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„Csâszâri osztrâk pâtens.“
ii.

Pre când a vexată lumina c|diei 
„csâszâri osztrâk patens11, cu care de- 
buteză ac|I procurorii guvernului 
„constituționala” ungurescii în po
triva cjiariștilorii români din Ar- 
delfl, țerile, cari formeză astăc|I 
statulă ungarO, se aflau încă sub 
legile marțiale introduse după su
grumarea revoluțiunei dela 1848/9 
de cătră guvernulO împărătesei! 
absolutisticu din Viena.

Prin aceea că patenta împeră- 
tescă, dela 27 Maiu 1852, care 
stabilise unu regulamentu de pressă 
s’a introdusă dela 1 Septemvre 
1852 și în Transilvania și Țera 
ungurescă, pressa a fostO eliberată 
de sub supra veghi area tribunale- 
loru militare austriace și a fostă 
pusă sub controlulu judecătoriilorii 
ordinare.

Acesta era unu pasă spre o 
stare mai normală pe timpulu de 
atunci, der era lucru firescu, că 
regulamentulu acela de pressă nu 
putea să sară în estremiî dela tri
bunalele militare la libertatea pres- 
sei, ci era acomodată împrejură- 
riloru de atunci, ce se potriveau 
cu guvernulO absolutisticu împă
rătesei!, și de aceea prevăcju în 
paragrafii săi cele mai rigorose 
disposițiuni pentru a ține pressa 
încătușată, întroducendii censura și 
luându precauțiunl pentru ca c|ia- 
riștii, cari voră călca acea patentă 
se pătă fi urmăriți pănă într’a 
șeptea spiță.

Era lucru firescu acesta, după 
ce în (filele lunei lui Augustă 1852, 
cari au premersu publicărei acelei: 
„csâszâri orsztrâk patens“ sentințele 
esînditore ale tribunaleloru ostă
șesc! din Ungaria a supra celor ames
tecați în revoluțiunea dela 1848/9 se 
continuau, numai cu acea deose
bire, că aceste sentințe, cari parte 
mare osîndeau la spencjurătbre, 
erau schimbate în pedepse mai 
ușore prin grația monarchului.

Așa cetimO în „Gazeta Tran
silvaniei11 dela 27 Augustă 1852 
că în Presburg se osîndiră cu 
data de 5 Augustu 1852 la morte 
prin ștrengu, unu amploiată, ună 
fostă abate catolică și unu popă 
luterană, er Imperatulu le dărui 
viața și le scări anii de robiă.... 
Tribunalulă militară din Cașovia 
încă publică cu data de 12 Au
gustă 32 sentințe osÎDditore, cari 
asemenea tbte se reformară prin 
grația monarchului. Raportul!! 
„Gazetei11 din 27 Aug. 1852 se 
termină așa:

„Tribunalulă bellică din Ora
dea încă mai osândi pe 6 inși. . . 
între cari patru advocați fură ju
decați la spâne) ură tore, apoi iertați 
pe câte doi ani robiă asemenea și 
unu boeră ungurescă Car. Bige, 
care fusese și asesori! în Clușiu la 
tribunalulă de sânge și osândea pe 
Români la morte și votă în Mar
tie 1849 pentru mârtea prin plumbu 
a bietului Alesandru Țicudi (june, 
Jfiu de popă românescă), fu osân

dită la 4 ani și iertată numai pe 
doi ani.11

In cailele când se aduceau a- 
ceste sentințe și se făceau aceste 
osândiri s’a publicată vestita pa
tentă împerătescă austriacă, ce-o 
aplică ac|i cu atâta rigorositate 
procuratura regescă din Târgulă 
Mureșului în contra redactoriloru 
români, și numai în contra celoru 
români.

Menită de a fereca în primulă 
rându pressa maghiară și apoi pressa 
celorlalte naționalități și a sugruma 
ori-ce liberă manifestațiă a voinței 
poporului, adusă pe ună timpă, 
când era oprită de a se pronunța 
și cuvântulă de „națiune”, acea 
csâszâri osztrâk patens — cum o nu- 
mesce procuratura din Târgulă 
Mureșului în actulă de acusațiune 
— este ținută în vigâre și aplicată 
cu atâta rigorositate în Ardeală 
încă și astăfll după 22 da ani de 
„constituționalismă” și „libera- 
lismă” ungurescă.

Cu ce mtențiune și pentru care 
scopă?

Negreșită, că numai pentru 
aceea, ca se dovedescă — cum 
afirmă „Nemzet11 — că „naționa
litatea valahă din Ardelă nu este 
asuprită și că ea se bucură de-o 
libertate de pressă, de care cei 
dela Oradea-mare și Dobriținu nici 
că viseză ?!

Decă ună guvernă absolutis- 
tică austriacă a putută aduce acea 
csâszâri osztrâk patens de dragulă 
Maghiariloră la 1852; de ce se nu 
o potă susține și să nu-o potă 
aplica guvernulă „constituțională11 
ungară la 1890 de dragulă ,,Va- 
lahiloră” din Ardealu?

Voci asupra procesului „Gazetei."
Sub titlulă „A kolozsvâri saj- 

tâper11 (Procesulă de pressă din 
Clușiu) „Pești Naplo“ dela 15 Au
gustă n. publică următorulă arti- 
culu :

„După ce foia oposiționlă spune, că 
deja în Ungaria a trecută timpulă ma- 
riloră agitațiuni ale naționalitățiloră, oon- 
tinuă astfelă :

„In cerculă SerbilorO, Slovaciloru și 
Româniloră, acum ici, acum colo, s’au 
arătată încercările, cari au dată nascere 
deducțiuniioră, că suntă încă anumite 
elemente, cari folosescă ori-ce ocasiune, 
pentru a ațîța la ură în contra ideii de 
stată maghiară...

„Durere, că munca ascunsă a aces
tora omeni au ușurat’o în mare măsură 
acelea raporturi, cari dominăză într’o [ 
parte seu alta a țârei pe teritorulă mul
tora jurisdicțiunl.

Re.ua administrațiune, parțialitatea și 
arbitriulă in interesulu patriei au amă- 
rîtă poporulă, care șt-a perdutu iotă încre
derea în aceia, cari domnescă asupra lui, 
și pentru ale căruia plângeri îndreptățite și 
vătămări nu s'a aflată medicină. La acesta 
a mai contribuita acea politică nenorocită, 
care nu a pretinsă nimică alta dela 
autorități, decâtă promovarea intereseloră 
politice ale guvernului și ale scopuriloră 
sale și de aceea a desconsiderată, ba cu 
intențiune și sistematică a acoperită abu- 
surile pe cari le comiteau funcționarii în

rului de pressă în Clușiu, voră înțelege, 
că în acestă țără, oare lasă să se desvdlte 
în pace oultura naționalitățiloră, ba chiar o 
promoveză, nu este iertată nimănui a Jse 
întinde cu mână sacrilegă la oele mai 
sfinte drepturi ale națiunei, er celă oe o 
face, îșl va lua pedepsa pe oare o me
rită.11

„Erdelyi IIirad6',i dela 16 Au- 
J gustă scrie următoruhl articula 
asupra procesului nostru de pressă:

„Pe o căldură tropicală, dela 9 ăre 
dimineța pănă la 9 ore sera s’a pertrao- 
tată alaltăerl procesulă „Gazetei". Per
tractarea n’a oferită vr’ună interesă ex
traordinară. Acusații nici nu s’au pre 
apărată, ca și când într’adevără ar fi 
voită să fiă pedepsiți. Și’ntr’adevără, ei 
asta au și voit’o. Și ceea ce au 
ei spre apărarea loră, nu pre contribue 
a ridica farmeculă foiei. „Gazeta11 n’are 
niol o invențiune. Adevărată, că ea 
vorbesce despre apăsarea rassei valahe, 
despre tirănia Maghiarului cu glasă 
mare și cu frase și mai stereotipe. Fiă- 
care din frasele acestea s’au disă de celă 
puțină 77 de ori. Nimeni nu mai e cu- 
riosă de a-le audi, der redactorulă res
ponsabilă ală „Gazetei" și prisonierii ad 
hoc, de ordinară colaboratori tineri, cu 
tote acestea buciumă cu mare consciință 
de sine acusările și amenințările loru în 
contra rassei maghiare, amenințări, cari 
— durere — nu înspăimântă pe nimeni.

„De altfelă d-lă Mureșianu e omă 
simpatică, și are obiceiulă de a-șl preda 
cu 6re-oare eleganță păsurile sale de
venite deja banale. De-ar ave invențiune, 
și decă n’ar fi așa de îndrăgită în ve
chile sale isbucnirl, atunci ca oratoră nu 
s’ar pute mândri numai ou ună suceesă 
de rendă. Mai că se miră omulă, cum 
de gustulu și inteligența lui nu dau la 
oparte acea muncă și trudă, ce-o săvîr- 
șesoe c’o abnegațiune fără de semănă de 
multi ani încoce...

In apărarea sa d-lă Mureșianu a pusă 
întrebarea, că jurații din Clușiu, cari nu 
sciu limba valahă, pute-voră ore să-lă 
pricepă și pute-voră ore aduce asupra 
lui judeoată? Vedi, vedl, d-lă Mureșianu 
nici nu e arogantă? Der într’adevără, 
în ală cui interesă, decă nu într’ală 
d-lui Mureșianu este, să fiă pricepută ? 
Nenorocirea d-lui Mureșianu, e decă nu 
pote să fiă pricepută și decă e judecată 
nu pentru-că a păcătuită, ci pentru-eă 
nu e pricepută. D-lă Mureșianu scie 
unguresce, s’ar pute apăra și în limba 
ungurescă, der acesta, după elă, ar fi o 
trădare față cu rassa și limba sa, ou 
tote că limba legislațiunei e cea ma
ghiară, și încă pe basa legei. Der d-lă 
Mureșianu nu folosesce acestă limbă nici 
chiar într’o causă, care privesce pielea 
sa. Jurații maghiari să învețe limba va
lahă, ca să înțelegă pe d lă Mureșianu, 
și să-lă pâtă judeca. Der ore ce nu i-ar 
mai trebui d-lui Mureșianu ? Acestă mică 
pretensiune ne revocă în memoriă pro- 
verbulă, că Valahulă ardelenă, decă i-s’ar 
da chiar Europa întregă, totă ar mai 
cere și Asia, ca să facă din ea grădină 
pentru sădită vardă, și i-ar căde fdrte 
greu, dâcă cererea lui nu i-s’ar împlini. 
D-lă Mureșianu să-și ia sema, și să se 
gândescă, că echitabilă lucru e ceea oe 
pretinde, să se gândescă la aceea, că 
cuviinciosă e pentru elă, veclniculă can
didată de martiră, să fiă așa de aro
gantă ?

multe părți, chiar în acele ținuturi, unde 
locuescu cetățeni de limbă streină în maio- 
ritate și în massă.

„E naturală, că aceștia nu se prea 
gândiau, că aceeași sârte o împărtășescă 
și cetățenii cari vorbescă limba maghiară. 
Loră li-a fost destul, că au suferi tu sub o 
guvernare și administrațiune rea, er 
nemulțămirea loră s’a îndreptată în con
tra statului maghiară, pe care s’au silită 
a-lă persecuta totdeuna conducătorii loră, ' 
a căroră pane era agitațiunea, provo- 
cându-se mereu la argumente pipăite.

„E caracteristică, că atâtă dintre 
Șerbi și Slovaci, câtă și dintre Români, 
o parte a preoțimei este aceea, care-șl 
ține de o datoriă a lăți agitațiunea . . . 
Mai alesă la Românii ardeleni vedemă 
lucrarea periculosă a unei cete de popi 
sațiată de o ură turbată în contra con- 
stituțiunei, ba chiar a susținerei statului, 
care lucrare nu transpiră în publicitate 
decâtă une-orl.

„Și în procesulă de pressă ce s’a 
pertractată adl în Clușiu înaintea curții 
cu jurați, a ajunsă pe banoa aousațiloră 
ună popă f—Red. „Gaz.“), care nu re- 
presență decâtă tipulă în mijloculă cole- 
giloră săi, în cerculă cărora idea de stată 
maghiară nu e numai străină, ci repre- 
sentă ună oonceptă, ce deșteptă senti
mente dușmane. Că ce înveță și ce ves- 
tescă aceștia între credincioșii loră de 
pe amvonă și acasă, despre acesta ni-se 
dă ună esemplu destulă de posomorită 
pentru care acestă popă a ajunsă dim
preună cu scriitorulă său înaintea curții 
cu jurați.

„Redactorulă „Gazetei Transilvaniei11 
în care a apărută notița încriminată, e 
popă valahă,*)  care sa numesce Mureșianu; 
autorulă artiouliloră încriminați e ună 
tenără flăcău, învățăcelă credinciosă, seu 
o uneltă rea a măestrului, care stă în 
fruntea foii.“

*) îi făcu, numai onore Redactorului „Ga- 
zetei“ cei dela „Pești Naplo11 afirmândă, că ar 
face parte dintre preoții credincioși causei ro
mâne. Este și d-lă Mureșianu preotu în feliulă 
său. Der tendențiositatea celorti dela „Pești 
Naplo“, cari îlfl. cunoscu forte bine pe d. Mu
reșianu, nu pote decâtă să confirme parerea, 
ce ni-amă format’o deja despre dânșii, că suntU I 
orbiți de patimă în așa măsură, încâtU îșl iau 
refugiuliî chiar și la apucături nedemne, ca 
acesta. — Red.

**) [Se statueze unii esemplu, pentru-că 
„Gazeta11 a combătută „guvernarea și adminis- 
trațiunea rea“, sub Jcare însuși „P. Naplo“ 
recunosce, că suferimu?? — Red.

„Pești Naplo“ spune apoi în scurtă 
cuprinsulă artiouliloră încriminați dicend, 
că prin aceștia „Gazeta Transilvaniei11 a 
provocată pe Români la luptă pe față 
în contra ideii de stată maghiară și a 
constituțiunei. Apoi continuă astfelă :

„Era de lipsă ca în fine procuratura 
se statueze ună esemplu**)  și să arate, că 
în țera acesta, a agita în contra orga
nismului de stată legală, a deștepta ura 
de rassă și a agita pe unii cetățeni ai 
statului în contra altora, nu este iertată. 
A fostu timpulă, ca acea putere, care 
stă în servițiulă dreptății, să’șl bage mâna 
tare în cuibulă, din care pănă acuma au 
credută, că voră pute vesti nepedepsiți 
cea mai sălbatică ură în contra a totă, ce 
în acestă țeră formeză cele mai puter
nice garanții a liniștii, ordineide dreptă 
și a baseloră constituțiunei.

„Sperămă, că din verdictulă jurați- 
loră ultraiștii naționali români, cari din 
tote părțile au năvălită în sala procesu-
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legă cu funia piciorele lui Tr. H. Popă 
de cruce. Sub acestă ilustrația se cu
prinde următorulă textă : „A ket izgato 
most mâr talan hivo lesz, mert ok kotve 
hisznek. Ok lakolnak, de az izgatbk fo- 
czehmesterenek K—s 1—r-nakkutyabaja 
sincsen". (Adecă: Cei doi agitatori doră 
voră fi credincioși acum, fiind-că legați 
fiindă credă. Acum îșl iau pedepsa, er 
pe Țehmeșterul celă mare nici capul nu 1 
dore.) Ironicabiciuire o vaînțelegeorl cine 
ea e amară și pentru Ivor Kaas, care 
ca ungură pote scrie ori-ce fără să i-se 
misce ună firă de pără din capă, pe 
când Mureșianu și Popă, care a tratată 
aceeași temă, suntă condamnați, pentru- 
că suntă Români; der 
ironia pentru guvernă și 
caută a sădi credință în 
niloră prin întemnițare, 
bertate.
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Imperatulu gerinnnă în Rusia.
O telegramă din Petersburg anunță, 

oă familia împârătescă și ospeții au so
sită la 23 Augustă n. îu Peterhof. De 
aici se telegrafiază, că împăratulă ger
mană a luată parte la manevre în frun
tea regimentului pedestrașă de Wyborg. 
După sfîrșitulă manevrei împăratulă a 
fostă invitată la ună dej ună, la care 
Țarulă Alexandru a beută în sănătatea 
împăratului germană, căruia i-a dăruită 
o troică (căruță) cu trei cai minunați. 
Țarulă apoi a primită într’o audiență de 
o oră pe cancelarulă Caprivi, care a fă
cută o visită mai târdiu corpului diplo
matică și a conferită și cu Giers. Pe la 
burse se vorbesce cu multă siguritate, 
oă familia Țarului va merge pe la mij- 
loculu lui Octomvre la Berlină. Se dice, 
oă-Țarulă a promisă visita împăratului 
Wilhelm.

Pe când scriemă rândurile acestea, 
împăratulă Wilhelm va fi pe drumu cătră 
Berlină. „Kreuz-Zeitung" dice, că tâte 
soirile privitore la ideia unui congresă 
europeană, pentru care anume ar fi 
mersă împăratulă germană în Rusia, 
suntă gole minciuni.

,Boulanger despre alianța ruso-francesă. 
„Breslauer General-Anzeiger" pu

blică o convorbire ce-a avut’o ou Bou
langer ună corespondentă ală acestei 
foi. i Vorbindă despre alianța ruso-fran- 
cesă, Boulanger a disă, că elă ca oetă- 
țenil francesă nu pote să vorbescă în 
obiectulă acesta decâtă cu cea mai mare 
diâcrețiune, fiindcă e vorba de-o cesti- 
une diplomatică, ce intereseză forte multă 
pe Franța. Boulanger însă tosușl declară, 
oă elă totu-deuna a ținută în interesulă 
Franciei de-a se înțelege cu Rusia, nu 
numai pentru-că Rusia este o putere 
enormă, oi pentru-că aceste două puteri 
suntă cu multă mai depărtate unele de 
altele, decâtă să se potă nasce între ele 
vre-ună conflictă. Aceste două puteri 
av trebui se fiă cu multă mai scurtă vă- 
dătore decâtă să nu înțelegă, că alianța 
de reciprocă apărare între ele este inevi
tabilă pentru interesele loră vitale. Ali
anța acesta nu e o cestiune de senti
mente, ci o cestiune de necesitate. Intre 
Francia și Germania e imposibilă o pace 
durabilă, dise Boulanger, pănă când ar- 

, matele germane țină în robiă Alsația și
Lotaringia. Decă Germania nu va jertfi 
pentru pace și liniște provinoiile acestea, 
Francia încă nu-șl va jertfi speranța și 
sfânta datoriă de-a se folosi de momen
tum bine-venită, ca să recâștige cu forța 
provinciile răpite cu forța dela corpulă 
națiunei francese.

* « *
Procesulu de pressă

Getimu în „Tribuna" dela 13 (25) Au
gustă : „ErI s’a admanuată d-lui Septi- 
miu Albini aetulă de acusațiune ală pro
curorului supremă din Mureșă-Oșorheiu 
în contra d-sale ca redactoră responsa
bilă ală „Tibunei" și în contra d-lui 
Ioană Macaveiu, preotă în Năsăudă, ca 
autorulă articuliloră încriminați. Pertrac
tarea finală s’a fixată pe diua. de 11 
Septemvre n. înaintea curții cu jurați în 
Clușiu." „Kolozsvâr" dela 25 Augustă 
spune, că acusa o va susține totă Ie- 
szenszky, er președinte ală pertractărei 
va fi d-lă Peterffy Domokos.

* * *
P. S. Sa Episcopulu Nicolae Popea a 

plecată Vineri dimineța la 
spre a lua parte la ședințele 
fund ați unii

Budapesta, 
comitetului

Postii 
la „Gazeta 
curențl va

„Gojdu".
*

* *

de corectorii este 
Transilvaniei", 
fi preferită acela, care are

> de ocupații 
Dintr a con-

de jilimba română, mai multe limbi. A 
se adresa la Redacțiunea ,,Gazetei Tran
silvaniei".

(A 'P

Adunarea generală a „Associațiunei" 
transilvane pentru literatura și cultura 
poporului română se întrunesce mâne, 
în diua de sf. Mariă, în Reghină. Salu- 
tămu cu adevărată bucuriă acestă în
trunire a frațiloră noștri, care are ună 
seopă atâtă de măreță pentru înaintarea 
și cultivarea poporului nostru, și dorimă 
din adenculă inimii, ca lucrarea acestei 
adunări generale să dea rodele binefăcă- 
tbre, ce le așteptă adl cu atâta sete multă 
năpăstuitulă nostru poporă dela munca 
și. stăruințele fiiloră lui luminați.

* 
* *

„Procesulu de pressă dela Clușiu." 
Sub acestă titlu foia umoristică ungu- 
rescă ^Borsssem Janko“ Nr. 1180 (34) 
dela 24 Augustă, care apare în Pesta, 
cuprinde pe fața primă o ilustrâțiune 
semnificativă privitore la procesulă de 
presă ală „Gazetei:" Suntă trei cruci, 
pe cea din drepta e răstignită A. Mu- 
reșianu, er pe cea din stânga Traiană 
H. Popă; pe crucea din mijlocă ar fi 
trfebuită să fiă restignită Ivor Kaas, der 
acesta se vede fugindă de dă în brânci; 
procurorulă Jeszenszki, îmbrăcată în 
uniforma pazniciloră romani pe când 
nimerită ar fi fostă să fiă în uniformă 
ngurescă, cu oalpacă, atilă și pinteni—-

¥
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Schus-
mai amară e 
șoviniștl, cari 

inimile Româ- 
âr nu prin li-

3 rose 
pentru 

A doua <Ț 
căci alta

alu „Tribunei1'.

Arsă de gază. Rozina Kraus din Bra- 
șovulă-vecliiu, voindă a aprinde Dumi
necă sera lampa, s’a aprinsă gazulă dela 
luminarea ce-o ținea în mână, s a spaită 
lampa și a cădută pe biata femee, care 
tocmai era însărcinată, lăpădândă copi- 
lulă la momenta. Acum îndură sărmana 
cele mai grozave dureri, căci este cu 
totulă arsă și umflată.

* * *
Călcată de trenu și ucisă a fostă 

lângă Losoncz practicantulă de drumă 
de feră Alex. Komaromy.

* * *
Sinucidere. In Mediașă s’a sinucisă 

o tînără fată de 17 ani, Iosefina 
ter, bândă vitriola, din causă că fu în
vinuită de stăpână-sa, c’a iuată 
din grădină. Fata de supărare 
acestă învinuire se sinucise. . 
s’a dovedită nevinovăția fetii, 
luase roșele, fără să se gândescă însă la 
astfelă de triste urmări.

* *
Furturi. Pe la finele lunei Iulie și 

pe la începutulă lui Augustă s’au săvâr
șită în seminarulă evang. din Sibiiu mai 
multe furturi de prețiose, bani și vest
minte în preță de vr’o 200 fl. Hoții — 
trei tineri de „mari speranțe", între 17 
și 19 ani — fură descoperițl și dațl ju
decății. — Intr’ună birtă din Șeica-mare 
’i s’au furată unui călătoră, la 22 Augustă, 
vr’o 17 fl. Acesta constata, că celă bă
nuită d’ală fi pungășită, și-a scosă bi 
letă 
tare 
țulă

i 
i

de drumă cătră Sibiiu și făcu ară- 
a doua di la poliția de acolo. Ho- 
fu aflată și dată judecății.

* 
* £

Dispărută. Oetimă în „România"j: . 
Ună tânără de v’o 24—26 ani, după 
unii fiu de ambasadoru, după alții ata
șată, seu secretară de ambasadă la Cons- 
tantinopolă, venise de câte-va dile la 
Sinaia, ca ospe ală d-lui Ourtopassi, mi- 
nistrulă Italiei. In diua de 9 Augustă a 

mai multe studii și care cunosce, afară! plecată dimineța pe cursulă Peleșului

I

spre munte, spuindă, că se va întorce 
după 11 ore la dejună. Inzadaru a fostă 
însă așteptată pănăsera. Nu se scie. decă 
s’a rătăcită prin pădure, decă a cădută 
în vr’ună precipițiu seu decă s’a întâm
plată alt-ceva. In căutare s’au trimisă 
vr’o 20 soldați din vânători, pădurari și 
săteni, cari cunoscă cotiturile. Pănă Vi
neri la 12 ore nu i-se deduse de urmă.

> Nisce mocani au spusă, că dimineța vă- 
i duseră pe cine-va pe muntele Furnica.

*
Versavia Murgu măr. Dascălu. La 

cele publicate de „Foia Diecesană" după ! 
diarele din Budapesta, despre Versavia i 
Murgu, d-lu advocată din Budapesta Dr. ; 
Maurițiu Ernyei, în calitate de curatoră I 
ală moștenirii după răposata, îi trimite 1 
următorea rectificare: că după Versavia 
Murgu nu s’a aflată avere de 80,000 fi., 
ci avere mișcătore abia de 100 fi. Mai 
este apoi o casă decădută, de vre-o câte-va 
mii de florini și pe carea încă se află datorii 
intabulate ; astfelă fbrte puțină va rămâne 
pentru moștenitori. Moștenitorii suntă 
cunoscuțl înaintea judecătoriei și la per
tractarea moștenirii se voră cita în totă 
forma. De altcum unulă dinție \ OpOS^iîmea contra lui', nu e de mirată

; deci, că Germanii și Maghiarii îșl pună 
adl tote puterile să respingă drepta re- 
sistență a poporeloră slave, se sprijinescă 
reciprocă unii pe alții, fiind-că pre- 

; simtă, că șirulu lupteloru, ce s’au începută

Cehii în contra dualismului.
„Narodni Listy*,  organulu Cehiloră 

tineri, ia posițiă hotărîtă în contra dua
lismului, accentuândă, că Germanii și 
Maghiarii și-au însușită cu nednptulu do- 

' minațiunea în amendoue jumătățile impe- 
. riului. Urmările dualismului ‘au mărită

i

I

tori, Uie Murgu, care locuesce în Buda- i 
pesta, a fostă la înmormântarea răpo- | 
satei. Nu corăspunde în fine adevărului 
acea scire răspândită prin diare, că ră- i 
posata ar fi trăită în cea mai mare mi- I 
seriă, pentru-că dâmna Versavia Murgu j pactulu germano-cehu, va fi decicțătoru 
a fostă bine arangiată și a trăită co- i 
răspundătoră stării sale.

* * * 
Brătianu — Jidovu ?
Wochenschrift" din 

că fiulă fostului mi- i
i

pentru sortea acestei egemonii. De aceea ! 
ei procedă după ună plană comună, și j 
resultă de sine, că poporele amenințate 
ale ambeloră jumătăți ale imperiului 
trebue să facă acelașă lucru, cu tote 
granițele arcificiale ce s’au ridicată între 

i ele, și deci să se unescă pentru o luptă 
legală comună. Aceste popăre amenințate 
se află după numeric în maior itate, ele plă- 
lescu partea cea mai mare din dări, din 
fiiloră constă maioritatea trupeloru impe
riului. Loru trebue se li-se dea deci drep
turi egale. Susu deci la lucrare comună, 
voi

Fiulu d-lui 
„ 0 esterreichische 
Viena istorisesce, 
nistru-președinte Ioană Brătianu, care se 
află în Viena, ar fi în ajună d’a se face | 
jidovă de dragulu unei Jidovoice.

Nu cumva e vr’o confusiă, pote din 
causa aceluiași nume, ori vr’o glumă 
prâstă a diarului din vorbă?

*
Condamnați pe vieță. Ucigașii Tanczos 

Todor lanos, Salati Andras și Czaran 
Ede, cari în anulă trecută au jefuită în 
pădurea Semeriei poșta dela Sepsi-Sân- 
georgiu, după-ce au omorîtă pe visi- 
tiulă, au fostă condamnați la temniță pe 
vieță.

popore amenințate!

*
* *

Focii. In Mediașă au arsă trei șo- 
prone și ună grajdă, în Strada Petri.

*
* 4

Episcopii Strossmayer „agitatorii11.
Ce se-i faci, decă „agitatorii" 

resară ca ciupercile din creerii 
îmbătați de șovinismu? Nu-i 4b 
lăsată de Dumnecfeu, în care pressa 
jidano-maghiară-armenă se nu is- 
codescă câte-unu „agitatorii", ba 
în Ardelu, ba în Țera ungurescă,
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ba între croațî. ba între Slovaci, 
pentru-ca bătendu-și jocti de pu- 
bliculă lorii cetitorii, se aibă cu 
ce sg'șl umple sarbedele și secile 
colone.

„Agitatorulu", cu care se în- 
deletnicesce acum kosuthistulu 
„Egyetertes" în n.-rii sei dela 20 
Augustu c.n. este episcopulu Stross- 
mayer, despre care scrie:

Episcopulă Strossmayer nu se liniș- 
tesce și’șl continuă agitațiunea în inte- 
resulă cunoscuteloru sale scopuri. După 
o foiă din Viena, episcc pulă dela Dja- 
kovar în timpulă câtă a petrecută peste 

I veră în Rohitson s’a încunjurată pe sine 
cu bărbați politici cehi, croați și slovaci, 
cari au ținută consfătuiri adânci cu epis- 
copulă și au hotărîtă să concheme ună 
congresă slavă, ală cărui programă săr- 
bătorescă va fi „solidaritatea slavă". Au 
mai hotărîtă și aceea, ca atâtă deputății 
din dieta austriacă, câtă și cei din dieta 
ungurescă, cari representă naționalitățile 
slave, trebue să apere din răsputeri 
interesele slave în modă influințătoră 
asupra masseloră, ca și asupra guver- 
neloră. Invitarea la congresă se va face 
în formă de circulară și se va adresa 
cătră tote semințiile slave, așaderă și 
cătră Poloni.

Amintita foiă vienesă, cjic® nEgye- 
tertes", din care luămă acestă scire, spune 
că acestă congresă nu va fi altceva de- 
câtă instituirea unei filiale a societății 
slave de binefacere din Petersburg ; fi- a 
vienesă mai adauge, că luptătorii slavis
mului și-au alesă locă rău pentru con
gresă, deorece Djacovarulă stă pe teri- 
toriulă corbnei ungare, er cei din Un
garia nu se pricepă la glume în cause 
seriose, chiar nici atuacl, când acestă 
glumă este botezată „solidaritate slavă".

Din parte-ne, continuă foia koșu- 
thistă, ținemă de lucru mai pe susă de, 
ori și ce îndoială, că episcopulă dela 
Djacovar, ală cărui trecută îlă cunosce 
fiă-cine, pornesce acestă nouă acțiune la 
șoptirile și de dragulă ideiloră rusescl. 
Ună omă ca Strossmayer nu se îngro- 
zesce de spulberatulă său scopă chiar 
nici atunci, când acesta i-se socotesce de 
„trădare publică de patriă". Nu i-a bă
gată mintea ’n capă îndrumarea la or
dine primită din loculă celă mai înaltă, 
căci elu îșl continuă lucrarea lui 
cu sistemulă nebuniei. Der precum se 
vede, și nebunia are imitatori, cari răs- 
pândescă mai departe miasmele contrare 
statului și constituțiunei. Decă soirea dia
rului vienesă este adevărată, atunci da
toria inevitabilă a guvernului ungurescă 
este să pună capătă lățirei acestui felă 
de epidemiă slavă. Facă-se odată mai 
energică guvernulă ungurescă; inaugu
reze o atitudine mai hotărîtă decâtă 
aceea ce-a urmat’o guvernulă lui 
care, precum se scie, a culminată 
în frase sunătore.

Nenorocirii șoviniștl îșl
fuginclu-le pămentulîî de sub pi- 
ciore, suntă desperați!

Tisza, 
numai

vedu

Cale ferată strategică cătră Bosnia.

deja esis-

Oorr." — 
căi ferate

„Pester Oorresp." află din isvoră 
demnă de încredere, că ministerulă de 
răsboiu din Viena se ocupă cu lucrările 
pregătitore pentru trasarea unei nouă 
linii de cale ferată, care atingândă Agra- 
mulă și întindându-se pănă la granița 
provinciiloră ocupate, ar forma tot-odată 
calea ferată paralelă a liniei 
tente.

„E vorba aci, dice „P. 
probabilă de construirea unei
strategice, a cărei importanță, de când 
s’au ivită diferite semne nefavorabile în 
țările vecine, a deșteptată fără deosebire 
atentațiunea cercuriloră nostre militare.

„Pentru casulă unei complicațiuni 
europene, amă veni, probabilă, în situ- 
ațiune, ca să ne susținemă cu puterea 
armeloră posițiunea nostră în Bosnia și 
Erțegoviua, deorece cu tote silințele gu
vernului d’a crea acolo câtă se pote ra
porturi regulate, nu ne putemă feri des-
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itulă de machinațiunile unei partide ore- . 
care, fiindcă, scopurile ei se opună aprigă 
unei consolidări a situațiunei în țările 
balcanice.

,,Dedrece durata unei păci, pe care 
stabilit’o înțelegerile mai multoră po- 
pore, după ună timpă orecare e pusă 
totă-deuna în întrebare, nu putemă din 
destulă lăuda orl-ce măsură de precau- 
țiune în astă privință.

„Linia căii ferate Agramă-Sunja- 
Kostajnișa ajunge adl deplină, nu-i vor
bă, pentru comunicația comercială, der 
spre a asigura linia de etape a unei ar- j 
mate de 150,000 omeni pentru casulă de 
răsboiu, unde tote provisiile trebuescă 
procurate din interiorulă Ungariei și Cro
ației, ar fi mai multă decâtă cutezată 
lucru, a pune ’n jocă operațiunile aces
tei armate prin insufioiența mijloceloră 
de legătură (joncțiune).

„Mișcările panslaviste se țină adl 
îngenunchiate prin puterea impunătore a 
celoră trei mari puteri aliate, care suntă 
destulă de tari în sine și pentru sine, 
spre a înăbuși orl-ce resistență positivă, 
der să nu uitămu cu tote astea, că acea 
alianță e a se mulțămi numai puterei de 
a făptui a unoră omeni muritori. Cine 
scie, decă opera va dura și după mortea 
urzitoriloru ei?...

lisate de acelea. Numai de prin părțile 
nâstre nu s’a putută relata ceva îmbu- 
curătoră în astă privință, der acum — 
mulțămită prea bunului nostru Archi- 
episcopă și Metropolită, și Prea venera
tului ordinariată metropolitană din Blașiu, 
— cu denumirea de administratore pro- 
topopescă în tractulă nostru, ală Ibaș- 
falăului, a M. O. D-nă Nicolau Galea, 
avemă firma speranță, că și la noi afa
cerile bisericescl și școlastice voră lua 
altă cursă.

Numai decâtă după denumirea sa 
de administratore protopopescă, M. O. 
D. N. Galea a și concliiămath ună sinodă 
estraordinară pe 18 Augustă st. n. în 
comuna Hundorfă, unde s’a celebrată s. 
liturgiă cu asistența tuturoră preoțiloră, 
er după aceea la o jumătate de oră, 
adunându-ne toți preoții ou curatorii în 
biserică, după invocarea Spiritului sântă, 
M. O. D-nă adm. protopopescă Nicolau 
Galea prin o cuvântare forte bine mo
tivată și însuflețitore deschise sinodulă..

Mai întâiu s’a purcesă la alegerea 
unui notară ad hoc, după aceea s’au 
alesă asesorii forului matrimonială de 
prima instanță, precum și senatulă epar- 
chială confesională, care s’a alesă din 
două părți mireni și a treia preoți. Urma 
apoi o consultațiune asupra administrărei 
averiloră bisericescl și scolastice, că în 
ce modă și pe ce cale să se purcâdă cu 
scbterea intereseloră și a capitalului, 
unde este în periculă. Multă s’a discu
tată despre șcâle, și cu deosebire despre 
sistemisarea salarieloră învățătoriloră, ca 
să ne putemă căpăta învățători apțl și 
cualificațl, fiindă și așa amenințați din 
partea oblăduirei ungurescl cu închide
rea școleloră. Atâth preoțimea, câtă și 

i curatorii au promisă, că îndată ce se 
i voră re’ntorce acasă, voră convoca se
natele parochiale și voră face totă po- 

‘ sibilulă pentru sistemisarea salarieloră 
învăță torescl.

In fine mulțămindă onorațiloră frați 
preoți, precum și curatoriloră pentru in- 
teresulă arătată, M. O. D-nă administra- 
toră protopopescă pe toți ne-a întrunită 
la ospitala sa mesă, la care nu au lip
sită nici toastele ; anume a toastată O. I1
D-nă Teodoră Dană pentru Escelența 
Sa D-lă Archiepiscopă și Metropolită 
Dr. Ioană Vancea, mai mulțl preoți pen
tru nou denumitulă administratoră prot. 
Nicolau Galea, pentru a căruia denumire 
nu avemă cuvinte destule de a mulțămi 
superioriloră noștri eclesiasticl, fiindă 
denumirea d-sale spre bucuria nostră și 
a întregului poporă din tractulă Ibașfa- 
lăului. După ce se mai rostiră și alte 
toaste, în fine ne-amă depărtată pe la 
comunele nostre, ducândă ună suveniră 
fbrte plăcută. n. m. t.

La adresa arangiatoriIoru
d.e petrecexi românesc!.

La observațiile, de altfelă cu totulă 
întemeiate și la loculă loră, ce le-a fă
cută preotulă Salvană din Ciaba în Nr. 
166 și corespondentulă „Sora“ în Nr. 154 
ală foiei nostre, cu privire la petrecerea 

j ce s’a dată în 13 Iulie n. c. în V.-St.- 
; Ioana, — primimă două întâmpinări din 
partea a doi bărbați onorabili, cu ale 
cărora principii însă în casulă de față nu 
ne putemă uni chiar de locă.

Intr’una din aceste întâmpinări se 
elice, că scopulă petrecerei a fostă a 
„întruni spiritele de diferite principii“ și 
a-le face pe acestea să se convingă des
pre „simpatia, lealitatea și frățesca iu
bire, ce caracteriseză pe Română.u Acesta 
fiindă scopulă, corespondentulă nu se 
miră, decă și ^csărdăs* -ulă s’a jucată 
cevașl mai multă de cum era prevă- 
dută în programă, fiindă-că acesta s’a 
făcută „pentru a mulțămi pe ospeții 
străini. “

Intr’a doua întâmpinare ni-se spune, 
că scopulă principală ală petrecerei din 
Sântiona a fostă, ca să adune bani pen
tru biserică și școlă, și fiind-că și stră- 
nii au contribuită și au luată parte la 
petrecere, au trebuită să țină contă și 
de gustulă loră, der cu tote astea— elice

Unu Mozart românu.
In cercurile musicale din Viena, 

spune „Rum. Lloydu, se vorbesce acum 
multă despre băiatulă de 9 ani George 
Enescu, uniculă fiu alu arendașului Cos- 
tache Enescu din Cracalia lângă Doro- 
hoiu, și e probabilă, că în curândă, ba 
chiar forte curendă îlă vomă vede ca 
artistă de primulă gradă pe tăremulă 
musicei. Istoria acestui mică, der minu
nată copilă, e următorea:

încă în verstă de 6 ani scîrțîia 
eroulă nostru pe mica sa lăută, ce o 
găsi în casa părintescă, și era în stare 
să cânte perfectă cântecele Țiganiloră 
lăutari, după o singură audire. Părinții 
tură făcuțl atențl asupra talentului copi
lului loră și angagiară pe ună tînără 
technică din Dorohoiu, care era măestru 
în vioiină, să dea copilului instrucțiă de 
două-orl pe săptămână. Copilulă credit 
la începută, că instructorulă său e ârășl 
ună Țigană și se mira multă, când îlă I 
vădit că ’i scrie o scală de note. Der 
după optă dile copilulă, spre urnirea tu
turora, nu numai soia ceti notele, der 
scria deja și acorduri, pe care chiar in
structorulă le pricepea greu. Mai nainte 
d’a trece trei luni, școlarulă cânta multă 
mai bine decâtă instructorulă său, așa 
că acesta împărtăși lucrulă tatălui copi
lului și se’nțelege, că nici instrucțiă nu 
i-a mai dată. Părinții se duseră cu 
George la Iași, ca să consulte în astă 
privință pe profesorulă Caudella. Acesta 
se minună de puterniculă talentă ală co
pilului și sfătui pe părinți să trimetă pe 
fiiulă loră la conservatorulă din Viena, 
pentru a se cultiva mai departe în mu- 
sică, ceea ce și făcură. George, care e 
acum de 9 ani și a cărui cultivare mu- 
sicală a luat’o asuprășl profesorulă Bach- 
rich dela conservatorulă din Viena, e 
favoritulă întregului conservatoră vie- 
neză, unde e numită miculă Mozart, 
căci elă nu numai stăpânesce vibra în 
modulă celă mai admirabilă, der a dată 
probă de forța sa și în acompaniere, în 
care a dus’o deja departe. Băiatulă pe
trece acum în timpulă feriiloră la pă
rinții săi în Cracalia și se dice, că pro- 
fesorulă Helmesberger va lua asupră-șl 
cultivarea musicală mai departe a băia
tului, pentru care se’ntrecă toți profe
sorii conservatorului.

Corespondența „Gaz.“ Trans.“
De pe malulu Ternavei mici, Augustă 1890.

Știm. D-le Redactoră ! In prețuitulă 
D-vostră diară am cetită despre mai 
multe conferințe preoțescl și învățăto- 
rescl, ținute în diferite regiuni și tracte 
protopopescl, și-’ml crescea inima de bu
curia vădeudh frumâsele progrese rea- 

cu mulțămire naivulă corespondentă — 
„petrecerea șl-a avută caracterulă său 
cu preferință națională românescă.“

Nu voimă să tragemă la îndoielă 
bunulă simță ală îiitâmpinătoriloru, der 
principiile profesate de dânșii în casulă 
de față suntă de totă ciudate și nelo
gice. Cine a mai audită, ca ei, cei pu
rurea schingiuțl, asupriți și batjocoriți, 
să umble a da dovedi contrariloră loră 
de „simpatiă“ și de „frățescă iubireu ? 
Nicl-odată nu vomă ierta tinerimei nos
tre, ca din asemenea considerațiunl în- 
jositore, fiă financiare, fiă politice, să se 
dimită a-corci caracterulă unei petreceri 
românescl și a păta ambiția națională, 
pe care trebue s’o aibă în primulă locă. 
Unde s’a pomenită vr’o petrecere un- 
gurescă, la care să se joce jocuri na
ționale românescl și la care să se vâdă 
nu stindarde, der nici măcară colori, ori 
vre-o inscripția românescă ?

Pănă când nu ne vomă desbăra de 
asemenea fatale curteniri și politică jos
nică, pănă atunci emanciparea este im
posibilă.

Nicl-odată n’amă fostă contrari ai 
întruniriloră sociale, fiă de orl-ce natură, 
der cu tote acestea, dicemă arangieri- 
loră de petreceri românescl, că decâtă 
să mai dea petreceri de feliulă celei din 
Sântiona, mai bine să se culce și să 
dormă și să nu mai j6ce în veci, căci 
asemenea ^jocuri din politică*  ducă la 
demoralisarea națională a tinerimei și 
au urmări rușinose și desastrose pen
tru noi.

Nu de multă amă înregistrată ase
menea aparițiunl durerose și cu privire 
la petrecerea din Cenade, ba ce e mai 
multă și mai surprindătoră pentru noi, 
o plângere de asemenea natură ni-se tri
mite „de sub Meseșă‘£ și la adresa tine- 
riloră arangiatorl ai balului, ce s’a dată 
la 4 Augustă n. c. în Supurulă de susă, 
er o altă plângere în privința acestă pri
mimă cu privire la petrecerea ce s’a dată 
în 27 Iulie n. în D. St. Mărtiziă.

Ar fi multe de disă, der deocamdată 
ne mărginimă a declara, că cele clise la 
adresa arangieriloră petrecerei din Sân- 
tiona, le referimă și la adresa arangie- 
riloru petreceriloră din urmă, esprimân- 
du-ne totodată dorința nostră ferbinte, 
de-a nu mai fi necesitați nicl-odată ca 
să înregistrămă aparițiunl de asemenea 
natură.

Convo c are.
Adunarea generală a despărțămân

tului V ală Asociațiunei transilvane pen
tru literatura română și cultura popo
rului română se va ține Luni în 8 Sep- 
temvre st. n. 1890 cu începută la 3 ore 
d. a. îu looalulă asociațiunei „Hațegana“ 
în Hațegă.

Dreptu aceea Onor, membri, înte- 
legința și poporulă română, suntă rugați 
a se înfățișa în numără câtă de mare.

Hațegu, 16 Augustă 1890.
Ioană Rațiu, N. Trimbițoniu, 

directorii alu desp&rț. V. secretară

înscrierea la școlele din Blașiu.
Direcțiunea gimnasiului româ- 

nescu gr. cat. din Blașiu ne rogă 
se publicămii următorea:

Insciințare. Anulă școlastică 1890/91 
se va începe în 1 Septemvre st. n. atâtă 
la gimnasiu, câtă și la preparandia, norme 
și școla de fete.

înscrierile la gimnasiu — în înțelesulă 
noului Regulamentă pentru șcâlele medii, 
edată de în. ministeră ung. reg. de culte 
și instrucțiune publică sub Nr. 23,583 — 
1890 — se voră face în 1, 2 și 3 Sep
temvre. Esamenele de suscepere, corec- 
torie și supletorie se voră ține în 28. 29, 
30 și 31 Augustă.

Condițiunile de primire suntă:
1. Fiă-care școlară, care vine pentru 

prima oră la gimnasiulă nostru, are să 
se înfățișeze cu părintele ori tutorulă 
său, să producă carte de boteză și tes
timoniu de pe clasa frecuentată în anulă 
școlastică trecută și atestată medicală

despre vaccinare, respective, dâcă a tre
cută de 12 ani, să producă testimoniu 
de revaccinare. Aceștia în casă de lipsă 
să voră supune unui esamenă supletoriu.

2. In clasa I se voră primi numai 
școlari de 9—12 ani, absoluțl de ci. IV-a 
elementară, oarl se voră supune unui 
esamenă de primire.

3. In sensulă §-lui 7 din Regula- 
mentulă citată, școlarii, cari vină in clasa 
a V-a, azi se sepresenter cu părinții, res
pective tutorii loră, cari trebue să declare, 
că voiescu ca fiii loră se studieze limba 
grecă, sâu doră alte obiecte de învâță- 
mentiî statorite prin lege.

4. Aceia, cari au frecuentată în 
anulă școlastică trecută la gimnasiulă 
nostru, voră ave să arete cu ocasiunea 
înscrierei la cine și-au condusă cor- 
telulă.

5. Cei ce n’au umblată la șcălă în 
anulă trecută, au să-și documenteze causa 
rămânerei dela studiu, și se voră supune 
la totă casulă unui esamenă supletoriu. 
Dela resultatulă acestuia va depinde sus- 
ceperea.

Se atrage atențiunea părințiloră la 
împrejurarea, că pe viitoră se voră primi 
în clasele inferiore numai câte 60 întru 
una olasa, er in clasele superiore câte 50', 
de aceea doritorii de a-șl înscrie pruncii 
la acestă gimnasiu să se grăbescă și să 
observe strînsă terminii arătatl.>

Totă deodată se aduce la cunoscința 
părințiloră ordinațiunea înaltului Minis- 
teriu de culte și instrucțiune publică, în 
urma căreia directorii gimnasiall nu mai 
potă primi ca școlari ordinari pe aceia, cari 
din vre-o causă azi intârețiatu cu 8 cțile după 
începerea cursului.

Tacsele de a se solvi cu ocasiunea 
înscrieriloră suntă aceste: 2 fi. taxa fun
damentală pentru cei ce au mai frecuen
tată la acestă gimnasiu, er pentru cei 
ce vină prima oră la gimnasiulă nostru 
4 fi. Dela asta nu se dispenseză nici 
ună studentă; pe lângă acesta cei din 
clasele I — IV au să solvescă câte 6 fi., 
er cei din clasele V—VIII câte 10 fi. 
Dela solvirea acestei taxe dispensâză P. 
V. Consistoriu metropolitană pe studen
ții eminențl și buni, pe basa testimoniului 
școlastică și atestatului de paupertate.

Condițiunile pentru preparandia 
suntă: 1. Fiă-care tânără e datoră a 
produce testimoniu despre absolvirea cla
sei a IV-a gimnasiale și estrasă matri- 
culară de boteză. 2. Trebue să fiă îm
plinită anulă ală 15 lea ală etăței — și 
3. să solvescă 4 fi. 80 cr. val. austr., și 
anume 4 fi. val. austr. ca taxă de în
scriere, 30 cr. pentru programă și 50 
cr. pentru bibliotecă.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS « 
(Serviciulu biuroului da coresp. din Pasta.)

Tokaj, 26 Augustă. Mai întregii 
orașulil a arșii. Bisericele și edi
ficiile publice încă au fostă pre
făcute în cenușă. Numai doue-spre- 
cțece case au fostu cruțate de focă.

Rectificare. In raportulă din Sălagiu, 
publicată în nrii 173 și 174 ai foiei 
nostre, în partea privitore la concertulă, 
ce s’a dată la 4 Augustă n. c. în Supu- 
rulu de susă, s’a disă din erore, că d-ra 
Laura Lemeni a perorată poesia ,,Că- 
tră poporulă română". Autorulă acelui 
raportă ne rogă a rectifica acesta în 
sensulă, că numita poesiă a fostă pero
rată nu din partea d-rei de mai susă, ci 
din partea d-rei Elena Mica, fiica adop
tivă a d-lui notară V. Mica și elevă a 
școlei „Associațiunei" din Sibiiu.

Vursuiu pieței
din 25 Augustă at. n. 1890.

Bancnote românescl Clump. 
Argintă românescă - „

8.94 Vând. 8.97
8.87 „ 8.92

Sapolaon-d’orI - - - n 8.94 „ 8,t8
Lire turcescl - - . n 10.25 „ 10.30
•mperiall .... n 923 „ 9.28
Q-aibinl . „ 5.30 „ 5.35
deriH.fonc.nAlbinau8°/# „ 101- „ —.—

n n n °°/a n 99.50 „ —
Ruble rusescl - - • „ 135.- „ 136.—
Mărci germane - - 11 —,—
Discontulă 6—8°/n pe ană.

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Cursoid ia bursa da Vicica
din 23 Augustă at. u. 1890.

ostii ungare (1-mn emisiune) - - —.—
Amortisarea datoriei căiloru ferate d»

ostu ungare (2-a omisiune) - - —.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emisiune) • ■ ,111.—

CâiștignzL-
Unu institute de bancă caută 
unde persone pentru vendarea 
rate a losuriloră permise prin lege.
Condițiuni forte favorabile.—Ofer
tele se voră adresa sub inițialele 
B. 1. la A. V. GoBdberger es- 
pedițiunea de anunțuri, Budapesta, 

vâezi utcza 9.
407,6-4

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

ungurescă .............................. —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 136.50 
Dosurile pentru regularea Tisei și 8a-

ABONAMENTE

Hanța do aură 4°/0............................ 100.95
Bonta de hârtii S’/o..............................99.40
împrumutului căilord ferate ungara -

aură 113.70
dto argintă -......................... 97.60

Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ghedinului - • 127.—
Renta de hârtiă austriacă .... 88.10
Renta de argintă austriacă - - - - ‘ 89.75 
Renta de aură austriacă.................... 107 95
LosurI din 1860 ....... 138.75
Acțiunile bănceiaustro-ungar® - • 969.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. « 352.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 306.75
Galbeni împărătesei....................................... 37
Napoleon-d’orI ........ 9.01
Mărci 100 împ. germano .... 55 571/, 
Londra 10 Livro s sterlingo .... 11385

„GAZETA TRAHSILVAHIEZ“
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
luni .
luni. . ,
anu .

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
untt

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

3
6

12

fi. 

fi.

fi.

10
20
40

fr.
ir.
fr.

Sosirea si plecarea tronniilora îs Brasova.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovii la Pesta
Trenulă de persone: 10 ore 32 minute sera.
Trenulti accelerată; 2 ore 43 minute după amedl.
Trenulă omnibus: 4 ore dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulă de persone: 5 ore 30 minute dimineța.
Trenulti accelerată : 2 bre 33 minute după amecjl.
Trenă de mărfuri cu vagone de persone: 12 ore 23 min. după ame(]I.

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

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

2. Dela Bucureci la Brașovii:

Trenulti accelerată: 2 ore 13 minute după amedl.
Trenulă de persone: 10 ore 17 minute sera.
Trenulă de mărfuri cu vagone de persone: 4 ore 20 min. după amedl.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu................................................................2
șese luni..........................  . . . . 1
trei luni........................•......................

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

Pe
Pe
Pe

fi. -
11. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai

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

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă
■ a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

♦■1
>■<T<
*
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Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilii din 1 Iunie 1890.

KB udapesta—Predesslw IPredealha—Shadapesta B.-Pesta-JLrad&-TeiușTeiuș-Ajradd-R.-KB>e8ta €topșa-*m£câ. —Sibiiu
Tronu Trenă Tren de

per- 
odne

accele
rații.

accele
ratei

Tren de 
per- 
sAne

Trenii 
aooele-
.rttă

Trenu 
de 

pers.

Tfrenii 
accele
rații.

Tren do 
por- 
sdno

Trenu 
accele
rată.

Trenu 
d9 

pers.

Trenu 
de 

rera.
Trenu 

accele
rații.

Trenii 
de 

pera.

Trenu 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

Oradea-mare

Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Oiucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nădfișel

Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
Uiora
Vințulă de sush
Aiud

Teinșh

Orăciunelh 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediaști 
Elisabetopole 
Sighișăra 
Hașfalău 
Homorodh 
Augustină 
Apața 
Feldidra

Brașovii

l’imișu
4?re<t8eftSu

Bucuresci

I 
I

9.25
11.29

1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

8.—
2.-
4.05
5.46
T61
7.11
7.41
8.16

4.26
4.58

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47
9.3b

I

9.05
9.35

10.50
7.35

11.07
1.20
3.02
3.08
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40

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

6.22
6.38
6.59
7.11
7.24
7.39
7.54
8.1]
9.18
9.49
9 56

10.02
10.22
10.39
10.57
11.20
11.36
12.04
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30
6.14
6.45

1135

6.10
9.28

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

10.31
11.19
11.27
11.35
12.02
12.26

1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.391
6.03
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31

Bucuresci
IPrecfiealsâ
TimișH

Brașovd

Feldiora
Apața 
Augustină 
Homorodti 
Hașfal&u 
Sigliișdra 
Elisabetopole 
Mediașh

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelu

Teiușu

Aiudu
Vințulfi de susă 
Uidra
Cncerden
Gliirișu
Apahida

i

Clușiu

I

11.23
12.08

Nădășelil 
Ghîrbău 
Aghireșii 
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Răv 
Mezd-Telegd

i 
Oradea-mars j 

P. Ladăny 
Szolnok

KBudnpegta

Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2.43
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.46
6.48

4.10
4.50
5.50

I Viena
SSndapeata
Szolnok

Aradd

7.22

7.51
7.5^
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

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

12.01
12.31

6.43
7.12

3.31
6.35
6.50
3.—

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 
11.131 
11.32 
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15

10.40
?.2O

GHogovațu 
Gyorok 
Paulișii 
Radna-Lipova 
Oonop 
Berzava 
Soborșinii 
Zamu 
Gurasad- 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Ș.ibotîi 
VințulH de josh 
Alba-Iulia 
Teiuîffl

8.—
2.-
4.20
8.10

h2.20
[2.34
s3.05
13.23
5 3.39

I

3-25 Teiușfi 
Alba-Iulia 
Vințulu de josă 
Șiboth 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
Ilia 
Gurasada 
ZamU 
Soborșinii 
Berzava 
Oonopil 
Radna-Lipova 
Paulișu 
G-yorok 
Glogovaț

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

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58

Aradil

5.49

=7.06
7.45

11.51
1.55
7’.2O|T.4U

Szolnok
Badapeata

Viena

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56
616
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

&ibîi<a-(Dn|pșa~i3t i că

Tr. dc p. T. dr p. Tr. o ni

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

6.05

(Piski)-3®e&jr®iș©m l®®tir®șeaj.-Sfimerfia(Piski)
|T. d. p. T, omn.

Simeria 7.17 11.28
Streiu 7.54 12.12
Hațeg-u 8.45 1.08
Pui 9.39 2.03
Crivadia 10.37 2.51
Banița 11.26 3.30
Petroșenl 12.— 4.02

T. omn.
3.50
4.32
5.20
6.Î5
7.03
7.43
8.15

Petroșenl 
Banița 
Crivadia
Pui
Hațegti 
Strein
Simeria

T.omu. T. omn.
6.05 10.42
6.45 U.23
7.26 11.57
8.07 12.33
8.51 1.19
9.41 2.09

10.20 2.47

T. omn
4.03,
4.49
5.24J 

"6ÂÎ4
6.43
7.28
8.-

Timăsoim—As-adisAi-adiE—TSmișĂs-a
T. omn. T. omn. l'*  omn. T. omn-Aradă 6.18 4.18 Timișăra 6.30 1.10

Aradulă nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
Ndmeth-Sâgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46Orczifalva 7.56 5.50 N'ămeth-Săgh -8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Aradulh nou 9.09 3.41
Timișdra 9.04 6.50 Aradă 9.25 3.55

Twrda—® Bnirfișu(SSaBrișd—Tm'tSa6.05

Murășă-Ludoșii
Țagu-Budatolecu
Bistrița

IT. omn.||
4. — | Bistrița
g 4y l Țagă-Budatalecâ
9 gtj Murășă-Ludoșfi

Gliirișd 
Turda

Nota: Numorii îucuadrați cu linii grose însemneză orele de nopte.

T. oir.n'
1.16
4.50
7.21

Turda
Ghirișt*

® d®r3ae iu—
Sighișora
Odorheiu

t>.— 11.26
7.49 1.50 ■

Tipografia A, MUREȘIANU Bwot.

Odorheiu
Sighișora

Copșa-mică 
Șaica mare 
Ldmneștî 
Ocna 
Sibiiu

Sibiiu
Ocna 
Ldmneșă 
Șeica mare
Copșa-mică

Tr. omn.

7.35
8.02
8.30
9.05
9.34

Tr. do p.

4.34
4.58
5.25
5.55

Tr. do p.

9.50
10.14
10.40
11.10
11.356.20

©lacen’dea - Oson-Bkeîu
SS-eglainulsa săscsc®.

Tr. do p, Tr. tic p. Tr. omn.

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

5.30 10.54 5.35Qșorheifj ■ 5.50 4.58
jRsghinul-săs. | 7.25 7.-

s&jcscis*»

Tr. omn. Tr. de p, Tr. de n

Reghlnul-săs. 8.25 8.-
Oșorheiu < 10.— 9.49

xr- 1 7.24 5.54 10.20
Mirașteu 7.44 6.14 10.39
Sânpaulă 8.07 6.37 11.02
Iernutii 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 11.53
Ludoști 9.35 7.41 12.06
Oheța 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

SâEawirăa (Piski)-> U îî i eci.
Tr. omn.

Simeria (Piski) 4.-
Cerna 4.21
Unioddra 4.50

SJjaîed.-®£meiria (Piski).

Gniedăra 9.25
^erna 9.51
Simeria 10.10


