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Brașovă, 17 Augusta st. v. pabilă de guvernare puindu-se de 
Pe câtu de solidare suntu par-1 faptă pe basa constituțiunei, cu 

tidele maghiare, când e vorba de scopulu de-a-o răsturna îndată ce 
a combate dreptulîî de esistență 
națională alu Româniloru și alu ce
lorlalte naționalități nemaghiare 
din acestu statu; pe câtu de una
nime suntu aplausele, cu cari sa
lută pressa maghiară fără deose
bire nenorocita debutare a procu- 
roriloru în contra pretinșiloru „agi
tatori români'1, pe atâth de mare 
este neînțelegerea și deosebirea de 
vederi între aceste partide maghiare 
și organele lord de publicitate în 
ceea ce privesce cestiunea refor- 
meloru interiore și a viitcîrei loru 
activități parlamentare.

Certele și neînțelegerile nu se 
mărginescu numai la frecările obici
nuite dintre guvernamentali și opo- 
siționall, ci au petrunsu chiar și 
în sînulu partidelor^ deosebite și 
din cți în c|i se adeveresce mai 
multu, că suntu mari disensiuni 
mai alesu în sînulu partidei gu
vernului și a partidei stângei es
treme maghiare.

Ba se asigură, că esistă dife
rențe și în sînulu cabinetului Sza
pary. In partida guvernului suntu 
doue curenturi opuse, unulu în 
favorea întroducerei administrației 
de statu, er altulu pentru susți
nerea autonomiei comitatense. 
Fracțiunea lui Tisza nu se împacă 
cu ideile reformătbre ale lui Szi- 
lagyi. De altă parte, se cțice, că 
a produsu mare confusiune fap- 
tulu, că în cestiunea matriculeloru 
căsetoriiloru mixte contele Sza- 
pâry a făcutu o învoielă cu pri
matele Ungariei fără a mai în
treba pe colegii sei din ministeriu, 
din care causă contele Csaky 
este forte superatu. Asemenea se 
se fi iscatu diferențe între minis- 
trulu de finanțe și ministrulu de 
comerciu Baross.

S’a vorbită cțilele acestea și 
de disolvarea stângei moderate, 
din incidentulu, că unii membrii 
ai acestei partide au trecută în 
rândurile guvernamentaliloră. S’a 
vorbită multă de oiusiune a aces
tei partide cu a guvernului der 
fracțiunea lui Tisza a împedecat’o 
și totuși contele Apponyi se crede 
încă și astăcji omulă situațiunei.

Scisiunea în tabera „partidei 
independente" maghiare s’a dată 
pe față cu ocasiunea dăriloră de 
semă a lui Gabriel Ugron în 
Kecskemet și a lui Geza Polonyi 
în Szaboszlo.

Ugron, care are mulțl aderenți 
în partida stângei estreme, a des
fășurată o nouă programă, decla- 
rândă, că cei dela 1848 trebue se 
se despartă de cătră cei dela 1849. 
Cei dintâi stau pe basa curatei 
uniuni personale, ei țină la mo- 
narchia constituțională și la di
nastia habsburgică, er cei din urmă 
ori nu recunoscă dinastia de locă, 
ori numai cu condițiunea ca se 
nu fiă și dinastiă austriacă, ci nu
mai ungurescă.

Ugron pretinde ca partida stân
gei estreme se ’șl alegă ună sin
gură conducetoră, pe Iranyi, se-șl 
strîngă rândurile și se devină ca-
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nu e maghiarti.“ Asupra „Gazetei Tran
silvaniei11, oare a corniști acesta cea mai 
prospâtă trădare de patriă, a judecata 
astădl curtea cu jurați din Clușiu....

După acesta „Budapesti llirlap“ 
raportândă despre decursulă pro
cesului, face următârele obser
vări:

„Pertractarea a fosta urmărită c’ună 
estraordinară interesa de cătră publioO. 
Cu deosebire s’au presentată în mare 
număra soții de principii ai acusațiloră, 
cari erl au făcuta și demonstrația în 
onârea celortt mai noi martiri ai loră, 
când și-au luata adio dela ei în Brașovă. 
Au fostă de față la pertractare aprope 
toți agitatorii mai însemnați ai Valahi- 
lorO din Ungaria și Ardelă, în frunte cu 
Vasilie Lucaciu, trădătorula de patriă 
dela Sisiescl. Ei au ascultată în tăcere 
mersula pertractărei, și numai atunci li- 
s’au deschisă gurile, strigândă câte ună 
sgomotosă „să trăiasoă“, când Mureșianu 
a făcuta să răsune sala prin vorbirea sa; 
pentru-că în realitate elă e eroulă acestui 
procesa, deși actulă de acusațiune l’a 
degradata la rolulă de ala doilea acu- 
sată.

„Mureșianu e de statură înaltă și 
spătosă, părula și barba lui trecă în 
cărunțire. De câtă statura lui este mai 
împunătore capacitatea sa oratorică , 
vocea lui e curată aramă și e puternică, 
predarea lui e clară, aprope declama- 
torică; când vine în focă răpesce £U 
șina ,șk pe acela , care nu înțelege 
nici ună cuvântă din vorbirea lui. 
Traiană Popă, autorulă, e ună omă tâ
nără, cu înfățișare blândă, care în. cons- 

ca se iesă din situațiunea I ciința rolului său importantă, ce l’a luată 
asupră’șl de bună semă numai din pa- 
triotismă, se mișcă încoce și încolo pe 
scaunulu său ou multă aplombă. Apă- 
rătoră ală amândurora este advocatulă 
Iosifă Romană....11

„Kolozsvclr11 dela 28 Augusta 
cjice următdrele cu privire la pro
cesul u nostru de pressă:

,,ț)iarele românesc! se silescă a es- 
ploata resultatele procesului de pressă 
în tolosulă „causei româno11. însuși 
„Kronstădter Ztg.11 se silesce a împinge 
la căruia naționaliștiloră români, când 
susține, că Mureșianu și soții săi nu stau 
singuri, că la spatele loră stă întregă 
poporulă română.

„Tonulă acesta în care predau foile 
românescl pertractările prOceseloru de 
pressă, tinde a demonstra, că cei doi 
judecați nici n’au vorbită în interesulă 
apărării loră, ci au apărată numai inte
resele limbei și ale causei române; în ge
nere cu libertatea loră propriă nu și-au 
bătută capulă. Constanța pe lângă causa 
dreptă, abnegațiunea, pună pe capulă lui 
Mureșianu și ală soțului s> u cununa mar
tiriului.

,,Cu ună cuvântă, se presenteză 
acestă casă cu urmările sale, ca și când 
elă ar fi folosită nespusă de multă cau
sei naționale românescl. „Tribuna11 a și 
declarată, că cestiunea națională română 
niciodată n’a stată pe .base mai solide, 
ca adl, când poporulă română erășl are 
doi martiri.

„Noi amă fostă declarată cu 
ocasiune, că procesele de pressă în ces- 
tiunile politice la noi nu mai lasă urme 
după ele. Din causă, că au fostă jude
cați cei doi domni dela Brașovă nu s’a 
mișcata nimeni, nu s’a pusă nimeni în 
nici ună felă de agitațiune. Trebue să

va ajunge la putere. De aceea elu 
este pentru 
delegațiunl. 
cam dată o 
maghiară și 
mai fiă dependente de ministeriulu 
de esterne, ci de ministeriulu de 
comerciu ungurescu. In urmă cțice 
că a sositu timpulfl ca se se în
cheie unu nou pactu cu Austria 
pe temeiulu principiiloru din 1848.

DualismulQ, c]ice Ugron, și-a 
perdutu dreptulă de a mai esista, 
în urma schimbăriloru ce s’au fă
cută dela 1867 încdce și mai alesu 
după cele ce se petrecfi în Aus
tria, unde domineză federalismului 
și slavismul^.

S’a mai pronunțată corifeulu 
stângei estreme și în contra ad
ministrației de statu, apelându la 
toți municipaliștii ca să se unescă 
spre a delătura pericululu, ce ame
nință autonomia comitatensă. Ca- 
binetulu Szapary, cjise' elu, e nu
mai unu ministeriu de transițiune.

Polonyi de altă parte a luatu 
în aperare pe cei dela 1849 și 
tactica loru, care cjice că este jus
tificată prin pericululu ce ame
nință națiunea.

Tote acestea dovedescu, căfier- 
berea în sînulu partideloru ma
ghiare a ajunsu la unu gradu mare 
și că corifeii loru nu mai sciu 
încătrău se apuce și cum se câr- 
nescă, < 
încurcată de față.

Și pe când Szapary, Apponyi, 
Ugron și Polonyi își bătu capulu 
cu reformele și schimbările ce ar 
fi a se face, la cestiunea cea mai 
gravă și cea mai vitală pentru 
statu, la cestiuneanaționalitățiloru, 
nicî că se mai gândescu. Resol- 
varea acestei cestiuni au încredin- 
țat’o cu toții deocamdată procu- 
roriloru, uitându, că ea este temelia 
și că fără temelia nu pote dăinui 
nici o clădire fiă câtu 
cătuită !

eventuala ei intrare în 
Ugron pretinde deo- 

armată independentă 
ca consulatele se nu

de bine al-
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Voci asupra procesului „Gazetei.”
„Budapesti Hirlap“, care a tri

misă anume unu raportoru la pro- 
cesulu de pressă alu „Gazetei“ 
scrie în numerulu seu dela 
Augustu între altele:

„Intre naționalități (nemaghiare) 
e nici una, care păcătuiesce atâta 
contra ideii de stată maghiari,
română. Foile loră „Tribuna14 și „Gazeta 
Transilvaniei11 emulâză una cu alta în 
trădarea de patriă și cu strigătele lorii 
inăbușescu vocea moderată și conciliantă 
a „Telegrafului11, a organului elemente- 
loril moderate, ce s’au grupată împreju- 
rulfi lui Miron Român. Politica leală în- 
găduitore a guvernului nicăirl nu a su
ferită ună astfelă de fiasco, ca aid față 
cu contrarii neîmpăeațl ai statului ma
ghiară. Multele concesiuni nu numai că 
n’au făcută finită urei loră, fanatismulă 
loră nu numai că nu s’a slăbită, ci a 
devenită și mai pretențiosă și cutezarea 
loru orbă merge deja pănă acolo, că o 
spună pe față „că statulă acesta nu este 
țâra Maghiarimei, că pămenculă acesta

altă

constatămă sărbătoresce, că în genere 
inteligența română nu s’a scandalisată 
din causa judeoării coloră doi domni, ci 
au socotită judecata ca o urmare firâscă 
a feptei loră. Cele două manifestațiunl, 
ce s’au făcută în Brașovă și Olușiu, pen
tru oei doi judecați, suntă lipsite de ori 
ce însemnătate. Ele suntă de faptă îm
plinirea unei datorii din partea amiciloră 
buni și a rudeniiloră.

„Der noi în genere, n’amă pune 
greutate nici pe aceea, dâcă din sînulă 
poporului română li-s’ar face mai multe 
manifestări de simpatia. Pentru-că jună 
poporă, care pănă în timpulă mai apro
piată a fostă introdusă în astfelă de 
manifestațiunl, a fostă obicinuită cu ele 
și în genere sub Nemți a putută lucra 
în potriva Maghiariloră în totă modulă, 
ună astfelă de poporă nu se pote des- 
văța de-a nu demonstra în contra Un- 
guriloră atunci, când sa judecă singura
tici agitatori, în înțelesulă legiloră un- 
gurescl esistente.

„Ori ar fi, ori n’ar fi multe demon- 
strațiunl, noi în mânia acestora susținemă, 
că la noi nu esistă cestiune de naționalitate 
și că după astfelă de procese de pressă, 
o asemenea cestiune națională în genere 
nu câștigă însemnătate.

„Legile nostre eschidă acestă cesti
une. După.legile nostre la noi este ega
litate de dreptă : nici ună poporă nu are 
mai mulță dreptă decâtă altulă, și îna
intea legei fiă-care omă e asemenea. Pe 
lângă legile ndstre nu pote esista astfelă 
de cestiune. — Potă fi mulțl, cari se 
îndrepteză în contra constituțiunei nds- 
tre și cari ară dori să pună statulu na
ționala maghiară pe alte base ; vrâu să-Iă 
clatine din fundamentă, ca apoi să-lă 
potă îmbucătăți cu atâtă mai ușoră. 
Der astfelă de aspirațiunl se găsescă 
aprope în fiă-care stată în sînulă celoră 
neîndestulițl, fără ca îndreptățirea aspi- 
rațiuniloră de felulă acesta să potă fi 
recunoscută.

„Maghiaritatea statului și esistență 
lui maghiară nu se pote combate. Și 

I nici n’o combate nimeni adl, decâtu aceia, 
pecari îi trimite România aici, ca să facă 

, lanoi marea opiniune publică a României. 
După noi însă procesele de pressă au 
dovedită tocmai aceea, că la spatele agi- 
tatoriloră, stau puțini și decă stau ; cei 
ce stau trăescă mai multă în România, 
decâtă aici. Deci decă noi ne luptămă 

' în contra acelora, cari din afară îndrep- 
■ teză în potriva nostră atacuri, și le în
drepteză prin aceia, cari se bucură la 
noi 'de drepturi cetățenescl și de li
bertate, nimeni nu ne va judeca pe noi; 
— noi ne împlinimă datoria, și asta e 
datoră s’o recunoscă Românulă, Sasulă, 
Slovaculă și toți cetățenii de limbi stre
ine, cari suntă credincioși patriei. Deci, 
decă esistă cestiunea de naționalitate, 
după astfelă de procese de pressă nu 
câștigă în întinderea ei, din contră nu 
p6te decâtă sâ perdă. Diferitele popore 
vâdă, că basa, pe care se radimă acești 

' agitatori, se clatină. Pe acei basă nu 
potă să stea decâtă acele elemente, cari 
se îndrepteză în contra integrității sta
tului maghiară și primescă Dutremântă 
dela statele străine.

„Noi suntemă convinși, că prin ast
felă de procese de pressă, agitatorii își 
pierdă .tdtă importanța pe teritoriulă sta
tului ungară.11

* *
Lăsămă se urmeze vocile pres- 

sei române :
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„Tribuna* dela 5/n Augustd 
scrie următorele privitorii la pro- 
cesulii nostru de presa.

(=) Alaltăseră la orele 9l/2 s’a ter
minata în sala tribunalului din Clușiu o 
nouă scenă în marele spectacolă alu asu- 
pririloră și prigonirilor^, ice de douădecl 
și trei de ani desfășură o mică și îm
buibată minoritate asupra poporeloră 
ungurene.

„Doi redactori români, pentru „de- 
lictulă", că au avută curagiulă de a 
spune oe credă, seu și mai apriată, de 
a spune ce crede poporală, din care 
faoă parte, au fostă condamnați de cătră 
jurații maghiari diu Clușiu și pedepsiți 
cu pedepse grele de cătră judecătorii, 
totă maghiari se înțelege, ai tribunalului 
regescă...

„Pe când marele și înțeleptulă pa
triotă ală Ungariei, Franciscă Deâk. a 
anunțată principiulă, că oposițiile tre- 
buescă respectate, pentru-că și ele facă 
parte din țeră și representă considera
bile părți din cetățenime, — pe atunci 
stăpânirea maghiară de astădl a ticluită 
dogma politică, că oposițiile naționali- 
tățiloră nemaghiare trebue sdrobite cu 
orl-ce preță, periculâse fiindă așa pore
clitei idei de stată maghiară. In conse- 
ouență cu acestă diabolică dogmă stă
pânirea șoviniștiloră a purtată mai ân- 
țeiu de grijă, ca prin legi escepționale, 
prin corupția și brutalitate și prin cea 

''mai stupendă neobservare a legiloră 
sancționate și neabrogate, limba și re- 
presentanții Nemaghiariloră scoși să fiă 
din întregă organismulă constituțională 
ală statului.

„Acesta a succesă, der nu a fostă 
de ajunsă. Deși ușile parlamentului ni- 
au fostă închise, deși am fostă scoși din 
serviciulă administrației și ală justiției, 
totuși ne-a rămasă nițelă terenă, ca să 
ne afirmămă existența națională, să dămă 
semne de vieță, ba une-orl chiar să pro- 
testămă cu totă energia contra ilegali- 
loră și nedreptățiloră, ce se comită față 
ou noi. O bună parte a acestui terenă a 
fostă pressa nostră națională. Acâsta nu 
putea să o sufere stăpânirea nedreptă 
maghiară, ală cărei principiu conducă- 
toră este: naționalitățile seu se predau 
auf Gnade oder TJngnade, seu trebuescă 
strivite. ..

„Dela capulă lucrului șoviniștii au 
lăsată în Transilvania, a cărei unire cu 
„țera mamă“ ei au dorit’o și au făcut’o, 
în vigore o procedură de pressă excep
țională, născută după revoluția din 
Î848/49, pe timpulă neconstituțională, 
când țera năstră era stăpânită deguver- 
nulă militară, se afla în stare de asediu. 
Rău se potrivesce acesta cu multă trirn- 
bițatulă liberalismă ală șoviniștiloră, rău 
mai alesă, decă considerămă, că Ungaria 
propriă îșl are demultu procedura sa cu 
multă mai liberală. Este evidentă, că 
acestă escepțională și anticonstituțională 
stare de lucruri a fostă conservată spre 
rușinea liberalismului, numai pentru-ca 
șoviniștii cu atâtă mai ușoră și mai si
gură să potă lovi în pressa nostră na
țională....

„Nu ne facem ă multe ilusiunl. Re- 
cunoscemă, că și cu forța brutală se 
potă obține succese. Recunosoemă, oă a 
isbutită chiar stăpânirea machiavelică a 
șovinismului de rassă să demoraliseze 
astfelă o bună parte din naționalități, 
încâtă se pote crede încuragiată și la 
aoestă neomenosă atacă contra pressei 
nostre. In adevără astădl opinia publică 
a Slovaciloră, deși pe sub ascunsă forte 
nemulțămită, pe calea tiparului abia mai 
ese în lume. De Ruteni nici nu mai 
vorbimă, er Serbii în timpulă din urmă, 
demoralisațl și sfâșiațl și ei prin certe 
interne, celă puțină pe calea pressei nu 
mai facă puterniciloră perplesitățl. In 
fine pe concetățenii Sași îi au, seu celă 
puțină îi credă astădl stăpânitorii pe 
partea loră, astfelă că în adevărată opo- 
sițiune se mai găsescă numai Croații 
în Croația și Românii.

„Pe cei dinteiu încâtva îi scutesce 
autonomia țării loră, deși mari prigoniri 
au să îndure si ei, er asupra nostră a 
Româniloră atâtă mai multă se revarsă 
totă urgia unui guvernă orbită de pa
timi naționale....

„Unde s’a mai întâmplată vr’odată 
în largulă țăriloră și în decursulă vecu- 
riloru. ca o societate de âmenl ne
mulțumiți și plini de legitime gravamine 
să fiă prefăcuți în cetățeni mulțumiți și 
însuflețiți prin aceea, că li-se punepum- 
nulă în gură? Ce omă cu mintea în
tregă pote crede, că reglementândă orl- 
oâtă de aspru pressa românescă, oprin- 
du-o în cele din urmă cu desăvîrșire 
chiar, oposiția Româniloră va înceta 
și ideia de stată maghiară va triumfa 
în părțile locuite de poporală nostru?

, Și cu tote astea șoviniștii așa cred.

1

î

Zadarnică lucru este deci a le spune 
loră aceste, loră, ale căroră foi din bat
jocuri și injurii la adresa pressei române 
nu mai esă, loră, pe cari îi vedemă pri- 
gonindu-ne atâtă de cazacesce organele 
de publicitate.

„De când s’a inițiată oele mai recente 
procese de pressă contra foiloră nostre 
și pănă astădl, când aprețiază resultatul 
procesului „Gazetei", foile maghiare sunt 
pline de termini ca „suhanez" (ștrengar), 
„gyerkocz" (băețandru necoptă), agita- 
toră, becisnică și alte grațiositățl la a- 
dresa cjiariștiloră români. Cu o socie
tate fanatisată, diu care astfelă de opiniă 
publică se manifesteză, ar îusemna a 
căra apă în Dunăre, decă amă voi să o 
capacitămă, că rău servesce interesele 
țărei, ba chiar și interesele sale proprii, 
huiduindă și terorisândă canalurile de 
publicitate prin care le vorbesce ună po- 
poră de milione de cetățeni.

„Să ne și ferescă Dumnecleu, să voim 
a le spune tote acestea șoviniștiloră ma
ghiari și pressei loră.

„Le spunemă însă cu totă insistența 
Româniloră, le spunemă întregei lumi ci- 
vilisate și nepreocupate.

„Cei dintâiuîșl voră înțelege din ele, 
pentru-că trebue să’șl înțelegă, datorința 
ce li-se impune de a documenta în fața 
adversariloră, că pressa română atâtă de 
greu călcată de furia șoviniștiloră nu 
este o instituțiune exotică, ună sportă 
artificială în țâra acesta, ci sânge din 
sângele și carne din carnea poporului, 
care resimte tote loviturile îndurate 
de ea„

„Er lumea cultă, pentru care astădl 
uneltirile asupritoriloră nu mai potă fi 
tăinuite, se va convinge printr’o dovadă 
mai multă, că minciună mai obrasnică 
nu a eșită în lume, decâtă liberalismulă 
stăpânirii maghiare și că nicăirl nu are 
mai multă îndreptățire, ca în statulă 
ungară la finea secolului luminiloră, sen
tința lui Montesquieu, desă citată în a- 
cestă foiă : „Nh esistă tirania mai 
cruntă ca cea exerciată la umbra legilorii și 
păstrândă aparențele justiției. “

„Colegii noștri Dr. A. Mureșianu și 
Traiană Popă voră intra și ei, spre du
rerea nostră, în pușcăriile ungurescl, der ■ 
suferința loră, în sensulă indicată mai , 
susă, va ave rodele sale."

Guvernulă italiană și irredenta.
ScirI sosite din Roma spună, că gu

vernulă italiană a începută pe-o cordă 
forte dură cu irredentiștii. Se dice adecă, 
că ministrulă italiană Crispi a dată ună 
ordină, prin care se disolvă societățile 
„Oberdank" și „Barsanti". Causa, pentru 
care ministrulă italiană a datu acestă 
ordină, se dice că ar fi împrejurarea, că 
aceste două societăți formeză cuibulă 
principală ală irredentismului italiană. 
După cum anuță o telegramă de ieri din 
Roma, ordinațiunea ministrului Crispi s’a 
și pusă în lucrare cu mare vigore, și 
poliția pe basa ei a disolvată societățile 
„Oberdank" și „Barsanti" cu filialele 
loră din Pisa, Pistoja, Ancona, Sini- 
gaglia, Chiaravale, Fabriano și alte șese 
societăți de felulă societății „Oberdank" 
din ținutulă Ravenna.

Gestiunea desarinărei.
Se telegrafiază din Petersburg, că 

„Novoje Vremja“ a răspunsă unui arti
cula ală diarului „Post", în care se dicea, 
că e de lipsă a se pune capătă înarmă- 
riloră. „Novoje Vremja" dice, că decă 
pote fi odată vorba despre acesta, atunci 
e naturală să se pună întrebarea: cine 
să începă desarmarea? După părerea 
nostră, cjice foia rusescă, ar fi de lipsă, 
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greșelă seu din ironiă „liga păcei". 
Pentru-ca Rusia să’șl micșoreze puterea 
de apărare de cătră apusă, e de lipsă 
ca Austro-Ungaria să se gândescă la o ast
felă de atitudine, care nu contradice in- 
tențiuniloră de pace ale guvernului din 
Berlină. Tdte aceste, sfîrșesce „Novoje 
Vremja", numai cu fotre mare greutate 
se voră pute realisa și de aceea Ges
tiunea lansată de „Post“ nu credemă să 
pătă deveni încurend obiectă seriosă de 
discuți une.

0 convorbire.
Corespondentulu din Petersburg ală 

foiei rusescl „Moskovskija Vjedomosti" 
publică în acestă foiă o convorbire, ce 
a avut’o c’o persână agreată împăratului 
germană, care a aruncată în spatele lui 
Bismarck atitudinea enigmatică de pănă 
acum a Germanei. Privitoră la raporturile 
de pănă acum dintre Germania și Rusia, 
agreatulă împăratului clise, că vorbirea 
din Helgolanda a împăratului Wilhelm 
cuprinde fârte însemnate date în privința 
acesta. Impăratulă a disă, că oeea ce a 
dobândită va apăra cu energiă. Declarația 
acesta pote să liniștescă pe Rusia, fi- 
ind-că se bănuesce, că intențiunile lui 
Bismarck erau, ca în momentulă hotă- 
rîtoră Germania să 
vinciile Alsația și 
apoi să se întorcă 
contra Rusiei. De 
în orl-ce afacere esternă pâte conta pe 
simpatia amicală a Germaniei.

Numitulă corespondentă a adusă în 
vorbă și cestiunea bulgară, întrebândă 
pe agreatulă împăratului Wilhelm, că 
făcut’a împăratulă vre-o propunere pri
vitoră la acesta? — „Da, și încă mai 
multă", i-se răspunse, „împăratulă a de
clarată, că Germania va sprijini pe Rusia 
în ori și care plană ală ei." — „Și în 
contra Austro-Ungariei?" întreba cores- 
pondentulă. — „Așa credă", dise omulă 
împăratulă germană, „că interesele ru
sescl și austro-ungare se potă uni între 
sine.“ — „Pote cu împărțirea sferei de 
putere în Peninsula balcanică? — „Eu 
numai 
Rusia 
ritatea 
omulă 
helm.

încercare cu ordinulă de mobilisare.
Ministrulă francesă de răsboiu a fă

cută în săptămâna trecută o interesantă 
încercare d’a mijloci autorității oră 
dinulă de mobilisare. A fostă vorba 
stabili acurată, câtă timpă se cere 
tr’ună casă dată, pănă ce s’ar lăți 
totă Franța ordinulă de mobilisare. Tote 
stațiunile telegrafice din țeră, vr’o dece 
mii la numără, au fostă Mercur! în săp
tămâna trecută în legătură cu statulă 
majoră generală ală armatei, pentru câte
va secunde. Stațiuniloră telegrafice li- 
s’au comunicată numai cuvintele: „Răs
boiu, recrutațiă—mobilisare". Biurourile 
au răspunsă acurată minutulă, în care 
au primită depeșa. Din raportă resultă, 
că numai trei bre au trebuită, pentru-ca 
să se dea în totă Franța ordinulă de 
mobilisare.

Episcopii Bulgari în Macedonia.
Noii episcopl bulgari în Macedonia 

i seinstaleză deja în funcțiunile loră bise- 
. , ricescl. Celu din Ochrida a intrată

ca îndată, ce se voru vede semne bune : Bitolia la 23 Augustă n. întâmpinată 
în privința acesta, să se facă cea mai 
categorică declarațiă, că Rusia nu ține 
de posibilă, ca ea să facă începutulă de- 
sarmărei. Guvernulă rusescă nu’șl pote 
retrage armatele dela granița vestică îna
inte de-a se convinge, că e superfluă 
concentrarea de trupe. „Novoje Vremja" 
continuă apoi: Mai adaugemă, că guver
nulă germană, pe lângă tote intențiunile 
sale sincere de pace, ar trebui să se 
gândescă într’ună asemenea casă, ca în
tregă granița nostră vestică, așa-der nu 
numai aceea, care e hotărîșă cu Prusia, 
să se pună în starea de a’șl pute aduce 
Rusia armatele în centru, fiind-că acele 
armate nu s’au condusă acolo numai 
pentru Germania, oi pentru tripla alianță, 
pe care Europa apusenă o numesce din
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redea Franciei pro- 
Lorena, pentru ea 
cu totă puterea în 
presentă însă Rusia

I
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atâta potă să vă răspundă, că 
de faptă pote conta pe since- 
prietiniei germane “ răspunse 

de încredere ală împăratului Wil-

or- 
d’a 
în- 
în

în 
fi- 
îlu
A

indă de poporațiunea bulgară, care 
salută prin mai multe deputațiunl. 
doua di Episeopulă celebră o ceremoniă 
bisericescă, predete beratulu său de nu
mire și făcu funcționariloră guvernului 
turcescă visite, pe cari aceia le-a în- 
torsă. Vice-consululă rusescă a asistată 
la intrarea episcopului în orașă. Singu
raticii representanțl consulari trimiseră 
salutări episcopului, care le răspunse 
și le promise a le face visită. Episco- 
pulă a plecată la Ochrida, care e reșe
dința sa.

SCIR1JLE pILEL
Furtună mare. Ni-se scrie din Ciu- 

fudă de lângă Blașiu : „Ieri, 26 Augustă 

st. n„ după o căldură nesuferibilă de 
aprâpe 2 luni de cjile, însoțită și de o 
secetă teribilă totă așa de îndelungată, 
s’a descărcată asupra comunei nâstre o 
furtună grozavă, care însoțită de ună 
vântă puternică a umplută de spaimă 
inimile âmeniloră, cari nu sciau unde 
să’șl caute scăparea. Casele și celelalte 
clădiri economice în numără mare au 
fostă descoperite, er clăi le de fână și 
paie au fostă în multe loourl mânate din 
fundamentă și împrăștiate, causândă daună 
ecouomiloră. Cucnrudele și viile încă 
suntă, după spusa unora, rupte și stri
cate rău. Mare norocă amă avută însă 
că celă puțină nu a mai venită și grin
dină și că nu a durată multă acestă fur
tună, ca și care rară se arată pe la 
noi."

** *
„Hazafias Brasso" (Brașovulă patrio

tică). Sub titlul0 acesta „E.H." aduce o no
tiță după „N. Kăroly es Videke", în care se 
c|ică următorele : „Comitetulă pentru ridi
carea statuei lui Kolosey a trimisă o listă de 
subscriere și orașului Brașovă. pilele tre
cute retrimițându-se lista comitetului res
pectivă, sta scrisă în ea, că orașulă a 
dată 40, cji patru-ețecî de creițan, care 
sumă s’a și trimisă fără a lipsi ceva din 
ea. Mulțumimă și de acestă bagatelă. 
Darulă acesta craractariseză în de-ajunsă 
faptulă, că din ce felii de menageriă con
stă consiliulu comunalii alu Brașovztlui.u

Stilulă e omulu.
*

■ * *

Nenorocire. „Românului" i-se scriu 
următorele din Brăila : „Aeronautulă 
CurJettî, ridicându-se cu balonulăîn aeră, 
pe la âra 6 fu urcată la o distanță de 
doi chilometri depărtare dela pămentă. 
Insă nu trecu multă și se aprinse balo- 
nulă cădândă din acea depărtare dincolo 
peste Dunăre în baltă. Publiculă, vădândă 
acestă nenorocire, se îmbarca pe vapore, 
bărci, etc. și ducându-se l’au găsită pe 
d. Ourletti trântită la pămentă, oftândă, 
într’o stare disperată. Fu luată și dusă 
la spitală. în momentulă când pună 
scrisorea la poștă mă îutâlnesce ună 
amică dela spitală și’ml spune, că Cur- 
letti a murită. Bietulă Curletti , lăsa o 
sărmană văduvă cu trei copii."

♦* *
Grăsitu, Tenărulă, despre care a re

latată „România11, că se rătăcise prin 
munții dela Sinaia se numesce Nelidoff 
și e fiulă ambasadorului rusă la Constan- 
tinopole. Plecândă Joi dimineța (9 cu
rentă) a înaintată pe munți și a ajunsă 
pănă la Peșteră, unde a masă noptea. 
A doua fii, Vineri, a fostă găsită, după 
amedl, pe drumulă ce scobdră dela cas
cada numită Sfânta-Ana. Țăraniloră și 
soldațiloră trămiși să-lu caute li-s’a dis
tribuită premiulă, ce d-lă Curtopassi pro
misese celui ce’lă va afla.

*
¥ #

Oflciultl postalu din localitatea de băi 
Homorodă înceteză cu finele lui Augustă 
a mai funcționa și Homorodulă se încor- 
poreză circumscripției de distribuire a 
oficiului poștală din Olafalău, comitatulă 
Odârheiu. — Oficiulă poștală din Cisnă- 
didra înceteză cu finele acestei luni a 
mai funcționa și pentru anotimpulă de 
ernă se alătură la circumscripția poștală 
de distribuire din Cisnădia.

* + *
Șosea nouă e vorba să se constru- 

âscă dela „Rotunda", pețărmulă dreptă 
ală „Bistriței de aură", pănă la Lughig, 
așa ca se poți ajunge dela „Rotunda" la 
Lughigă și dela Lughigăîncdce la Rodna 
veche, fără se atingi teritoriulă Buco
vinei.

** *
Deraiare. In 25 Augustă sera de

raia la Czinkota ună trenă ală căii fe
rate vicinale. Conductorulă Ludovică 
Nagy și conducătorulă locomotivei Alex. 
Ambrus au fostă omorîțl; fochistulu Franz 
Lichtner a fostă greu rănită. Călătorii au 
rămasă neatinși.

* * *
Bănuitii ca spionii a fostă etnogra- 

fulă ungură Dr. Carolă Papay, pe care 
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îlă trimesese dăunădile societatea geo
grafică la PaloțI, și era p’aci s’o pățescă. 
In totă ținutulă se vorbea de spionă și 
odată a trebuită să se legitimeze și îna
intea gendarmiloră.

** *
Agio vamalii s’a fixată pe luna Sep- 

temve cu 15A procente.
* * *

Pentru cursulfi de moșiți! la școla su- 
perioră din Clușiu suntă de ocuptă 24 
stipendii de cătră aspirantele de moșe 
fără avere. Stipendiulă e 'de 50 cr. 
pe di în timpă de 5 lunî, câtă dureză 
cursulă, care începe la 12 Ianuarie n. c. 
1891.

* *
Sinucidere. Locțiitorulă directorului 

financiară din Dobrițină, Ludvig Nan assy, 
s’a împușcată.

Lupta Cehiloru în contra pactului.
In Chotz.en a ținută conduce- 

torulfi Cehiloru tineri Dr. Gregr 
o adunare de alegători, la care au 
luată parte și multe dame (acestea 
i-au presentatu lui Gregr ună bu- 
chetu de flori) și numerbse reu
niuni „Sokol“ din împrejurime. 
Dr. Gregr vorbi astfelă în contra 
pactului și deputațiloru cehi bă
trâni, cari suntă pentru pactă:

Cehii totdeuna și-au vărsată bucu- 
Tosă sângele loră pentru gloriosa di
nastia și îlă voră vărsa în casă de 
necesitate și în viitoră. Per mi o 
voră face acesta în scopulu, ca regele lorii 
se ajungă vasală prusiana. (Representan- 
tulă guvernului învită pe oratoră să se 
modereze.) Poporulă cehă scie, ce jertfe 
face pentru statu, că elă este cea din- 
teiu coldnă a acestui imperiu, și că im- 
periulă s’ar prăpădi, decă n’ar ave acestă 
colonă. fComisarulă face semnă orato
rului se se modereze.) Poporulă cehă nu 
va renunța la dreptulă său. (Strigări : 
Rușine! Pereat Rieger!) Se dice, că cu 
ocasiunea tractăriloră din Viena nici n’a 
fostă vorba de dreptulă publică. Der 
tocmai acesta e greșela, că la unu actă 
de stată atâtă de importantă au uitată 
dreptulă publică cehă. Asta face im- 
presiunea , că l’au sacrificată. (Stri
gări : L’au vândută pentru cognacă!) 
Politicii noștri conducători vorbescă în 
parlamentă despre totă ce potă, numai | 
despre dreptulă publică nu. Trebue, că 
esistă vr’o înțelegere secretă în privința 
acesta, fiindcă ei n’au vrută să subscrie 
nici petiția pentru reintroducerea drep
tului publică cehă. (Strigări: Pereat Rie
ger!) Noi trebue să revenimă mereu asu
pra dreptului publică cehă. Celui ce bate ' 
i-se deschide, și noi trebue să batemă 
pănă când voră zîngănl ferestrile. (Co- 
misarulu dă oratorului semnă d’a se 
modera.) Decă Cehii ară aștepta să li-se 
arunce ceva, atunci ară pute peri. Dom
nii să le fi spusă: fără dreptă publică 
nici ună pactă! Eu dorescă ună pactă, 
der unui astfelu de pactă ar trebui să i 
premergă ună pactă între coronă și între 
poporulă cehă, atunci numai amă pute 
pacta cu a doua partidă. Ni-se dice, că 
să ne mulțămimă cu limba cehă în ofi
cii. Pentru ună bagatelă ca ăsta să re- 
nunțămă la drepturi moștenite? Ăsta să 
fiă darulă, concesiunea, când ne punemu 
gâtulă sub secure? Țineți-o pentru voi 
limba cehă de oficiu, va veni timpulă, 
când nl-o veți oferi de sine.

Vorbirea lui Gregr a fostu în
tâmpinată de furtunos© aplause și 
atâtu lui câtu și celorlalți depu- 
tațl cehi țineri li-s’au votată mul- 
țămită.

Unu asemenea succesă a avutu 
și vorbirea lui Trojan în Smi- 
ckov, unde adunarea alegetoriloru 
a luatu condușii, se esprime par
tidei Cehiloru bătrâni neîncredere 
și pe Dr. Trojan se’lă învite a 
întră în clubulă Cehiloră tineri din 
parlamentă.

Cu ocasiunea adunării din Cho- 
tzen, s’a petrecută următorulu

faptii demnii de totă lauda, asupra 
căruia atragemu și atențiunea ma- 
meloru române, și cu deosebire a 
ficeloru loru, cari se află ’n eta
tea de-a înțelege luptele politice 
pentru drepturile poporului.

O d-ș6ră anume Petricek adresă 
d-lui Gregr următorea vorbire:

„Prea stimate d-le Dr. A doua oră 
sunt norocită, a Vă întinde în loculă 
acesta ună buchetă. Sunt încă copilă, 
der pentru acesta sciu forte bine, că d-ta, 
d-le Dr., ești celă mai curagiosă luptă- 
toru ală drepturiloră sfinte ale iubitei 
nostre patrii, pe care inimicii ară sferti- 
ca-o bucurosă. Totă așa de bine sciu, 
că d-ta respingi cu curagiu atacurile 
aceloră inimici provooatorl, cari ar ni
mici bucurosă patrimoniulă nostru celă 
scumpă, limba St lui Venceslav, acestă 
dulce limbă, în care mama m’a învățată 
să mă rogă. Mă miră însă multă, știm, 
d-le Dr., că se mai află încă 6meni între 
fiii acestei patrii, cari se opună tendin- 
țeloră D-vostră nobile. Cu tote acestea 
însă mintea mea de copilă îmi spune, 
că în cele din urmă va veni timpulă, 
când vocile păcătosevoră amuți și partidele 
de acum te voră binecuvânta pe D-ta și 
tendințele d-tale, precum o și face acesta 
încă acum partea cea mai mare a po
porului cehă."

Esemplu nobilii și demnii de 
imitată.

Conflictulti dintre Âustro-Ungaria și 
Serbia.

piarele oficiose din Viena au des- 
mințitu scirea, cumcă guvernulă sârbescă 
ar fi trimisă o notă guvernului din Viena, 
în care i-se cere acestuia a retrage re- 

I presaliile în contra esportului porciloră 
serbescl, căci la casă contrară se va con
sidera ca ne mai fiindă obligatoră pen
tru Serbia tractulă de comerță cu Aus- 
tro-Ungaria. Scirea acesta — dice o 
corespondență din Belgradă — se vede, 

I că a atinsă așa de neplăcută cercurile 
i conducătore din Viena, încâtă acestea 
desmințiră pănă și intențiunea guvernu- 
lui sârbescă de a trimite o astfelă de

■ notă.
Precum se spune însă din Belgradă 

| în acea corespondență, nota nu numai s’a 
făcută, der s’a și trimesu ministrului ple- 
nipotențiară sârbescă, d. SimicI, la Viena. 
De aceea oficiosele din Viena s’au pre gră
bită, când au desmințită scirea privitore 
la nota sârbescă. In Belgradă se esplică 
acestă grabă a aparatului oficiosă ca 
ună semnă, că mare preță pune cabi- 
netulă din Viena pe aceea, ca se nu pri- 
mescă o astfelă de notă, și va stărui la 
Belgradă, ca d. SimicI să nu’i prede 
nota.

„Intr’u câtă cabinetulă din Viena
— se dice mai departe în corespondență
— va reuși în aceste silințe ale sale și 
întru câtă pote da guvernului sârbescă 
astfelă de asigurări și garanții, ca acesta 
să se hotărască a renunța la înmânarea 
notei, acesta-i o cestiune de incidență, 
asupra căreia adl încă nu se pote judeca. 
Guvernulă sârbescă, împinsă de corner- 
cianții sârbi la o procedere hotărîtă, tre
bue să facă totă ce pâte, ca să aducă 
o lămurire și o decisiune în acestă luptă 
economică provocată prin represaliile 
dela «granița ungară. De aceea s’a și 
trimisă nota. E probabilă, că guvernulă 
austro-ungară a încercată să zădărni- 
cescă trimiterea notei, der n’a isbutită. 
Acum însă, decă guvernulă austro-un- 
gară vrea să încerce din nou să zădăr- 
nicescă înmânarea notei, ori celă pu
țină s’o amâne, atunci nu e eschisă po
sibilitatea d’a ave succesă, ci ar fi și în 
interesulă bine înțelesă ală ambeloră 
părți d’a dori sinceră, ca acestă suc
cesă să se obțină și cabinetului din 
Viena să’i succedă a resolva definitivă 
reolamațiunile îndreptățite ale guvernului 
sârbescă prin asigurări mulțămitore. Cu 
o simplă desmințire afacerea nu e luată 
dela ordinea dilei."

„Când „Fremdenblatt" merge în de- 

mințirea sa pănă acolo, încâtă susține, 
că espectorările lui „Odjek" asupra trac- 
tului de comerță nu corăspundă nici
decum vederiloră cercuriloră guverna
mentale sârbescl, acesta dovedesce nu
mai, că oficiosele suntă gata să desmință 
totă, chiar și aoelă lucru, despre care 
a’șl da părerea nu suntă nici - decum 
chemate. „Odjek" e organulă autorisată 
ală partidei radicale și ală guvernului ra
dicală. Putemă asigura, că „Odjek" în 
espectorările sale asupra tractatului a 
arătată punctulă de vedere ală guver
nului în acestă cestiune, și că și nota 
espedată d-lui SimicI stăruesce în acestă 
punctă de vedere. “

Corespondența „Gaz.“ Trans.“
Pe pe Ternara mică, 26 Augustă 1890.

Onorată Redacțiune! Oa ospe, lu- 
ândă și eu parte la sânțirea bisericei 
gr. cat. săvîrșită ou o pompă 'demnă de 
notată în 24 Augustă n. în opidulă Di- 
oio-St.-Mărtină, care biserică fu renoită, 
seu mai bine disă acum după 26 de ani 
pe deplină terminată, — nu potă să nu 
dau espresiune sentimenteloră mele de 
bucuriă, vă4ândă, cu câtă însuflețire 
a alergată comuna bisericescă română 
gr. cat. din acestă opidă, învitândă pe 
Românii de bine, ca să asiste la aceste 
manifestați uni de bucuriă ale loră.

Cine a trecută prin opidulă Sân- 
Mărtină înainte de asta cu 7 ani și 
a vădută atunci biserica cu păreții 
ei dinăuntru și dinafară crepațl, fronta- 
rulă în stare de ruină, stucătura de pe 
plafonă (tavană) oborîtă de ploia, ce 
intra prin coperișă, care asemenea era 
de totă ruinată, apoi nepodită și cu 
corulă stândă pe două columne aseme
nea nepodită: mai ținândă contă și de 
sărăcia poporului română din acestă 
opidă, constătătoră mai numai din foștii 
curialiști ai domniloră, e cu neputință 
dică, să nu se bucure făcândă o asemă
nare între starea de astădl a acestei co
munități bisericescl și între aceea, în 
care se afla înainte de asta cu 10 ani.

Der să lasă aceste reîmprospătări ale 
trecutului, ce cadă în domeniulă istoriei 
aoestei comunități bisericescl, și să mă 
restrîngă la descrierea serbărei ao- 
tului de binecuvântare a casei Domnu
lui, ce cuji deosebire m’a îndemnată să 
vă scriu, On. D-le Redactoră.

Precum eu, așa și mai mulți domni 
preoți, învățători și cantori, fiindă In
vitați din partea representaței biseri
cescl de a asista la actulă ceremoniei, 
în 24 1. c. la 9 ore a. m. ne-amă dusă 
la s. biserica, ce se află pe o culme în 
fața edificiului nou ală casei comitatense, 
cu prospectă de totă frumosă. La ser- 
vițiulă dumnedeescă au luată parte on. 
d-nl preoți : Mihailă P. Lupu din Gan- 
falău, Mironă Dascălă din Cetatea de 
baltă, Nicolau Maioră din Odriheiu și 
Alesandru Muthu din Adămușiu, ponti- 
ficândă M. O. D. Iacobă P. Macaveiu, 
parochulă locală și administratoră pro- 
topopescu; d-nii preoți: Nicolau Cucuiu 
din Bogata și Ioană Popă din Cuștel- 
nică n’au participată la serviciulă dum- 
nedeescu în ornată, ci ajutați de: Au- 
gustină Nilca, teologă, învățătorii: George 
Sabău, Nicolau Lazără și Nicolau Cos- 
tea, precum și de cantorii : Mateiu 
Șarlea, Vasiliu Popă și Ioană Mânu, 
s’au suită în corulă de nou podită și 
întocmită după cerință, și dela începu- 
tulu mânecărei, pănă la sferșitulă^litugiei, 
au esecutată cântările așa încâtă publi- 
culă a fostă surprinsă și încântată de 
frumseța cântăriloră bisericescl.

Din jură s’au presentată on. d-nl : 
Basiliu Moldovană din Boziașă cu Prea 
Știm, familiă, d-lă Nicolau Popă din Bo- 
bohalma, asemenea cu Prea Știm, fami
liă și alții.

După celebrarea actului, ce s’a ter
minată numai la 12*/2 ore, inteligința 
din locă, și anume: D-nii advocațl Va
siliu Zehană și Simeonă Căluță, d-lă 
comerciantă Timoteiu Circa și proprie- 
tarulă Simeonă Ciuchina, precum și M. 

0. D. Iacobă P. Macaveiu au invitată 
pe preoți și învățători la ună prâncjă 
comună împrovisată, unde, ca pretutin- 
denea la ooasiunl de acestea s’au ridi
cată mai multe toaste, esprimându-se 
prin ele bucuria, că cu ajutorulă lui 
Dumnedeu și ală dmeniloră de bine s’a 
putută termina acestă s. biserică.

Precum sunt informată, afară de 
materialulă donată, erogațiunile în bani 
s’au împlinită din banii ce s’au adunată 
la petrecerea de vâră din anulă trecută 
și ăstă ană, cu resultată de totă îmbu- 
curătoră, semnă, că publiculă română 
ține semă de sortea Româniloră din opi
dulă Sânmărtină, unde de 22 ani, adecă 
de pe la anulă 1868 din partea elemen
tului domnitoră, sprijinită și de organele 
puterei esecutive, se încercă a slăbi 
cultura românâscă prin altă cultură, ce 
este contrară geniului românescă și toc
mai de aceea sunt sigură, că și pe vii
toră Românii voră da sucursulă loră 
morală și materială acestui naturală 
centru românescă, atacată din partea 
râuvo-itoriloră noștri.

Unii participanta.

Literatură.
„Transilvania", foia Associațiunei 

transilvane pentru literatura română și 
cultura poporului română, Nr. 8. din 15 
Augustă 1890 are următorulă sumară: 
Arabia dela gurile Dunării, de Dr. Ata- 
nasiu Marienescu — Ceva despre Epica 
lui Vasilie Alexandri, de Virgilă Oniță. 
— Partea oficială: Procesele verbale ale 
comitetului Associațiunei transilvane pen. 
tru literatura română și cultura popo, 
rului română, luată în ședințele dela 7- 
24 Iuliu și dela 5 și 12 Augustă st. n- 
1890 ‘ _____

TELEGRAMELE „GAZ. TRANSA 
(Serviciulă biuroulni de coresp. din Pesta.)

Pesta, 29 Augustă. Emil Abranyi 
publică o lungă descriere despre 
visita sa la Bismarck, menține 
ceea ce a (Țisă și a trimisă mai 
nainte, cu deosebire, că Bismarck 
nu l’a primită în castelă, ci îna
intea acestuia, sub arbori; adaugă 
apoi declarațiunea, că greșela d’a 
fi fostă indiscretă a severșit’o ca 
cjiaristă, der fiindcă odiulă î]ă ni
meresc© și ca deputată, de aceea 
resemneză la mandatulă de depu
tată.

C^wsullia goiețefi KBrftșovâ
din 29 Augustă at, n. 1890.

Bancnote românesc! (Jump, 8.92 Vând. 8.£6
Argintă românescă - H 8.85 „ 8.90
ISapoleon-d’orI - - - n 8.94 „ 8.98
Lire turcescl - - - » 10 20 „ 10.25
Imperiali .... w 9 18 „ 9.23
Galbinî >5 5.25 „ 5.30
Scris, fons. „ Albinau 6U/O 101-- „ —

- n B7e 99.50 —,—
Rubla rusoscl - - - 135.- „ 136.—
Mărci germane - - H * » —.—
Discontulă 6—'8°/o pe ană.

Gurgaiâ îa bam sSe Visas 
din 28 Augustă st. n. 1890.

Sânta da aură 4% ...... 101.55 
Ronta da hârtiă6u/o...............................99.50
l.mprumutulă căiloră ferate ungare -

aură 112. -
dto argintă.............................. 97.80

Amortisarea datoriei căiloră forato de
ostă ungare (1-ma emisiune) - • —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (2-a emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră terats de
ostă ungare (3-a emisiune) - - 111.75 

Bonuri rurale ungaro ..... 89 40
Bonuri croato-slavono........................104.25
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ....................- - —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 137.-- 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului - . 127.25
Renta de hârtiă austriacă .... 87.95
Renta de argintă austriacă .... 89.75
Renta de aură austriacă....................... 106,95
LosurI din 1860 ......................... - 138.50
Acțiunile băncei austro-ungare - - 956.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 353.75 
Acțiunile băncei de credită austr. - 308.50 
SalbsnI împărătesei.............................. 5.37
Napolaon-d’orI...................................8.98—
MArcI 100 împ. germane .... 55 22*/2
Londra 10 Livros sterlinge .... 112 55

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Sosirea și olecaroa îrmrilm în Brașovn.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta
Trenulii de persone: 10 ore 32 minute sera.
Trenulâ accelerata.- 2 ore 43 minute după amedl.
Trenula omnibus: 4 ore dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenula de persone: 5 ore 30 minute dimineța.
Trenula accelerata : 2 ore 33 minute după amec}I.
Trena de mărfuri cu vagone de persone : 12 ore 23 min. după amecjl.

II. Sosirea trenurilorii:
I. Dela Pesta la Brașov!):

Trenula de persone: 5 ore 20 minute dimineța.
Trenula accelerata: 2 ore 23 minute după amecjl.
Trenula omnibus: 10 ore 31 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu:

Trenula accelerata: 2 ore 13 minute după amedl.
Trenula de persone: 10 ore 17 minute săra.
Trenula de mărfuri cu vagine de persone: 4 ore 20 min. după amedl.

ABONAMENTE
„GAZETA TRANSILVANIEI

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni
anu

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unfi

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

3
6

12

fi. —
fi. —
fi.

10 fr.
20 fr.
40 fr.

ii

Abonamente la numerele cu data

x

8

*

Avîsu cL-loru. abonați!
■ I

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 
binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primită qliarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se abon&ză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Totodată facemă cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei*, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administrat „Gaz. Trans.“

Pe
Pe
Pe

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria:

anu...........................................................2
șese luni...................., . 1
trei luni............................................

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

11. -
11. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, să

scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/'

franci, 
franci, 
franci.
repede prin

binevoiescă
a

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

Budapesta—Predealu JPredealu—3S uda pesta B.-^est89.-Arsa.flSw-T©iușjrE'efiais-Aradw-IS.-I®e8ta Copșa-mlcă—Sibitu
Trenu 
accele

rații.

Trend 
aooele- 

rată
Tren de Tron de 

per- 
adne

per
sane

Trend 
accele
rată

Trenu 
de 

pers.

irenu 
accele
rată.

Tren de 
per
ii Ano

Trenu 
accele
rații.

Trona 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
accele

rații.

Trenă 
do 

pers.

Tr^nu 
de 

pers.

i
Viena

Budapesta
Szolnok
P. Ladâny

Oradea-mare j

Mezb-Telegd 
R6v 
Eratca 
Eucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbfiu 
Nădfișel

; 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

Clușiu

Apahida
Gliiriș
Cucerdea
Uiora
Vințulil de susb
Aiud

Teiușu

Crăciunelti
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Blisabetopclo
Sighișdra
Hașfalfiu 
Homorodh 
Augustinii 
Apuța 
Feldidra

Brașov!)

Timiști
JPredetilu

Bucuresci

) 
I

4.26
4.58

9.05
9.35

10.50
7.35

11.07
1.20
3.02
3.0.9
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40

Bucuresci 
PrecSe»EM 
Timiști

5.49
6.02
6.12
6.27
7.31
7.55

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

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

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47

r

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

6.10
9.28'

11.58
1.51
2.06
2.46
3.40-
4.03 Homorodă
4*25
4.51
5.32
5.49
6.11
6.28
6.44
7.04
8.30
8.55

10.31
11.19
11.27
11.35
12.02
12.26

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

10.31

Brașov!)

Feldibra 
Ap ața 
Augustinii

Hașfalău
Sighișdra

. Elisabetopole
I Mediaști

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelfi

Teiușă

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

7.22

4.10
4.50
5.50

6.14
6.45

11 36

Ai udă
VințulCi de sush 
Uibra
Cucerdea
Ghirișu
Apahida

Clușiu

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

Oradea-mare j

11.23
12.08

P. Ladâny 
Szolnok

Viena

7.51
7 5S
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

4. -1
4.44
5.20
5.47
6.35
8.12
8.47
9.29

10.10
10.32
10.42
11.01
11.37
11.52
12.23

1.23
1.50
2.20
2.28
2.46
3.33
5. —

4.45
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11,51
12.27

Viena
Badnpesta
Szolnok

Arad!)

1.10
1.36
2.05
2.08
3.31
5 11
i.15
8.40
1.40

5.28
6.05
6.26
6.42
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
11.06

1.19
3.31
6.35
6.50
3.—

11.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.54
2.16
2.23
2.39
3.15
4.32
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
2.25

1.35
1.59
2.32
2.59
3.13
3.18
3.38
4.03
4.14
4.36
5.06
5.24
5.45
5.51

“6ÎUS
6.42
7.52
8.10
8.30
8.5C
9.05
9.19
9.43

10.02
10.41
10.56
11.13
11.32 
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10

Glogovații 
Gyorok
Paulișă 
Radna-Lipova 
Oonop
Berzava 
Soborșină 
Zamă
Gurasad- 
llia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulil de josh 
Alba-Iulia 
Teiușfi

8.—
2.-
4.20
8.10 

^2.20
12.34
2 3.05
|3.23
= 3.39

10.50
8.15

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

10.17
10.44

3.25-
9.40 j
1.02 '
5.27!
5.50 1
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

Teiușă 
Alba-Iulia 
Vințulil de josh 
Șiboth 
OrS.știa 
Simeria (Piski) 
Deva 
Braniclca 
Ilia 
lurasada
Zamti 
Soborșiniî 
Berzava 
Conopă 
Radna-Lip 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradă

I.

ova

1
Szolnok
Budapesta

Viena

“6.24
16.53
17.06
7.45

11.51
1.55

T.20|-T.4O

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.O6
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21|
8.48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.511
11.03
,11.27
11.38
12.10
4.47

Simeria (Piski)-]i8B,etr<&§en»j S®etroșeui-@imeria(Piski)
T. omn

4.03
4.49
0.24 

"6Î04
6.43
7.28
8.—

|T. d. p. T, omn. T» omn. T. omu. T. omn.
Simeria 7.17 11.28 3.50 PetroșenI 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23
Hațegă 8.45 1.08 5.2C Orivadia 7.26 11.57
Pui 9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33Crivadia 10.37 2.51 7.03 Hațegti 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

TiBMSșora—Aa*adu

7.20

8.15
10.40

Cucerdea - Oșorheiu
Sieglaiiaufiu sășescu

Tr. de p. T. d p. Tr. u m

Copșa-mică 4.05 10.47 7.10
Șeica mare 4.35 11.17 7.43
Ldmneșil 5.16 11.58 8.27
Ocna 5.47 12.29 8.59
Sibibi 6.10 12.52 9.23

8Ibiiu-©opșa-micâ
Tr. omn. Tr, do p. Tr. de p.

Sibiiu 7.35 4.34 9.50
Ocna 8.02 4.58 10.14
Lâmneșă 8.30 5.25 10.40
Șeica mare 9.05 5.55 11.10
Copșa-mică 9.34 6.2U 11.35

Reghinul-săs

Cucerdea
Cheța 
Ludoșă 
M.-Bogata 
Iernută
Sânpaulh 
Mirașteu

Oșorheiu

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

2.55 8.20 2.56
3.25 8.50 3.29
3.46 9.11 4.06
3 56 9.20 4.15
4.33 9.57 4.54
4.48 10.12 5.10
5.11 10.35 5.34

1 5.30 10.54 5.35
j 5.50 4.58
■ 7.25 7.-

BSeghimafliă săsesett*
Oș®riftei<ui-©Ba<cer<jlea

Aradiâ—Timișora

Aradă
T. omn.

6.18
T. omn.

4.18 Timișdra
T* omn.

6.30
T. omn-

1.10
Aradulti nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
Ndmeth-Sâgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 Nemeth-Sâgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Aradulti nou 9.09 3.41
Timișdra 9.04 6.50 Aradă 9.25 3.55

hiilșâ—Turda Turda—«SJaarisu

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

8.25 8.-
Oșorheiu '

7.24
10.- 9.49
5.54 10.20

Mirașteu 7.44 0.14 10.39
Sânpaulii 8.07 6.37 11.02
lernutil 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 11.53
Ludoșă 9.35 7.41 12.06
Cheța 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

6.05

Mureșu-JLudeșas-BistHta Bistrița-MureșĂ^udoș*

MurSștl-Ludoșu
Țagil-Budatelecil
Bistrița

Nota :

ȚT. omn.||
4. — | Bistrița

”6Î4â’ Țagă-Budatolecâ 
g 59 Murășă-Ludoșii

Ghiriși) 
Turda

6.05 9.40 2.40 8.b0
6.25 10.-

Simeria (Piskil-Uraied..
I..............
Simeria (Piski)
Oerna
Unieddra

3.- 8.40

Numerii îucuadrați cu linii grose însemneză orele de nopte.

T. omn‘
1.16
4 50
7.21

Slghișora—Odorheiu Odorheiu—Sighișoi*»
Sighișbra 
Odorheiu

6.—111.25 Odorheiu 
7.49j 1.50| Sighișdră 

Tipografia A. MUREȘIANU"Bra7^~

Tr. umn.

4.-
4.21
4.50

(Jnied.-Slineria (PiskO.

Cnieddra
^erna

10.52 5.28 Simeria
8.40 2.45

9.25
9.51

10.10


