirea sa de des
chidere importanța orașului Aradă din 
punctă de vedere industrială. Industria 
și agronomia, 4ise d-lă Baross, suntă 
trăsurile caracteristice ale armoniei, pe 
care trebue s’o apărămă din tote pute
rile ; viitorulă și permanența noBtră a- 
ternă dela acesta. Dâcă ne vomă soi 
împlini problemele nostre, atunci multe 
milenii voră aduce binecuvântare peste 
națiune. După-ce ministrulă îșl sfirși 
vorbirea, musioa militară a esecutată 
câteva piese. Ministrulă Baross apoi a 
visitată esposiția.

* * *
Societatea pentru fondil de teatru ro

mânii. Comitetulă centrală ală Societății,

în ședința sa din urmă, a constatată, că 
averea societății la începutulă lui Iulie 
a fostă: 54,785 fl. 59 cr.; acestă sumă 
se împarte astfelă: depuneri la institutulă 
„Albina11 19,630 fl. 38 cr., acții de ale 
„Albinei11 7800 fl., felurite hârtii de va- 
ldre 26,876 fl. 66 cr. obligațiuni private 
200 fl., bani gata 278 fl. 55 cr.; dela a- 
dunarea generală din urmă, ținută la Ca- 
ransebeșă, fondulă s’a sporită cu 2826 
fl. 31 cr. Dintre cei ce au subscrisă în 
anii primi însă n’au plătită nici acuma, 
în anulă trecută unulă a plătită carnete 
în suma de 32 fl.

*
* *

Concerte corale. Corula metropoli
tană din Iași a dată săptămâna trecută 
două concerte și în Sibiiu. Concertulă 
de Joi a avută ună succesu forte bună. 
Despre ală doilea concertă, dată Sâm
bătă, n’avemu încă nici o soire.

*
* *

Unguri ? Cetimă în „Pester Lloydu : 
In esposiția de încheierea anului a aca
demiei de arte din Munchen au fostă 
distinși, precum spună estrasele oficiale, 
Ungurii Aranyossy, Zemplenyi, Laub și 
Wellmann cu laudă. Două desemnurl 
de Laub și Wellmann au fostă cumpă
rate de academiă.

Laub și Wellmann „Ungurl“! Năs- 
drăvanl mai suntă și cei dela „Pester 
Lloyd“.

* *

Nenorocire. Ni-se sorie din Teușiu 
cu data 3 Augustă n.: Juristulă de a- 
nulă III Teofilă Ciortea, născută în Pe- 
țelca, în urma unei descărcări involun
tare de pușcă, a fostă omorîtă în 1 Au
gustă n. a. c. pe la 12 ore. Repausatulă 
a fostă ună tînără de cea mai bună spe
ranță. Prin mârtea lui tinerii universi
tari români din Clușiu au perdută pe 
unulă dintre cei mai buni colegi, pe 
unulă dintre cei mai sinceri amici. Fiă-i 
țărîna ușoră și memoria vecinică.

** *
D-șora Agata Bârsescu părăsesce cu 

desăvârșire Burgteatrulă din Viena, căci 
direcțiunea i-a propusă ună contractă 
umilitoră, și s’a angajată cu condițiunl 
strălucite la jStadtteatrulă din Ham
burg.

*
* A

Membru alfi Academiei franceze. D-lă 
Dr. Calenderu a fostă alesă membru co
respondentă ală Academiei franceze.

*
* *

Mușcată do câne turbatti. Adl dimi- 
neță ună câne turbată a mușcată pe una 
din fetițele d-lui parochă Vasile Sfetea 
de pe Tocile. Cânele a întrată prin mai 
multe curți, pănă ce a fostă împușcată.

** *
Deraliarea trenului accelerată dela 

Predeală Nr. 303, întâmplată la 1 Au
gustă n. dimineța, la Rakos lângă Pesta, 
n’a pricinuită nici o nenorocire. Călă
torii au scăpată cu spaima ce le-a cășu- 
nat’o bagajele, ce le-au că4ută pe capă 
din rețelele cupeuriloră. Vr’o două-trei 
persdne au fostă ușoră sdrelite. Se face 
cercetare, pentru a se afla causa dera- 
lierii. ** *

Mobilisare de probă. Ministrulă sâr- 
bescă de răsboiu are intențiunea să faoă 
în tomna acestui ană o mobilisare de 
probă a trupeloră sârbescl.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Ocna Sibiiului, 22 Iulie v. 1890.

Băile sărate dela Ocna-Sibiilui (Vigognal) 
Spre me4&-nopte, la o depărtare de 4®ce 
km. de Sibiiu, se află aceste băi, imediată 
lângă orășelulă, seu mai bine 4i8d ma" 
rele sată cu acelașă nume, în drumulă 
ce duce spre Copșa, unde se face jotffi- 
țiunea căiloră ferate spre Predâlă și 
Pesta.

Acestă mare sată, care cuprinde 
peste o miiă case, din cari aprope 700 
suntă românescl, âr rpstulă ungurescl, 
nu de multă fu ridicată din partea gu
vernului la demnitatea de opidă, deși toți 
locuitorii, fără escepțiă, se ocupă numai 
cu lucrarea pământului și d’abia găsescl 
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pentru hrană absoluta neeesarulO, și a- 
eesta destulă de ordinară. O singură 
prăvălioră se găsesce aici a unui Ro
mână, George Pascu, în care mai gă- 
eescl câte ceva de prima n cesitate. Ce
lelalte suntă tdte numai nisce cârciume, 
unde nu se găsesce decâtă basamacă 
(rachiu ordinară) și vină falsificată de 
anteprenorl, cari după cum mi-s’a spusă, 
de când statulă a luată cârciumile pe 
sema sa, suntă numai jidovi, în tote 
părțile,

In trei locuri numai poți găsi de 
mâncare și acesta cum dă Dumnedeu, 
gătită cu slănină, care după cum e sciută, 
cere dela consumatoră s’aibă ună stomacă 
câtă se pote de resistentă. In altă 
chipă dă de șugubină chiar când se află 
în publică.

Hotelulă lui Heidecker este compusă 
din câteva camere bunicele, deră scum
pe, grădină cultivată de natură, unde se 
găsesce ceva de mâncare mai bunicelă 
și bere de Sibiiu. Aci cântă nisce lău
tari din Sibiiu de două-ori pe săptămână, 
Miercurea și Sâmbăta, pentru cari se 
plătesee anteprenorului Heidecker, căci 
elă este și arendatorulă băiloră, de fa
milia rătăcită pe la aceste băi 5 fl. 50 
cr., er de personă 2 fl. v. a. Acești bani 
suntă destinați, după cum se dice, pentru 
musică, cură și cjiare> de cari se găsescă 
numai ungurești și nemțești, er românescl 
n’am vădută decâtă doi numeri din „Te- 
legrafulă românău și „Amiculă familiei“. 
In resumată se pote dice, că traiulă aici 
e scumpă și prostă, fiă gătită chiar în 
familiă, căci n’ai cu ce găti, deore-ce 
nici măcară Sâmbăta, când se face tergă 
de mârturiă, nu găsescl nimica, decâtă 
puțină slănină râncedă, brânză mucedă 
de burdufă și puțină câpă. Alte zarza
vaturi seu legume se potă găsi cu ane- 
voiă și scumpe la femeile din sată, cari 
le cultivă pentru casa loră.

Primăria de aici și judecătoria de 
ocolă, ce se află în acestă opidă, este 
ungurescă și potă afirma, că nu se simte, 
că e autoritate aici, de ore-ce nici feli
narele, ce suntă puse pe strade dreptă 
formă, nu se aprindă nicl-odată, deră 
chiar nici gara, nici băile nu le-am vâ- 
■dută luminate măcară d’ună mucă de 
luminare de său.

Lumea aici trăiesce într’ună întune- 
recă complectă în tdte privințele. Bile
tele la drumulă de feră, pentru trenulă 
dela 9 ore sera, încă se distribuescă de 
ună cantonieră pe întunerecă și lumea 
se certă și se ghiontuiesce într’ună cortă, 
cu care sernănă gara-haltă de aci, căci 
gara adevărată se află situată fără nici 
«ună oăpătâiu în mijloculă câmpului, la o 
depărtare de câțl-va chilometri, și stă 
pustiă acolo ca cucu pe verfulă delului.

Locuitorii d’aicl, fiindă agricultori 
-se înțelege de sine, că au vite multe, 
cari percurgendă stradele cele strimte 
și neregulate, mergând ă și venindă 
cu carăle dela cârnpă , se face o 
prăfăriă, de nu se vede omă pe omă 
cjiua în amecja mare.

Acestea suntă căușele, oarl depăr- 
teză pe orl-cine d’a visita aceste băi cu 
ape bine sărate și vindecătore de reu- 
matismă. Sibiienii au nimerit’o mai bine. 
Ei au înființată ună trenă espresă pen
tru băi, care pldcă la 4 6re p. m. din 
Sibiiu și se întdrce ducendu-i acasă la 
7 ore sera pe ună preță de 20 cr. dn- 
sulă și întorsulă. O baiă simplă fără rufe 
costă 20 cr. care mi-se pare pre scumpă.

ț)ice-se, oă odinidră veniau multe 
familii străine aici în Oona la băi, deră 
.de astă-dată suntă forte puține. Chiar 
Unguri suntă puțini. Deprin prejură pu- 
temă cita din cunoscuțl pe d-nii: Pro
prietară Banisce dela Miercurea cu fa
milia ; Escelența Sa Metropolitulă Ro- 
manulă din Sibiiu vine dimineța și se ’n- 

■tdrce în aceea-șl (ji la reședință; d-lă 
Bunea, secretarulă fonduriloră grănițe- 

-rescl dela Făgărașă, și alțl câțl-va indivizi 
români, Din nobilimea ungurescă se vădă 
câțl-va, ale căroră nume nu le cunoscă, de 

.dre ce nici nu vorăsâ ne întorcăsalutulă, 
ne cum să facă cunoscință cu „01ahii,“ cum

i-am aucjită numindu-ne. Din România 
suntă numai: familia destulă de numă- 
rosă Cordescu, cunoscutulă soriitoră 
Iuliu Roșea, familia Șerbescu chiristigiu 
dela PitescI și alte câte-va singuratice 
persone.

In privința morțiloră dela 49 în bă
tălia ce s’a dată aici între grănițerii ro- 
mânl-austriacl și unguri, ale căroră ca
davre înghețate s’au aruncată în ocna 
pustiă și adâncă, vă potă spune, c’am 
văcjută trupurile loră scose din apă mu
rată, conservate fdrte bine, de s’ar fi 
putută chiar cunosce, cine au fostă. Ra- 
nele și chiar sângele cursă din ele se 
putea vede bine. Pe corpulă celui din 
urmă apărută am numărată 23 de rane. 
Se vede, c’a fostă tare espusă. Era 

j ună tînără voinică și bine făcută.
Dimpreună cu cadavrele plutiau pe 

> apa murată potrocă, diferite cadavre de 
I boi, câni, vulpi, iepuri, pisici, porci, 
I gâsce, rațe, găini, etc. cum și o mare 
cantitate de salami de Sibiiu, despre 
cari se dice, că i-a aruncată acolo au
toritatea, găsindu-i stricați. Tdte erau 
bine conservate, și tdte s’au scosu și 
s’au îngropată în apropiere de mor-

■ minții dișiloră honvedl, cărora li-s’a ră- 
i dicată acuma dece ani ună monumentă 
i de marmoră, pe loculă unde a fostă bă
tălia mai crâncenă, adecă lângă ocna, 
ce i-a aruncată afară. Se crede, că mai 
surpându-se pămentulă, cum se surpă 
mereu, va mai arunca și alte cadavre, 
cari voră fi oprite pe sub boitele de

: sare. Surpăturile se facă p’o mare în- 
, tindere și s’apropie de ocna din care se 
I scote actualminte sare, deci acesta este 
' în periculă.

Despre corul# lui Musicescu dela 
Iași s’a dusă vestea p’aci. Atâtu Un
gurii câtu și Sașii — ca se nu mai cțicu

■ și de Români — nu găsescă cuvinte de 
: agunsă spre a lu lăuda și proslăvi pănă 
I la Ceruri. Și întradevără. că și merită,
după câtă l’am audită și eu de două 
ori. x.

Poclone și speranțe.
Deputatulă sasă ală cercului I ală 

Sibiiului, Oskar Meltzl, a ținută în di- 
lele trecute o vorbire cătră alegătorii săi, 
la îuceputulă căreia șl-a dată espresiune 

! bucuriei, că Tisza s’a retrasă și în loculă 
lui a venită la guvernă Szapâry, dela 
care d-lă Meltzl așteptă multă. Iu frun
tea guvernului, 4'se deputatulă sasă, 
stă ună bărbată, sub a cărui conducere 
departe vădătore statul va câștiga în afară 
autoritate și influență, er înăuntru con
solidare. Diferitele portofolii suntă o- 
cupate de astfelă de bărbați, cari se 
bucură de-o autoritate vrednică. Nici 
unulă dintre membri cabinetului actuală 
nu se portă cu dușmăniă față de Sași. 
Mai alesă laudă pe contele Andreiu 
Bethlen, ministrulă de agricultură, apoi 
4ise:

„Din esperiențele și observațiunile 
mele am speranța, pe care nu mă sfiescă a 
o esprima și la loculă acesta, că nu peste 
multă timpă se voră împlini unele do
rințe ale poporului săsescă. Nu potă 
accentua destulă de tare însă, că noi nu 
ceremă nimioă dela guvernă și n’am ce
rută nici grațiă, nici drepturi sân pri- 
vilegiurl deosebite, c’ună cuvântă n’amă 
cerută așa numite „concesiuni14. Ceea 
ce așteptămă nu-i altceva, decâtă vali- 
ditarea legei în modă leală față cu noi 
și decă ni-se va face acesta, n’am pri
mită grațiă, ci ună lucru la care noi a- 
vemă dreptă de pretensiune.“

„Deoă dorimă, ca să i se rede uni
versității săsescl dreptulă de liberă dis- 
posițiune asupra averei sale, dreptă ga
rantată și prin lege, prin acâsta n’am 
cerută grațiă; decă pretindemă ca să se 
repareze o greșâlă neînureptățită, ce s’a 
făcută față cu averea săsescă și cu drep
tatea, atunci pretindemă ună lucru de 
sine înțelesă; decă pretindemă sistarea 
abusuriloră în ceea ce privesce adminis
trația față cu unele comitate, precum 
și apărarea intereseloră contribuabililoră 

și o administrațiă legală nu numai în 
comitatele Sibiiu și Brașovă, ci și în 
alte comitate, prin acesta de sigură, că 
nu ceremă privilegii; și decă, în fine, 
dorimă ca aplicarea legiloră privitore 
la învățarea limbei maghiare să nu se 
întâmple c’o rigdre ce trece peste mar
gini, ci strînsă între marginile respecti- 
veloră legi, atunci erășl nu pote fi vorba 
de grațiă“.

„Ba nici pretensiunea de-a se numi 
în diferitele comitate fișpanl din sînulă 
nostru nu pote fi privită ca concesiune, 
fiindcă guvernulă este datoră s’o facă 
acesta în sensulă articolului de lege 44 
dela 1868.“

Meltzl apoi constată, că guvernulă are 
dreptă de inspecțiune asupra averei uni
versității săsescl, der n’are dreptă de dis- 
posițiune. Apoi ocupându-se cu Sach- 
sentag-ulă dela Sibiiu, 4ic®, că se unesce 
pe deplină cu hotărîrile lui.

Mulțămită publică.
(Urmare.)

Comitetulă parochială subscrisă a- I 
duce prin acesta mulțămită publică j 
pentru sumele incurse dela On. domni 
mai josă însemnați, cari au dăruită la 
clădirea unei biserici române gr. or. în 
piața Brașovului:*)

*) On. domni, cari au primită liste de 
colectare, suntă rugați a trimite resultatulă.

Prin Domnulă Directoră N. Drocă 
Bărcianu s’au colectată de d-lă Gg. L. 
Angelescu din Giurgiu dela domnii Pro
fesori și dela elevii Gimn. Maiorescu, dela 
d-nii: Lazară Angelescu 30 lei, Direc
toră Drocă Bărcianu 10 lei; Angelescu 
Emilă 6 lei 25 b.; George Bucurescu 4 
lei; R. Corvină, profesoră 3 lei; L. Tă- 
năsăscu, profesoră 1 leu.

Elevii Gimnasiului Maiorescu cl. IV: 
Mieilescu Ioană 50 b.; Anastasescu Ni
colae 50 b.; Simionescu Traiană 50 b. ; , 
Strâmbeanu Ilie 30 b.; Petrescu Ștefană j 
50 b.; Stănescu scarlată 50 b. ! George ■ 
Mih. 40 b.; Stăncu B. 30 b.; Mihailescu D. i 
30 b.; Manescu I. 30 b.; Stoenescu N. | 
30 b.; Popescu Vas. 20 b.; Papazolu L. 
20 b.; Parasohivescu G. 20 b. ; Vruse P. 
15 b.; Istrailă S. 10 b.; — Elevii clasei a 
IlI-a: Bădulescu Al. 2 lei, Bădulescu N.
2 lei; Scărlatescu 2 lei; Beugeanu Con. ■ 
50 b.; Butei Ilie 50 b.; Cernatu N. 50 
b.; Lăzărescu Iordană 50 b.; Lazară 
Macavei 50 b.; Manolescu G. 50 b ; 
Papademetru C. 50. b.; Stoenescu G. 50 
b.; Tibacă G. 50 b. ; Țapu Cristea 50 
b.; Elevii Clasei a II: Drăganescu Mih.
1 leu 50 b.; Divari Gerasimă 1 1.; Pău- 
nescu Ilie 1 leu; Popescu P. 70 b.; 
Calinescu Ioană 70 b.; Figar. N. 60 b.; 
Popescu Lazară 50 b.; Babie Danulă 50 
b.; CristovicI Nic. 50 b.; Drăganescu I, 
50 b.; Pietranu N. 50 b.; Grămescu 
Atanase 40 b.; Niculeseu Dum. 40 b.; 
VâlcovicI Vasile 50 b.; Ionescu Alex. 
30 b.; Knoperă V. 30 b.; NedeleaTeo- 
dosie 30 b.; Popescu Dim. 30 b.; Ră- 
dulescu Petre 30 b.; Liuba A. 30 b.; 
Paulă N. 20 b.; Crateră Angelă 25 b.. 
Elevii Clasei I-a: Alimanescu Chira 2 
lei; Angelescu Iuliană 2 lei; Ionescu Ni
colae 1 leu.; Velicu I. 50 b. ; Bonea 
Ștefană 50 b.; Brișcă Ioană 50 b.; Car- 
nabată Dum. 50 b.; Căminesteanu Stei. 
50 b.; Oopăcianu C. 50 b.; Eschinaze 
H. 50 b.; Hodivoianu C. 50 b.; Isaoă 
Avramă 50 b.; Mihailescu Florea 50 b.; 
NeolevicI Dum. 50 b.; Nicolescu Dum. 
50 b.; Popă G. 50 b.; Rădulescu Ioană 
50 b.; Rîmniceanu G. 50 b.; Stăncu- 
lescu Ulpiu 50 b.; Zahasotă G. 50 b.; 
Antonescu Const. 50 b.; Petrescu G. 
40 b.; Angelescu G. 40 b.; Naftali M. 
40 b.; Caponă M. 40 b.; Petrescu An- 
tonă 35 b.; Brumarica G. 30 b.; Con- 
stantinescu Sofronă 30 b.; Dumitrescu 
N. 30 b.; Dobrescu I. 30 b.; Fremio I. 
30 b.; Liuba Al. 30 b.; Marinescu 1.30 
b.; Paulă F. 25 b.; Georgescu Ii. 20 b.; 
Iancu G. 20 b.; Popescu Florea 20 b. ; 
Popescu I. 20 b.; Mărinescu Mariu 20 
b.; Mărinescu Nicole 20 b.; Singureanu 
Dumitru 20 b.; Grunbergă losit'u 15 b.; 
Petrescu Nicolae 15 b.; Christescu Ște
fană 15 b.; totală: 100 lei, și dela d-na 
văduva Stana S. Bellomă din Cernată 
15 florini.

(Va urma.)

Comitetulă parochială română gr. or. din 
cetatea Brașovului.

Bartolomeiu Baiulescu Nicolae Pilția
preș. notarii

„ALBINA" iiistitutn de creflitn și de economii, 
filiala Brașovă.

Conspectul^ operațiunilor^ în luna Iulie 
'1890.

Intrate:
Numerară cu 30 Iunie 1890. fl. 10,999.49
Depuneri spre fructificare . 111,601.38
Cambii răscumpărate. . . 104,142.18
Conturi curente .... 133,765.14
împrumuturi pe producte . 392.—
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... 15,215.39
Monetă............................ 14,852.49
Interese și provisiuni . . 4,953.87
ComissiunI........................ 566.75
Diverse............................. 6,721.74

fl. 403,210.43
Eșite:

Depuneri spre fructificare fl. 141,471.73 
Cambii escomptate . . . 94,280.12
Conturi curente.................. 119,475.41
împrumuturi pe producte . 1,660.—
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... 10,077.18
Monetă............................. 18,175.16
Interese și provisiuni . . 290.79
ComissiunI........................ 3,565.58
Diverse............................. 8,710.23
Spese și salare................... 1,571.85
Numerară cu 31 Iulie 1890 3.932.38

fl. 403,21043
V. Bologa, m. p. N. P. Petrescu m. p. 

dirigentu. adjunctă.
V. Uvegeșu, m. p.

pr. comptabilitate

(Serviciulîi biuroului de coregp. din Pesta.)

Petersburg, 4, Augusta. Cu 
ocasiunea jubileului seu militară 
de 50 ani, ministrulă de resboiu 
Wannowsky a primită o scrisbre 
de felicitare din partea împăratu
lui, în care acesta accentueză, câ 
patria are fără ’ndoelă trebuință 
de o puternică organisare a arma
tei, der nu pentru scopuri agre
sive, ci singură numai pentru apă
rarea integrității și ondrei statu
lui rusescă, pentru scutulă nepre- 
țuiteloră bunuri ale păcii, pe care 
împeratulă speră a o ține cu ajuto- 
rulu lui Dumnezeu încă multă 
timpă.

CursclC îs bursa âe VUw.

din 4 Augustă Gt. n. 1890.
Bancnote romiînoscl Ouinp. 9.19 V§nd. 9.21
Argintă românescă - r 9.15 M 9.18
Kopoleon-d’orl - - - n 9.19 11 9.22
Lire tur cos ci - - - n 10.45 M 10.50
Imperiali .... 9.43 h 9.48
Galbinl >» 5.40 r 5.45
Scris. fonc. „Albina" 6% n 101.- n —.—

M n r* M 99.50 9» —.—
Ruble rusascl - - - n 135. - 136.—
Mărci germane - - „
Discontulă 6- pe ană.

—•— H —.—

din 2 Augustă ut. n. 1890.

Ranta de aurii 4u/n................................101.70
Renta de h.ârtiă5u/0 -................................99.85
Imprumutulă căiloră ferate ungare -

aură....................................................... 115.25
dto argintă -............................ 97.70

Amortisarea datoriei căiloru ferate de 
ostii ungare (1-ma emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate da 
ostii ungare (2-a emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostil ungaro (3-a emisiune) - - 111.75

Bonuri rurale ungare ..... 89 30
Bonuri croato-slavone ..... 104.25
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescă ....... —, 
Imprumutulii cu premiulă ungurescă 139.80 
Losurile pentru regularea Tisei și 8o-

gnedinului - . 127.75
Renta de hârtiă austriacă .... 88.40
Renta de argintii austriacă .... 89 60
Renta de aură austriacă..........................108.75
LoBurI din 1860 .................................. 140.—
Aoțiunilo băncei austro-ungora - - 982.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 353.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 305.75
Galbeni împărătesei.........................................5.45
Hapoleon-d’orI......................................  9.21
Mărci 100 împ. germane .... 56.75
Londra 10 Livrea sterlinge .... 116.20

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei*  îl 5 cr. se potu cum- 
pera în tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Concursft.
La școlele reuniunii grăniceresc! suntă de ocupată:
1. Postulă de învățătorii diriginte din Veștemii, comitatul!! Si- 

biiului, cu salariu anualii de 300 fi. v. a., cvartiril și lemne de focii.
2. Postulă de învățătorii diriginte din Baru-mare, comitatulu 

Hunedorei, cu salariu anuală de 300 fi., apoi cvartiru și lemne de 
tocă.

Reflectanții au să-ș! trimită cererile loră, — instruate cu tote 
documentele prescrise de lege — pănă ’n 18 Augusta st. n. a c. la :

Comitetulu administratorii de fondulu și școlele de 
reuniune a foștiloru grănițeri din reg. rom. I la Sibiiu.

Nr. 122-1890. 393,3-1

Pentru ocuparea aloră două posturi de învățători din nou create 
la șcbla confesională greco-catolică din Sângeorgiuia românii (Olăh- 
Szt.-Gyorgy), vicariatulu Rocnei, comit. Bistrița Năsăudă, pe basa 
conclusului senatului școlasticu confes. gr. cat. locală dtto 1 Au
gustă a. c., prin acesta se escrie concursă.

Emolumentele:
a) pentru ună învățătoră salariu anuală de 240 fi. v. a., cuartiră 

corăspuncțătoră și grădină intravilană de 1 jughără;
b) pentru celalaltă învățătoră salară anuală de 300 fi. v. a.

Salariele se voră primi în rate lunare anticipative din fondulu 
școlastică confesională gr. cat. locală.

Doritorii de a cuprinde vre-unulă din aceste posturi voră ave 
de a’și trămite pănă în 25 Augusta a. c. st. n. subscrisului presidiu 
concursele loră învestite cu testimoniulă despre absolvarea cu suc- 
cesu a cursului preparandială, atestată despre cualificațiunea în 
limba maghiară, precum și testimoniu despre conduită îu progresă 
și purtarea morală în servițiulă loră de pănă acuma.

Preferiți dintre concurența voră fi acei, car! pe lângă produ
cerea documenteloră de susă voră pute lua asupră-le sarcina: de a 
forma cu tinerimea școlară și cu poporulu din tocii unu corii de cântări alesu.

Sângeorgiulii-românu, în 1 Augustă 1890 n. c.
Presidium senatului școlastîca confes, gr. cat.

La școla confesională gr. cat. din Telciu suntă de a se ocupa 
2 posturi de învățători cu salată de 240 fi. v. a. pentru fiecare din 
acestea, și grădină.

Doritorii de a ocupa aceste posturi suntă invitați a-și trămite 
suplicele loră d-lui președinte Gregoriu Popă pănă la 1 Septemvre st. n.

Dintre concureuții cu cualificațiune egală voră fi preferiți aceiar 
cari posedă perfectă limba maghiară, au cunoscință de note și a 
vre-unui ramă din industria domestică.

Telciu, 1 Augustă 1890.
Gregoriu PopU Samuilii Berende

parochu și președinte. 394,2—1 înv. conf. gr. c.

Sz. 4073—1890 tkvi. 395,1—1

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassoi kir, torvenyszek, mint telekkonyvi hatosâg, kozhirre teszi, hogy 

holbâki gor. keleti iskola alap vegrehajtatonak Benedesku Mihâly es neje ve- 
grehajtâst szenvedo elleni 125 frt. tokekoveteles es jar. irânti vegrehajtâsi iigye- 
ben: brassoi kir. torvenyszek (a Zernesti kir. jârâsbirosâg) teriileten levo Holbâk 
hatârân fekvb a holbâki 244 sz. tjkvben A-|-1331 es 1332 hr. sz. fekvore 12 
frt.-ban, a holbâki 218 sz. tjkben A-J-493 hr. sz. fekvore 51 frt.-ban, a holbâki 
95 sz. tjkben A-j-192/2 hr. sz. fekvore 167 frt.-baD, a 195 es 196 hr. sz. fekvore 
12 frt.-ban, es vegre a 737 hr. sz. fekvore 79 frt.-ban ezennel megâllapitott ki- 
kiâltâsi ârban az ârverest elrendelte, es hogy a fennebb megjelolt ingatlanok 
az 1890 evi Augustus ho ll-ili napjdn delslott 8 orakor Holbâk kozseg irodâjâban 
megtartandd nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

Arverezni szândekozdk tartoznak az mgatlan becsârânak 10n/0-ât keszpenz- 
ben, vagy az 1881: LX t. cz. 42. §-âban jelzett, ârfolyammal szâmitott âs az 
1881 evi november ho 1-en 3333 sz. alatt kelt igazsâgiigyministeri rendelet 8. 
§-âban kijeldlt ovadekkepes ertek papirban a kikiildott kezehez letenni, avagy 
az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznek a birdsâgnâl eloleges 
elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszeru elismervenyt âtszolgâltatni.

Brasso, 1890 evi Mâjus ho 30-ân.
A kir. torvenyszek mint tkvi. hatosăg.

A vist cl-lorti abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită ^aru^ nostru până acuma.

Administraț. „Gaz. Trans.“
Mersulă trenurilorii

pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilii din 1 Iunie 1890.
Budapesta—Predeală I*r  edeală—Budapesta B.-Pesta- Aradii-Teiuș Teîuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-mică—Sibiiu

Trenă 
accele

rată.

Trenă 
acoole- 

rată
Tren de 

per- 
adne

Tren de 
per- 
sâne

Trenă 
accele
rată

TrenU ^renU 
de

pers.
accele
rații.

frondei 
per- 
sdne

Trenă 
accele
rată.

Trenă 
de 

pere.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
accele

rată.

Trenu 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.

Viona
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

Oradea-mare j

Mexo-Telegd 
Bâv
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbeu 
NădSșel

IClușiu (

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

i

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

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
CJidra 
Vințulu 
Aiud

de susU

Teiuși I 
I

CrăciunelU
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediaști 
Elisabetopole
Sighișdra 
Hașfalâu 
Homorodti
AugustinU 
Apața 
Feldidra

Brașov!)

TimișU
Predeal*

BucurescI

I 
I

5.49
6.02
6.12
6.27
7.31
7.65

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

Trenu 
de pers 
10.35
11.02 
1123
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47

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

BucurescI 
Predeal*  
Ti miști

Brașovil

Feldidra
Apața 
Augustinil 
HomorodU 
Hașfalău 
Sighișdra 
Elisabetopole 

i MediașU

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

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
CrăciunelU

Teiușu

AiudU 
Vințulii 
Uidra 
Cucerdea 
Ghiriști 
Apahida

Clușiu

i

l
I

7.55
1.08
1.37
2.13
2.45
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

de sus Ci

I 
I

NădășelU
Ghîrbău
AghireșU
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
RAv
Mezb-Telegd

J
IOradea-mare

11.23
12.08

P. Ladâny 
Szolnok

BuilapeMlu

Viena

I

7.22

7 51
7.5*
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

1.10
1.36
2.0J 
2.08
8 31
6 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
I. 50
2.20
2.28
2.46
3.33
5. -
5.28
6.05
6.26
6.42
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
II. 06

1.19
3.31
6.35
6.50
3.—

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

4.45
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
1130
11,5]
12.27

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
2.25
7.2U

Viena
Budapesta
Szolnok

1.35
I. 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
8.5C
9.05
9.19
9.43

10.02
10.41
10.56
11.13
II. 32 
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15

10.40
6.05

1

Itlureșu-l.udoșâ-BistHța Sistrița-j$Kujreșu-&udoșu

Murășiî-LudoșU
ȚagU-Bud at ele cU
Bistrița

ȚT. omn.,|
4,~
6.481
9.59l. MurâșU-LudoșU

— | Bistrița
ȚagU-BudatelecU

X

AradO

GlogovațU
Gyorok
PaulișU
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșinil
ZamU
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orâștia
ȘibotU
Vințulu de josU
Alba-Iulia
TeiușU

8.—
2.-
4.20
8.10 

h-2.20 
32.34 
§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 'feiuști
Alba-Iulia
VințulU de josU 
ȘibotU
OrS.știa
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
ZamU
SoborșinU 

ava
ConopU 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

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

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05)
12.26
12.58;

Arad Q

Szoiuok
Budapesta

Viena

5.49
76.O6
=■6.24
16.53
Î7.06
7.45

11.51
1.55
7.20| 1.40 ~6.05

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

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38
12.10
4.47
7.45

Copșa-mică
Șeica mare 
LdmneșU
Ocna
Sibiiu

4.05
4.35
5.16
5.47
6.10

■r. -i p.
10.47
11.17
11.58
12 29
12.52

Tr. om"

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sibiiu-Copșa-inicfc
Tr. omn. Tr. de p. Tr. de p,

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

©ucerdea - Oșorheiu 
Beghinuiu s&sescd

Simeria (Piskij-lPetroseuil Petroșeni-Simeria(Piski)

Aradu—Tianișâra

|T. d. îp. T, omn. T. omn. 1 T. omn. T. omn.
Simeria 7.17 11.28 3.50, Petroșeni 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 (Banițe 6.45 11.23
HațegU 8.45 1.08 5.2P iCrivadia 7.26 11.57
Pui 9.39 2.03 6.15|Pui 8.07 12.33Crivadia 10.37 2.51 7.03 HațegU 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

T. omn.
4.03
4.49.
0.24) 

~6ă4
6.43
7.28 1
8.—

Reghinul-săs

Cucerdea
Cheța 
LudoșU
M.-Bogata 
lernutU 
SânpaulU 
Mirașteu

Oșorheiu

Tr. de p. Tr. de p.

2.66 8.20
3.25 8.50
3.46 9.11
3.56 9.20
4.33 9.57
4.48 10.12
5.11 10.35

1 5.30 10.54
j 5.50 4.58
• 7.26 7.-

’r. o mu.

2.56
3.29
4.06
4.15
4.54
5.10
5.34
5.35

Beghinuiu săsescil-
Oș*i*heiu-©ucerdea

Timișora—Aradă

Aradft
T. omn.

6.18
T. omn.

4.18 Timișdra
£■ omn.

6.30
T. omn-

1.10
AradulU nou 6.40 4.40 [Merczifalva 7.23 1.59
Nemeth-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 INemeth-Sâgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06|AradulU nou 9.09 3.41
Timișdra 9.04 6.501 Ar adu 9.25 3.55

Crhirișu—Turda Turda-&hirișu

Mirașteu 
Sânpauld 
IernutU
M. Bogata 
Ludoști 
Cheța 
Cucerdea

Reghinul-săs.

I
I

Oșorheiu

Tr. omn. Tr. de p, Tr. de p».

8.25 8.-
10.- 9.49

7.24 5.54 10.20
7.44 6.14 10.39
8.07 6.37 11.02
8.29 6.58 11.23
9.02 7.28 11.53
9.35 7.41 12.06
9.51 7.57 12.22

10.23 8.25 12.50

Simeria (Piski)-®n-ied.

ShirișQ 
Turda

Turda
Ghirlși

6.05 9.40 2.40 a.20
6.25 10.-

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

Tf. o iun.

4.r—
4.21
4.50

3.- 8.40
T. omir

1.16
4 50
7 21

Sigbișora—Odorheiu O dor lieiu—Sigliișor a
(Jnied.-Simeria (Piski).

Sighișora 
Odorheiu

j&■—111.25! Odorheiu
I 7.49) 1.5O)âighiș<5răNota: Numerii îucuadrațl cu linii grose însemnezi orele de nopte.

ripojrrati» A. MUREIȘIANU Brașov.

= ilJnieddra
8.40 2.45Lerna

10.52 5.28,Simeria

9.25
9.51

10.10
*

,.v-.


