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126. Vineri 1 (19) Iunie 1885.

așa mare însemnătate cum suntă cestiunile 
șcdlei române, și să îmbrățișeze cu entu- 
siasmă stăruințele nobile ale învățătoriloră 
noștrii celoră bravi precum și ale superiori- 
loră loră.

Se înțelege că acești superiori, cari suntă 
preoții și protopopii, trebue să premărgă cu esem- 
plulă. Suntemă convinși că depinde numai de
la zelulă și înțelepciunea loră ca să înflăcăreze 
tdte inimele ce bată cu căldură pentru poporă 
și pentru causa scdlei române. Dela ei și nu
mai dela ei depinde ca să nu rămână nici ună 
școlară și nici ună învățătoră nepremiată și ne
recunoscută de cătră publiculă română.

Dorința ndstră cea mai fierbinte este ca sc 
se realiseze acăsta încă cu prilegiulă esamene- 
loră din ăstă ană și să se convingă odată mică 
și mare, că este în sînulă poporului nostru o 
forță atâtă de mare încâtă nu p6te fi pe fața pă
mântului curentă, care să o p6tă doborî.

Brașovti, 6 (18) Iunie 1885.
Suntem!! în toiulu esamenelorfi. dela scdlele 

ndstre primare și secundare.
Avem!! să culegemu rddele unei munce de 

ună ânu pe terâmulfi instrucțiunei ndstre poporale.
Nu ne facem!! ilusiuni. Resultatele voru fi 

f6rte modeste. Ele voră corespunde grelelor!! 
împrejurări, în cari se sevârșesce actualmente des- 
voltarea ndstră.

Noi cei striviți la părete, și așa suntemă 
condamnați a jucâ unu rolă pasivii chiar și pe 
terenulu învățământului nostru, fiindcă în tdtă 
bună vremea n’avemu de a ne luptă, dccâtu nu
mai cu loviri, ingerințe și încălcări din partea 
contrarilor!! românismului.

Abia ne mai rămâne timpu de a ne gândi 
și de afla nisce mijldce potrivite spre a ne apăra 
în contra inrîurințeloru stricăciăse, ce năpădescu 
asupia școlilor!! ndstre din t6te părțile. Ear câtă 
pentru o lucrare positivă spre a promovâ învă" 
țământulu nostru și spre a pută constata din 
timpu în timpu resultatele dobândite, acăsta a 
devenită de totă dificilă în împrejurările de față.

Insă ca nu cumva stăruințele năstre pentru 
progresă să fie cu totulă paralisate și astfelă să 
se împlinâscă dorința celoră ce ară voi să nici 
nu mai audă de scăle românesc!, trebue noi toți 
câți suntemă pătrunși de însemuătatea lucrului, 
să veghiamă și să lucrămă astfel!!, ca să se nu- 
trâscă și să se întărăscă mereu în poporă iubi
rea cătră scdla română.

Vedem fi cum contrarii noștri înfiînțază reu
niuni și adună fonduri pentru de a face propa
gandă prin totă felulu de premiări în sensulă 
lord și în folosul!! limbei loru. Noi Românii 
suntem!! în dreptulă nostru celă mai sfântă de 
căte ori combatem!! apucăturile de propagandă 
în interesulu maghiarisării, dâr p6te amu face 
multă maî bine dăcă pe lângă protestările ndstre 
amă căuta să paralisămă relele înfluințe ale 
acestei propagande, contribuindă și noi din par- 
te-ue cu totă ce ne stă în putință spre a încu- 
ragia pe școlarii și pe învățătorii noștrii harnici 
și consciențioși.

Acâsta se p6te face și trebue să se facă ne
apărată din partea societății române pe tdte că
rările, ce ’i suntă deschise, în totă modulă, și 
încă fără amânare și fără de a mai aștepta pănă 
când se va îndură guvernulă ungurescă de a în
tări statutele vreunei Societăți române cu scopă 
de a încuragia și de a promova învățământulă 
nostru națională.

Cine p6te opri ca 6menii noștri luminați și 
binesâmțitori de prin județe să nu ia parte cu 
celă mai mare interesă la esamenele ndstre 
școlare și cine p6te luâ în nume de rău celoră 
cu dare de mână dintre ei dacă voră contribui 
într’ună cercă și într’o măsură 6re care cu scopă 
de a se premia școlarii cei buni și învățătorii 
loră zeloși?

Nu este intențiunea ndstră astăcjl de a a- 
răta în ce modă să se controleze învățământulă 
nostru și să se constate progresele făcute. Ceea 
ce voimă este numai de a da ună impulsă, 
pentru că cărturarii noștri și publiculă română 
în genere să iasă din acelă ,,lasă-mă să te lasă“, 
care s’a practicată pănă acum în cestiuni de 

privităre la ajutorulă de stată și în urmă, în contra 
usului de pănă acum, s’a alesă o comisiune de membri, 
în care maioritatea se compune din clericali și anume: 
Z. Boiu, I. Papiu, I. Rață, I. Petrică, G. Șagău, I. 
Slavici, P. Truța, R. Patița și Dr. I. Mihu.

In conferența de ieri după amâdl, spre rușinea nâ- 
mului nostru, — afară de d. Boiu — protop. Rață, 
Șagău, Papiu, cari sunt avuțî și stau în t6te privin
țele escelentă, au pledată pentru a se primi a- 
jutorulă chiară și în condițiunile umilităre 
puse de ministrulă ungurescă.

Precum se vede — și eu încă bănuiescă — o 
mână secretă a influențată asupra loră, căci eltcum nu 
se păte esplica lucrulă.

Lupta în comisiune trebue că a fostă grea, de- 
ârece numai printr’ună votă s’a maiorisată de 
a nu se primi ajutorulăj. Acâstă împrejiurare 
ne face să ne înstreinămă de acei preoți, cari se în- 
streineză de noi trecândă în tabăra dușmană. Nici 
odată n’amă crezută, că voră ajunge lucrurile aci, ca 
păstorii poporului să dea esemple atâtă de urîte de 
lipsă de caracteră, să se’nchine banului și să’șl vemjă 
sufletulă.

Vă voiu comunica mai pe largă despre conferința 
de ieri dup’amăiji.

Acjll sinodulă va intra în desbatere meritoriă. 
Luptătorul^.

-------o-------

SOIRILE DILEL
Munieipiulă comitatului Solnocă-Dobâca a luată ho- 

tărîrea, ca în actele oficiale compuse în limba ungurescă 
s& se trdcă numele de boteză de aci înainte in formă 
unguriscă și a adresată în acăstă privință ună circulară 
cătră t6te municipiele. Și totă mai au nerușinarea foile 
ungurescl să spună că nu se maghiarisăză ?

—0—
Ni se scrie de lângă Reghinulă săsescă cu data 

de 17 Iuniu n.: Acjl s’a alesă în Reghinulă săsescă, 
prin aclamațiune, deputată în loculă fostului br. Koloman 
Kemeny — acum fișpană în Alba inferiâră — contele 
Teleki Domokos guvernamentală. Entusiasmulă e 
mare; papricașă, vină și altele în abundență. Români 
nu pre mulțl au luată parte. Va urma despre alegere 
amărunte într’o corespondență.’—natu.

—0—
„Bistritzer Wochenschrift< a fostă condamnată la 

50 fl. amendă, pentru că a înserată anunțulă loteriei din 
Hamburg. Numita foiă a insinuată recursă la Tabla reg. 
din Tergu-Mureșului.

—0—
In comuna Salamas, comit. Ciucă s’a înmormântată în 

luna trecută o fată a unei crîșmărițe cu numele Râcz. In 
sată s’a lățită faima că fata a fostă omorîtă de cătră Ovrei, 
cu scopulă de a o tăia în bucăți și a băga apoi aceste 
bucăți în buțile cu vinarsă pentru a învenina astfelă po- 
porațiunea. Poporulă s’a revoltată contra Ovreiloră și îi 
amenința. Doi Ovrei au mersă la pretorulă și ’l-au ru
gată să îi apere în contra poporului înfuriată cerendă 
totodată desgroparea cadavrului și constatarea causei 
morții. Pretorulă a mersă apoi în comună luândă pro- 
tocolă cu mai mulțl locuitori, dar nu s’a putută afla is- 
vorulă acestei faime, debrece locuitorii aruncau vina 
unulă pe altulă, (jicândă fiecare că elă a audită dela ve- 
cinulă său. Protocolulă a fostă trimisă apoi vice-comi- 
telui dimpreună cu rugarea Ovreiloră de a desgropa ca- 
davrulă. Vice-comitele a dispusă apoi exhumarea și sec
ționarea cadavrului.

—0—
Din Ciaba ni se comunică cu data 15 Iuniu n.: 

»Duminecă în 14 Iuniu n. în comuna Sâmbou, din apro
pierea Gherlei, a isbucnită focă prefăcândă în cenușe 14 
case, șuri, grajduri, cămări, vestminte, o capră, găini și 
alte lucruri. Sărmanele familii lovite de flagelă au ră
masă sub cerulă liberă așteptândă ajutorulă deapropelui, 
ca să le ușureze miseria.« — P. S.

—0—
Direcțiunea poșteloră din Sibiiu publică concursă 

pentru ocuparea postului de magistru poștală în comuna 
Blașiulă de josă din comit. Bistrița-Năsăudă pe lângă o

Crisa ministerială englesă și Rusia.
Formarea unui nou minister!! englesă întâmpină 

mari greutăți, din causa neînțelegerii ce esistă între 
ToriștI. Churchill și Hicks-Beach împreună cu alțl 33 ToriștI 
progresiști au îngreuiată multă situațiunea lui Salisbury, 
și anume Churchill cere, ca să se eschidă din noulă 
cabinetă conservatoră vechii ToriștI netrebuineioșî ai ve
chiului cabineiă Tory și să se primăscă pentru Irlanda 
jasa unui guvernă fără legi escepționale și silnice. In 
contra acestoră propuneri se ridică Toriștii șcălei veche. 
Salisbury fără Churchill nu păte lua guvernulă în mână 
și prin urmare venirea lui la putere atârnă dela înțele
gerea sa cu Churchill. „James Gazette11 dice ce e dreptă, 
că în urma unei conferințe a conducătoriloră partidei 
conservatăre, greutățile ce s’au pusă în calea formării 
noului cabinetă s’au mai împuținată, dar îșl esprimă 
părerea, că dacă crisa va ține încă, s’ar pută întâmpla, 
ca să fie din nou chemați liberalii la putere.

Căderea cabinetului Gladstone a surprinsă fbrte 
multă si pe cei din Petersburg, dar ei suntă gata — 
spună foile rusescl — a întâmpina orice urmare a aces
tei căderi. Cabinetulă din Petersburg e dispusă a con
tinua trădările cu orice cabinetă ar guverna în Londra, 
presupunândă că acesta nu va părăsi basa deja stabilită. 
Pe de altă parte se vorbesce, că în Rusia câștigă din ce 
în ce terenă părerea, că ar fi mai bine, dâcă ar renunța 
Anglia la părerea ilusoriă a unei zone neutrale și ar pri
mi să se ’mparlă .înțelepțesce* Afganistanulă, ca astfelă 
să se stabilescă o nemijlocită vecinătate între Anglia și 
Rusia.

Acestă părere e negreșită și părerea guvernului rusă 
și îi dă a înțelege Angliei, că numai într’ună asemenea 
casă s’ar pută înlătura răsboiulă celă puțină pentru ună 
timpă îndepărtată, pe când cu zona neutrală neînțelege
rile s’ar pută ivi în totă momentulă și după ele ar pută 
urma și răsboiulă. ,Novoje Vremja’ declară chiar, că 
Rusia va continua cu pregătirile, ca să întâmpine orice 
evenimente în Asia centrală, și mai tjice că venireala 
putere a conservatoriloră — cu tdte declarațiu- 
nile paclnice ale lui Charles Dilke — va avă ca ur
mare temeri nouă de răsboiu din causa cestiunei 
afgane.

---------O■—

Siiiodnlu din Sibiiu.
Sibiiu, 17 Iuniu 1885.

Domnule Redactoră 1 ErI s’a deschisă sinodulă etsra- 
ordinară, care are să hotărască în afacerea ajutorului de 
stată. Escelența Sa mitropolitulă Miron Roman, în vor
birea sa de deschidere și-a esprimată speranța, că băr
bații întruniți la sinodă voră fi la înălțimea chemării loră 
și voră resolva afacerea amăsurată cerinței adevărateloră 
interese ale bisericii.

După acâsta, s’au cetită vr’o câteva documente
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Maghiarului îngâmfată. — Elă rugă pe păzitorulă închi
sorii ca să-lă elibereze spre a merge înaintea «Măriei 
Sale,* să-lă întrebe că pentru-ce l-a închisă? Păzitorulă 
n’a voită a-lă eliberă. Rugându-lă a doua 6ră cu cuvin
tele : D-le! slobode-mă, că-ți voi da 20 cr., că-i am în 
șerparulă ce se află la Măria Sa, în care suntă 4 fl 
TI cr. — Vedî hine păzitorulă, dacă-i promise bani, îlă 
scâse din prinsore și-lă duse înaintea judelui. Dupăce 
veni înaintea judelui dise: Măria Tal pentru ce-să în
chisă fără judecată? Judele i dede quitanță despre 4 fl. 
77 cr., cari îi aflară în șerpară, care e următârea:

Naplâ szâm 38.— Hivatalos nyugta: 4 forint 
77 kr. azaz năgy forint 77 kr. o. ă. oszvegrbl melyet. 
hogy Florea Vaszilictol 5 frt. pânz buntetese văg torlesz 
tăse fejeben a mai napon h'ânynâlkul fel vettem ezenne 
elismerem âs nyugtatvânyozom. — Nagy Enyeden 1885 
âvi Mârt ho 19-ân — Csernâtonyi s. k. kiraly 
jârâsbirâ.

După ce i-a dată cuitanța Z'se judele: Floria Va- 
silie lui Georgiu e datoră să ptătâscă 5 fl. ca pedăpsă. 
— Pentru-ce Măria Ta? Eu nu suntă Florea Vasilie lui 
Georgiu, ci ală lui Gligoră. Atunci judele îi luă cui
tanța și scrise pe dosulă ei următorele: ad. 547—885. 
Itt tâvedâs tortânt mert nem Fiorea Vaszilie lui Georgy 
ha nem lui Gligor tartazik 5 frt. a pânz naplot mâr nem 
lehet ki igazitani fel hajtando tehât a be fizelett osszeg 
a nyugta âtadorâszâre âs ezen kivtil 23 kr. mely ide be- 
kuldendo. — Csernâtonyi s. k. kir. j. biră.

Judele dise apoi cătra țărână: Se mergi la nota- 
rulă să scâtă dela Florea Vasilie lui Georgiu 5 fl., din 
care 4 fl. 77 cr. i capeți tu, âr 23 cr. trebue să-i tri
mită aici, — și l’a dată pe ușă afară. După ce eși afară 
îlă provocă și păzitorulă să-i dea cei 20 cr., cari i-a 
promisă când l-a eliberată din prinsăre. Bietulă omă îi 
răspunse: D-le! N’am de unde că mi i-a luată toți banii 
câți i-am avută. Acum n’am decâtă sufletulă, de pof- 
tescl, și pe acela ți-lă dau....

Ută așa o pățesce bietulă țărână română față cu 
funcționarii străini, cari nu cunoscă limba lui nici între 
George și Gligoră nu sciu să facă deosebire.

Ună altă casă:
Ună tânără studentă de a VII cl. gimn. din Blașiu 

voia a întră la milițiă ca voluntară. Elă îșl așternu 
rugarea prin oficiulă pretorială din Ighiu, la loculă com
petentă. Tenărulu așteptă timpă îndelungată după răs
punsă, însă în deșertă că nu-i veni nici ună răspunsă. 
Vă^endă că nu capătă nici ună resultată, s’a dusă în 
cancelaria regimentului și a făcută întrebare, fiind-că se 
temea să nu trâcă terminulă supliceloră. Răspunsulă fu: 
La noi nu a venită nimică despre D-ta. Sărmanulă tâ
nără, decă acum per pedes pănă la pretură, rugândă pe 
suprefectă să-i spună că ce a făcuiă cu rugarea lui și 
pentru ce n’a espedat’o la loculă destinată ? Răspunsă 
n’a c-ăpetată, ci a fostă aruncată pe ușă afară!! —

.... Invățătorulă dela Intregal^i a fostă aruncată pe 
ușă afară când a fostă alegerea de jude comunală în 
intregalZI eschisându-lă dela votă, pe când elă funcțio- 
neză de 3 ani în aceea comună.

Unde mai e acea dreptate ca omulă mergândă la 
o judecătoria, neintrebată să-lă arunce în prinsâre și 
să-i iaj banii fără a fi datoră cuiva? E deeptate ca ună 
studentă mergândă în cancelaria preiorială spre a face 
o întrebare, să fiă aruncată pe ușă afară? Unde se mai 
întâmplă aceea, ca ună suprefectă să arunce pe ușă afară 
și să eschidă dela votare pe ună învățătoră, care a func
ționată într’o comună 3 ani? Acâsta-i lege și dreptate? 
Ca-i adevărată despotismă.

Stă favorurile ce ni le dau stăpânii noștri: te 
aruncă în închisore și-ți ia ce ai apoi te scăte și-ți dă 
drumulă flămândă. Decă vrâi a te ruga să-ți împlinâscă 
ceva, te aruncă pe ușă afară.

Asigurămă pe domnii Maghiari, că cu terorisări și 
sbiciuirl de acestea nu voră pute câștiga frățietatea Ro
mânului. Fie siguri, că Românulă totă nu portă frică 
cu to'e că-i terorisată. Românulă e dedată a răbdâ pănă 
la estremitate. Celă ce rabdă pănă în fine se va mântui.

Unii plugarii.

cauțiune de 100 fl. Lâfa anuală 120 fl., cheltuieli de 
cancelariă 40 fl., cheltuieli pentru cursulă poștei prin 
curieri pedestri 180 fl. Cererile se voră adresa în timpii 
de 3 săptămâni direcțiunei amintite.

—0—
Perderile causate de incendiulă dela stabilimentulă 

de artileriă din Bucurescî se urcă la 18,000 lei.
—0—

»Voința Națională* scrie: Studenții români din 
Parisă au mersă să esprime condolențele loră familiei 
lui Victor Hugo, și au dusă o corână pe care suntă în
scrise versurile următâre:

Tu vâcus triomphant sur la cime âtoilâe 
Ou Ies elus du Dieu Gânie ont seuls montă, 
Et la mort te conduit, ă ton char attelâe, 
Par un arc de triomphe, i l’immortatite.

(Ai trăită triumfătoră pe înălțimea instelată unde 
s’au urcată numai aleșii deului Geniu, și mortea, înhă
mată la carulă tău, te conduce la imortalitate printr’ună 
arcă de triumfă.)

—0—
Din Galați i se comunică «Națiunei,« că vr’o Zece 

familii de Ovrei au plecată Sâmbăta trecută spre Con- 
stantinopolă, îmbarcându-se pe trei vapâre încărcate cu 
cereale.

—0—
La congresulă sanitară internațională ce se ține la 

Roma, d. Dr. Obedenară, delegatulă României, a făcută o 
propunere pentru măsurile de isolare ce trebue luate pe 
rîurile cele mari. Acestă propunere s’a admisă în una
nimitate, spune «Resboiulă.*

—0—
In Focșani s’a întrunită la 2 Iuniu ală doilea con- 

gresă ală preoțiloră de miră din România, scrie «Tele- 
grafulă/ Cestiunile ce se discută în acestă congresă 
suntă : 1. Organisarea școleloră eclesiastice și punerea
loră în armoniă cu instrucțiunea și educațiunea națională 
a poporului română. 2. Punerea în armoniă a regula- 
menteloră de disciplină bisericăscă cu legile Statului. 
3x Controlulă neadormită ală Statului asupra jurisdic- 
țiunei și administrațiunei bisericesc!. 4. Instituirea unui 
sinodă compusă din tăte elementele bisericei, «în care pe 
lângă mitropolițl, episcopl și archierei să ia parte preoți 
de miră și laici, bărbați devotați studiiloră filosofice- 
religiose.*

—O—
fiarele din Bucurescî au publicată ună raportă ală 

prefecturei din Tulcea, care comunică, că în urma grab- 
niceloră măsuri ce s’au luată, locustele voră fi în cu- 
rândă stîrpite cu totulă în Dobrogea.

—0—
După cum scrie «Românulă,* se vorbesce că mai 

multe persâne ară stărui ca societatea .Națională* să se fu- 
sioneze cu societatea »Dacia-România.« Acăstă din urmă 
societate ar fi și cumpărată — după cum i se spune — 
acțiuni în valăre de ună milionă de franci de ale socie
tății .Naționale.*

—0—
Din j renumita bibliotecă universitară din Parma 

care are 80,000 de volume, între cari se află cele mai 
vechi tipărituri ale Italiei, s’au furată 5000 de volume. 
In urma descoperirii acestui furtă s’a arestată secretarulă 
bibliotecii cav. Passini.

-------o-------

Valea Galdei în 30 Maiu 1888.
Stimate D-le Redactoră! O Dâmne, triste și amare 

c^ile a ajunsă Românulă în acestă stată «constituțională,* 
în care se cpce tăte națiunile conlocuitore, se bucură 
de drepturi egale. Ună oficială maghiară (Jice: «că 
Românii suntă favorițl prâ multă în drepturi, pre cari 
ei nu ară trebui să le aibă egală cu Maghiarulă, și că 
Românulă nici nu pote pretinde să fiă îndreptățită ca 
Maghiarulă, fiind-că patria-i maghiară. Românulă dăcă 
nu-i mulțămită în țâra ungurăscă, mărgă în țăra româ- 
născă, căci acolo Românii poruncescă, însă aici nu!./ 

£tă drepturile și favorurile Românului în acestă 
stată poliglotă: Unui bietă de omă din comuna Țelna 
predându-i-se din partea primăriei comunale o citațiune 
cu care avea a se presentâ la judecătoria singulară reg. 
din Aiudă, bietulă omă se și înfățișă pe diua hotărîtă 
fără întârziere. Ce să vedi însă? îndată ce se presentâ 
bietulă omă înaintea judelui «Csernatonyi* — îiă pro
vocă.; <Zicendti: Adus-ai 5 fl. ? — Pentru-ce, răspunse 
bietulă omă, căci eu, Măria Ta, nu suntă datoră la ni
meni, nici am' avută causă cu cineva; și pentru ce 
să plătescă 5 fl. Măria Ta?j Acesta nu-i dreptă, 
Măria Ta...

Judele ne mai Zicendu vre ună cuvântă chemă pe 
ună păzitoră (haiducă) și porunci să-lă caute pretutin- 
denea, în fine îi luară șerparulă (curăua) cu ce a fostă 
în ea, 6r pe bietulă omă îlă aruncară în prinsâre, fără 
de a-lă mai asculta vre-ună cuventă.

După ce ajunse în închisâre, sărmanulă fu pusă pe 
cugete Qicendă întru elă: O Dămne! ce ^ile am ajunsă 
să fiu închisă și nu sciu pentru ce! Dară n’a desperată, 
fiind-că Românulă e dedată a suferi terorisări din partea 

Pressa în Ungaria după, constituțiunea 
vechia ungurăscă,.

Pressa a fostă, este și va fi o armă forte puternică 
în viața popâreloră luminate și libere. Să vedemă de 
ce principii se conducea vechia constituțiune ungu- 
rescă în privința pressei.

Chiar legea fundamentală Z'ce! în viața con
stituțională tâte câte nu s’au încredințată guvernului 
suntă ună dreptă esclusivă ală națiunii, care pâte dis
pune de acelă dreptă. In constituțiunea vechiă ungurăscă 
erau legi positive, cari arată că pressa se pută regula 
numai în dietă. Ca probă p6te servi art. 45 din 1599, 
prin care se opri tipărirea Călindarului Iuliană și se au- 
torisă regele: Ut civitates et dominos terrestres, si qu 
publico sta tuto opponere ausi faerint. et vetus Calenda- 
rium imprimi curare — puniat ac mulctet eos in miile flo-

renis toties quoties contumaces fuerint. De ar fi avută 
numai regele dreptulă de censură, nu s’ar fi oprîtă prin 
dietă tipărirea și nu s’ar fi aplicată toties quoties pe
depse în contra călcătoriloră de lege. Articululă dietală 
24 din anulă 1553 Z>ce: quod de editione impressione- 
que erroneorum librorum per Majestatem suam mentic 
facta est, status et ordines, supra ea re pro parte ipso- 
rum nihil statuere potuerunt, cum in eorum bonis nus- 
quam id fieri sibi constare, affirmant. Acestă articulă 
de asemenea arată, că guvernulă n’avea dreptulă de cen
sură, căci atunci regele nu s’ar fi plânsă la dietă pentru 
tipărirea cărțiloră rele, ci ar fi zădărnicită tipărirea din 
puterea sa, ceea ce din respectă cătră drepturile ce și 
le-a reservată pentru sine poporulă n’a făcut’o. Pănă 
când nu lua dieta nici o disposițiune în privința pressei 
era orice silă sâu măsuri silnice din pârtea guvernului, 
cari se folosiau in modă nelegiuită de provisoriu, îndoită 
nelegale și neconstituționale, de aceea în Ungaria nu se 
putea trage înaintea tribunalului nici autorulă nici edito- 
rulă pentru tipărirea opereloră sale în țâră sâu în străi
nătate, ci numai se destituia din funcțiunea sa censorulă 
instituită de guvernă. Adevărată, că censorii îngrijau cu 
totă zelulă, că să nu le scape nici o operă, care le-ar 
pută periclita posițiunea. De aceea dieta ungurescă dela 
1832—6, 1839 a declarată censura de nelegală și au 
stabilită principiulă, că pressa în Ungaria constituțională de 
jure să fie liberă. Dâră pentru aceea dieta totuși n’a trasă 
guvernulă la responsabilitate pentru că a introdusă și 
practicată censura în contra legiloră.

Fârte frumosă se pronunță despre pressă Lally rl)o- 
lendal Pair din Franța de aceea voiu reproduce aici cu
vintele sale, lală-le: A voi să documentezi dreptulă și 
folosulă libertății pressei, ar însemna a demonstra, că 
sorele lumineză în amiadă-4i pe ceră.

Despre nici ună adevără nu consună mai tare teo
ria cuesperiența, despre nici unăprmcipiu nu s’a pronun
țată mai puternică opiniunea publică sâu convincțiunea 
publică, despre nici o dorință națională n’a luată po- 
testatea angajamente mai sărbătoresel, ca pentru pressă. 
Pressa este buciumulă, prin care se bucină în iâte păr
țile opiniunea publică.

La noi tocmai acuma se pregătescă sfăpânitorii 
noștri cei puternici, ca să pună ună dopă în gura bu
ciumului pressei, ca să nu se mai audă țipetele de du
rere și de amărăciune ale poporului, care trăesce astădl 
multă mai rău, ca în timpulă iobăgiei, pentru că astăzi 
plătesce fârte scumpă drepturile și libertățile constituțio
nale de care astăZI se bucură numai rasa maghiară care 
Zice că statuia este numai ală ei, âr naționalitățile ne
maghiare au numai sarcinile. In privința acâsta, Turcii 
dela Bosfor suntă mai drepți pentru că ei pună pe ra
ialele loră numai o mică contribuțiune și suntă scutiți 
de a da milițiă, care este cea mai grea contribuțiune din 
lumea acâsta, pentru că viața este mai scumpă decâtă 
tâte bunătățile pământenescl.

Afacerea porcilortiL înapoiați.
Transportulă de porci ai comerciantului ro

mână Mocanu, înapoiată din Steinbruch, se află 
internată încă totă în Sibiu în două ogrădl sub 
strictă supraveghiare polițienăscă.

Afacerea acăsta este obiectulă unei corespon
dențe din Bucurescî ’cătră „Pester Lloyd“ — 
ediția de sără dela 15 Iuniu n. — în care se 
arată iritațiunea ce a provocat’o în România acăstă 
afacere și se comunică, „că se voră cere despă
gubiri dela guvernulă ungurescă pentru înapo- 
iarea porciloră din Steinbruch și că cercurile con- 
ducătore din Bucurescî voră sprijini o asemenea 
cerere. “ Corespondentulă din Bucurescî ală lui 
„Pester Lloyd“ observă între altele următărele: 
„Fi-va cine-va atâtă de simplu, ca se susțină că 
negligența unuia său altuia dintre funcționarii un
guresc! încredințați cu controlulă sanitară dela 
graniță ar pută fi ună salvus conducfrus pentru 
tătă Ungaria de a se putea vinde mai departe 
porcii de proveniență română bolnavi, dar scăpați 
supraveghere! loru, fără nici o pedecă?“

La acestea observă „Sieb. Deutsch. Tgblt.:“
„Durere — trebue să dicemă durere, căci 

greșăla cea mai mare este că pră s’au grăbită 
cei din Pesta — nu este nici o negligență a func
ționarului ungurescă încredințată cu controlulă 
sanitară dela graniță, deărece la visitarea ce s’a 
făcută mai târdiu din nou în Sibiu presupusa 
bălă a porciloră nu s’a putută descoperi.“

-------o-------

Esamenulii scălei din Ticuvaniu.
Ciuchiciu, 8 Iuniu n. 1885.

Domnule Redactoră! In 2 a lunei curente am că
lătorită ocasională prin Ticuvaniulă mică și am asistată 
la esamenulă de vâră ală prunciloră gr. cat. de acolo
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scopală acesta, 
comune au îm- 
de ună timpă 
încă nu e sis- 

minu-

Acestă comună nu are scolă propriă ci învățămentulă se 
propune în o casă, despre care pentru graba ce o avemă 
nu m'am putută informa că este închiriată seu că a dat’o 
gratisă vr’ună creștină însuflețită pentru 
O parte însemnată din locuitorii acestei 
brățișată religiunea gr. cat. însă numai 
scurtă, din care causă parochia gr. cat.
temisată, dără sistemisarea ei se aștâptă în totă 
tulă. Despre acești omeni nu se păte 4'ce decâtă numai 
bine; ei nu se înfiără de nici ună sacrificiu, suntă săraci 
materială, deră avuțl spirituală; și când cjicâ că nu se 
temă de nici ună sacrificiu nu esagereză, pentru că ei 
singuri susțină pre preotulă și învățătorulă loră pănă la 
sistemisarea parochiei, fără ca acela să aibă vr’o porțiu
ne canonică, ună casă rară în diecesa Lugoșului.

După finirea rugăciuniloră îndatinate, ună oratoră 
ca de vre-o 8—9 ani prin cuvinte bine alese arătă bu
curia sa și a colegiloră săi pentru că pre d. protopopă 
îlă potă vedea în mijloculă loră, și- lă asigură că de astă 
dată cu răspunsurile loră va fi îndestulită, ără în viitoră 
ei promită mai multă, și într’adevără micuțulă oratoră 
nu a esagerată de locă.

D-lă preotă locală Iustină Iiarina, care a propusă ! mămăliga țăranului lasă forte multă de dorită din tăte 
religiunea, la întrebările puse tineriloră elevi primea răs- I privirile, și ală materialului și ală preparațiunei, apoi 
punsurl așa de precise, încâtă cugetamă că ne aflărnă la i leguma cu care elă o face să alunece pe gâtă e de o- 
esamenulă unoră școlari maturi. După acesta tenărulă biceiu de calitate și mai inferioră ca valăre nutritivă, 
învățătoră Avramă Neda a începută a întreba din cele-! plastică și colorigenă. In cea mai mare parte a anului 
lalte obiecte propuse de d-sa și anume din Istoria patriei, • nutrimântulă țăranului se reduce la mămăliga prăstă cu 
despre venirea Unguriloră; ți-era dragă a audi cum vor-1[ căpă, și dreptă legume, verdețuri său mai bine buruieni 
bău acești prunci, că Uungurii pre timpulă venirei loră urzici, ștevie, susaiu, lobodă, știră, castraveți, dovleci și 
frigâu carnea sub șiaua calului, apoi despre cei 6 duci,'varză, în casulă celă mai bună. 
Tuhutum... despre pactulă dela Eschilău etc. Paralelă cu de legume n’are însă 
acăsta, însă mai pre largă, despre originea Româniloră cu principii nutritive, 
încependă dela anulă 753 a. Chr pănă în 4'lele năstre, er în colo suntă apă
acești prunci povestău cu cea mai mare ușurătate și cele corpulă cele 20 gr. azot și cele 300 gr. carbon ca să ’șl 
mai mărunte episode din Istoria Româniloră, și sciu cu^ie sufletulă în elă, și să părte povara unei munci atâtă 
toții că ei suntă rudițl cu tătă rasa latină. Din istoria de grele ?
naturală nu putea omulă să pricepă, că anume care răs- Ca muneitorulîl să vie cu alimentațiunea Ia cifra
punde mai bine și mai precisă din tote trei regnurile. cerU(^ de sciință, în privirea carbonului și ală azotului, 
Geografia s a propusă în anulă acesta cum se (}ice numai e]Q țrebuie să ’șl facă pântecele desagă și să ingere ună 
per «summos apices< și numai a Banatului, dară ma^volumă enormă de bălării. Ceea ce se și întâmplă în 
alesă comitatulă Carașă-Severină, ale cărui granițe, ape, edevără. întinderea peste fire a stomacului, și desă re- 
munțl au fostă cu precisiune arătate pe mapă, așa că pețîtă, aduce însă după sine grave consecințe patologice 
atuncia când pronunța atare nume și punea mâna pe elă. ț a maj SpUne ca insuficiența de hrană și calitatea ei 
Când au^iamă cetirea precum și răspunsurile din grama-1 pe lângă că lenevescepe omă și lă face incapa-
tica română ne crescea inima, ba de multe ori nu ne jjjjQ pentru o muncă mai întinsă, 
putemă ascunde lacrămile de bucuriă.

Veni în fine și limba maghiară; din acăsta încă am, 
au4ită expresiunl așa curate, că dacă le-ar fi aucjită cei 
din Budapesta de sigură ar fi c|isă că «aicea amă trium
fată» însă s’ară înșela, deărece acești 35—40 elevi mi
cuți sciu că originea lord e curată romană. Tote acestea 
și alte împrejurări, pe care nu le amintescă aicea, facă 
onăre bravului învățătoră Avram Neda, a cărui desteri- 
tate respective metodă de propunere amă admirat’o cu 
toții. D-sa numai de 3 luni e învățătoră în acea co
mună, și în acestă timpă scurtă a și câștigată iubirea 
poporului întregă în mare măsură, și poporulă se uită 
la elă ca la regeneratorulă său. I. V-

de 
în-

din 
ma-

Hrana țăranului.
Cu cifre pipăite dovedita este, că ună regimă ali

mentară ce ar avea ca basă mămăliga, bine preparată, 
din mălaiu sănătosă și curată, iar de însoțităre substan
țele din clasa brânzei, legumeloră propriu c^ise, său peș
telui, ună asemenea regimă dovedită este că ar fi și su
ficientă țăranului, pentru a putea să susțiă povara mun- 
cei sale agricole, și igienică față cu condițiunile lui 
viață, și potrivită puteriloră pungei sale costelive, și 
tăritoră în fine sistemului său organică.

Din punctulă de privire ale cheltuelei, oricare 
cele trei regime ce calcularămă n’ară putea să coste
ximum pe țărână ca .30 bani pe di (vr’o 14 cr.), dacă 
elă ar șei să ’șl facă gospodăria ca lumea, cu prevedere, 
cu provisiunl suficiente, cu plantări de legume și cu gră- 
dinăriă variată, cu păsăretă și porcă în ogradă, cu vacă 
îngrijită, cu ună cazană forte simplu, cum suntă deja in
ventate, pentru a distila elă singură și din orice productă 
agricolă fructe, cartofi, etc., alcoolulă necesară consuma- 
țiunei sale casnice. întreținerea omenescă a unei întregi 
familii, cu pricepere și bună renduială, n’ar reclama la 
țară, sub raportulă alimentară, decâtă celă multă ună 
leu pe di (vr’o 42 cr.). Și ar fi casa îmbelșugată, masă 
hrănitore și variată, lumea sănătosă, harnică, economia 
țărei prosperă.

Din nenorocire însă nu este astfelă. Marea majo
ritate a țăraniloră se hrănesc-ă miserabilă, iar familiile 
loră și mai prostă decâtă atâtă. Mălaiulă, dacă nu e 
atinsă de băla mucigaiului, hrană otrăvită care a deci
mată țăra prin pelagră, apoi de regulă e rău preparată, 
măcinată prea mare, necernută, prea vertosă, nefăcăluită 
bine, astfelă că mămăliga ce resultă, în locă să nutrăscă, 
oboseșce peste măsură organele digestive, și cu timpulă

le face să părdă din tenacitatea lord. {Atunci, pentru a 
substitui carbonuia ce nu se asimilă în cantitate sufici
entă, se deșteptă în orna gustulă alcoolismului cu scăde
rea progresivă a fdmei, cu debilitarea generală a corpu
lui și cu tota cortegiula de nenorocite urmări fisice și 
morale. Nu mai punemă încă și cașurile forte frecvente, 
în cari pandișpanulă acesta se mănâncă rece și stătuta 
de câteva dile, când parte din substanțele lui albuminoide 
și feculente începă deja să fermenteze. Acăsfă împreju
rare mai scade multa mămăligei din puterea ei nutritivă, 
fiindcă principiele ei seoxideză atunci afară din organisma, 
și alimentele oxidate, acele cari au absorbita deja oxi- 
genuia directa din aera, nu mai suntă bune de nimica. 
E lucru râncedă, cum se dice...

Mămăliga ar fi de altmintrelea unulă din alimen
tele cele mai igienice, destulă de substanțială, ce e 
dreptă, și mai cu sămă potrivită pentru țărână, der cu 
condițiunea de a fi fabricată din mălaiu sănătosă și de 
o bună calitate, și cu cerința iarăși de a fi preparată în 
modă mai igienică de cum o prepară țăranulă română. 
Numai astfelă mămăliga ar corăspunde rolului său în nu- 
trițiune și în gospodăria generală â țărei. Dacă însă

decâtă cela 
cu azofăse, 
sadea. De

Intregulă acestă soiu 
multii 8% substanțe 

cu cărbunose cu totO, 
unde să ’șl ia atunci

Ca muncitorulă să vie cu alimentațiunea Ia cifra

mai are încă marele 
neajunsă de a espune pe individă la contractarea a totă 
felulă de băle, la tifosă și la intoxicațiunea palustră In 
deosebi. Dăr la câte altele nu este ore expusă, câte 
slăbiciuni nu contractă ună organă rău hrănită, anemic, 
cahetică, buhăvită, incapabilă de a resista din causa 
nutrițiunei sale cu substanțe apăse, și-a îmbibațiunei 
pănă lă saturațiune cu esență acloolică și încă falsifi
cată !

E tristă, dăr realitatea așa stă, regimulă țăranului 
este insuficientă, fără dramă de artă culinară, nevariată, 
neigienică, debilitantă și îmbolditoră călră boli.

Acum e ușoră să ne esplicămă alarma ce au dată 
atâția inteligenți medici, cari cu durere au văzută în 
răua alimentare a țăranului ună isvoră de nenorocire 
națională.

In particulară merită în acăstă privință întrăga 
năstră atențiune prețiăsa scriere a d-lui dr. Istrati : »O 
pagină din istoria contimporană

Asemenea amă avea să 
Obedenaru, Felix și alții.

a României.»
citămă lucrările d-loră

dr.
( Cultivatorul^.

DIVERSE.
Căsătoriă. — D. Aureliu Beleșiu își va serba 

cununia cu d-șăra Aglaia Cantemir Duminecă în 9 
Tuniu în biserica din Buhușl. Urămă fericire tinerei 
părechi!

* * *
Curiositate pedepsită. — O istoriără fărte intere

santă circuleză prin tote diarele lumei. Este vorba de 
fostuia ambasadora persiană cu numele Mirza-Abu 
Hassan. Când acesta sosi la Parisa, fu urmărită la 
tota pasuia de o mulțime de curioși, cari alprgau după 
densula, său se opriau pe stradă, când se apropia elă, 
pentru a’i pută vedea și admira frumăsa și bogata lui 
îmbrăcăminte orientală. Intr’o 4b când venea dela o 
preumblare, află în salonulă său de așteptare o mulțime 
de dame din cercurile mai înalte ale Parisului, îmbrăcate 
tote în toalete fărte elegante, dar nu tote damele asemenea 
de frumăse. Frapată de atâta glâtă de femei, îndrumă 
pre tălmaciulă său, să întrebe damele ce voiescă dela 
densulă? Tălmaciulă îi tâlcul apoi curiositatea dameloră, 
care veniseră numai pentru de al-ă vedâ pre densulă și 
îmbrăcămintea lui. Ambasadorulă Persiei se supără, că 
a devenita objecta alâ curiosității neînfranate, și fiindcă 
după datinile și ideile orientaliloră, purtarea damelora 
nu era la loca, se hotărî a’șl răsbuna și în încă pe o

cale forte șodă. Așa făcu, ca cum ar fi încântată de 
rumsețea dameloră de față; ținu tălmaciului o vorbire 
mai lungă cu glasă înaltă și acompaniată de gesticulări 
înfocate, arătândă când și când cu degetulă spre cutare 
damă în modă fărte bătătoră la ochi, după aceea se 
retrase în despărțămenturile sale. Damele erau forte 
curiăse să șcie ce a vorbită ambasadorulă ? Cu deosebire 
o damă mai înaintată în etate, care însă se ținea pre 
sine de cea mai frumăsă, nu se putu răbda de a nu 
îndrepta cătră tălmaciu întrebarea, că ce opiniune are 
ambasadorulă despre damele de față? — Domnă, dise 
tălmaciulă, nu îndrăsnescă a ți-o spune! — Dar când 
eu te rogă! — E cu neputință dămnă!—Dar d-ta vetji 
că tote ne topimă de curiositate, fie’țl milă! — Bine! 
dâcă d-ta o doreșci cu totă prețulă, fie! Exelența sa a 
tacsată frumsețea dameloră! — A tacsată frumsețea 
năstră? cum așa? — După datina din Persia; socotită 
frumsețea fiecărei dame în bani! — Ah! acăsta e fărte 
interesantă. La câtă a prețuită pre amica mea de din- 
coce? —La, o miă de napoleondorl! — Și dama acăsta 
de aici? — La cinci sute de napoleondorl! — Și dama 
cealaltă cu părulă celă bogată ? — La trei sute! — Dar 
pre domnișăra aceea cu ochi negri? — Er la trei sute! 
— Și dama cealaltă cu umbrarulă din China? — La 
cincizeci de napoleondorl! — Și aflat am și eu locă în 
tarifa Exelenței sale ? — Da, adecă mă rogă de 
ertare, dise tălmaciulă confusă. — Ei bine, spune-o numai! 
îlă răgă dama cu întețire. — Când a sosită rendulă la 
d-ta, a 4,sl& Exelența Sa că . . . — Vorbesce, rogu-te! 
strigă dama iritată. -- Exelența sa a t^isG, că în Francia 
nu esistă așa bană mică, cu care s’ar pută asemăna 
valorea frumseței d-tale! — Ah! ah! gângăvl dama, 
acăsta totuși e . . . . Dar să mergemă scumpele mele! 
cj.ise ea cătră amicele ei. A fostă păcată, să venimă noi 
la barbarulă acesta! ....* **Globulă Șahului. — Călătorulă englesă Arnold, care 
deunăzi a fostă primită de Șahulă Persiei, descrie ast- 
elă globulă, pe care Nasr-Eddin l’a comandată să i se 
facă pentru sala audiențeloră acum câțiva ani: Globulă 
are ună diametru de 18 policari și este peste totă aco
perită cu giuvaere. Astfelă mările de pe elă suntă for
mate din smaragde, care răspândescă o lumină verde, pe 
când Africa e formată din rubine, care răspândescă o 
lumină roșiă. Suprafața Stateloră Unite ale Americei e 
formată din diamante, a Indiei din amefiste, a Austro- 
Ungariei din briliante și safire, a Franciei asemenea din 
diamante ș. m. d. Guvaerele s’au cumpărată din India, 
Arabia și din câmpiele de diamantă ale Africei sudice.* **

Gordon n’ar fi mortu. — Din Cairo vine o știre 
dela 28 Maiu. care se dă cu tătăreserva: «Ună comer- 
santă Kopt, unulă dintre cei puțini, cari au reușită să 
scape din Chartum după măcelă, a sosită aici și a fă
cută autoritățiloră o comunicare f6rte ciudată. Elă sus
ține, că după spusa unoră martori oculari demni de 
credință, Mahdiu ar fi ordonată să i se aducă capulă lui 
Gordon, despre care aurise că a fostă ucisă în măcelulă 
ce a urmată intrării rebeliloră în orașă. Rebelii i-au 
adusă îndată capulă consulului austriacă Hansală, care 
s’a creQută a fi Gordon. Dar ună rebelă, care cunoscea 
pe Hansală, vă^ăndu-i capulă, spuse că nu e ală lui 
Gordon. Atunci începură să caute din nou pe Gordon. 
Cete de rebeli cutreerară orașulă, examinară tote cada
vrele europene, dar îndeșertă. Nu se putu da de urma 
lui Gordon său a lui Abugates, ună bogată comersantă 
din Chartum, său a celoră doi cavașl ai lui Gordon, nici 
nu s’a găsită vre ună documentă seu ceva din hainele 
purtate de Gordon. De aceea naratorulă crede, că celă 
puțină este ărecare șansă, că Gordon va fi scăpată și 
că a fugită spre Sennaar.’

* **
Creerulă lui Victor Hugo. — Ați audită, fără în

doială, că familia lui Victoră Hugo a refusală d’a încre
dința experiențeloră scolei de antropologiă, creerulă 
maestrului. Acestă hotărîre este privită în diferite 
moduri de publică. Amicii incarnați ai sciinței antro
pologice, amintescă că moștenitorii lui Gambetta n’au 
avută aceleași scrupule pentru amiculă loră și că prin 
aceasta au servită causa sciinței. Este posibilă — 4‘ce 
corespondentulă parisiană ală diarului «L’Indâpendance 
Belge« — dar noi înțelegemă opunerea familiei lui Vic- 
or Hugo. Pe dreptă seu pe nedreptă autorulă FoilorăI 
de tămnă voia să i se respecteze rămășițele mortale. Dacă 
n’a voită să fie îmbălzămită de sigură că cu atâtă mai 
multă n’a voită să fie lăsată scalpelului din amfiteatre 
Și apoi fanaticii disecțiunii nu ni se pare că au ajunsă 
pănă acum la demostrațiunl conchizătore. Ei afirmă că 
este ună avantajă inapreciabilă pentru sciință că s’a 
descoperită în creerulă lui Gambetta mari facultăți ora
torice. Fi-vomă mai înaintați în sciință dacă, după ce 
se va inspecta celulele creerului Victor Hugo, se va des
coperi în ele mari facultăți poetice? Acum câțiva an 
mulți se îndoiau.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.



Nr. 126. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Cnrsulu la bursa de Viena

din 17 Iuniu st. n. 1885.

Rentă de aură 4% . . . 99.20
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.— 
Imprumutulit căilorfi ferate 

ungare.......................... 147.50
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.30

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 123.50

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 109.—

Bonuri rurale ungare . . 102.25
Bonuri cu cl. de sortare 102.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt...............................102.—
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 101.40

Bonuri croato-slavone . . 102.—
Despăgubire p. dijma de

vină ung.........................—,—
împrumutul^ cu premiu

ung...................................117.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.40
Renta de hărtiă austriacă 82.55
Renta de arg. austr. . . 83.20
Renta de aură austr. . . 108 50 
Losurile din 1860 . . % 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 859.—
Act. băncel de credită ung. 288.50
Act. băncel de credită austr. 288.90
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.86
Napoleon-d’orI................ 9.85—
Mărci 100 împ. germ. . . 60.95 
Londra 10 Livres sterlinge 124.15

Bursa de Bucuresci.

Cota oficială dela 4 Iuniu st. v. 1885.

Cump. vend.

Renta română (5%). ... — —
Renta rom. amort. (5°/0) . . — —

» convert. (6°/0) . . — —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . — —
Credit fonc. rural (7°/0) . . — —

* „ » (5°/0) .
» ’ > urban (7°/0) • • — —

> (6%) • • - -
__ __* ■» - ioj ■

Banca națională a României 1226 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. 288 —

< » » Națională — —
Aură......................................... 10.25 (%) —
Bancnote austriace contra aură

Cursulu pieței Brașovu
din 17 Iuniu st. v. 1885. *

Bancnote românescl . . . Cump. 8.94 Vend. 8.95
Argint românesc .... . . » 8 80 • 8.85
Napoleon-d’orI................. . » 9.85 > 9.87
Lire turcescl..................... . » 11.10 » 11.15
Imperiali......................... . > 10.10 » 10.15
Galbeni............................. . > 5.80 • 5.84
Scrisurile fonc. »Albina < . > 100.50 > 101.—
Ruble Rusesci................. . > 124.— > 125.—
Discontulă » . 7—10 »/0 pe ană.

SflSF*’Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potă cumpăra în tutunge
ria lui I. Gross.

Nr. 671—1884. 2—3
a. f. sc. gr.

Escriere de concursu.
In înțelesulu instrumentului fundațiunale pun- 

tulu VI. 4. c. alinea din urmă și pe temeiulă 
§§-loril 120, 126 și 128 din statutele pentru 
administrarea fonduriloru scolastice ale foștilorii 
grănițeri români din teritoriulu de odinidră ală 
regimentului II. românu de margine din Ardealu 
se escrie concursu pentru ocuparea postului de 
profesore pentru musică și cântare la gimnasiulti 
românescu greco-catolică din Năsăudu și la sed- 
lele normali de prunci și de copile de aici, cu 
care postu e împreunată, după diferința carefi- 
cațiunei concurențiloră.

I. Salariulă de 700 fl. v. a. pe ană ca suplente 
cu dreptulă ca ddcă în timpă de trei ani, și-a 
împlinită datorințele de profesore la gimnasiulă 
din Năsăudă sâ p6tă înaintâ la. salariulă de nouă 
sute (900 fl.) v. a. cu dreptulă la pensiune ca 
la ceialalți profesori ordinari dela acestă gimnasiu 
și adausele decinali, cum se voră statori, după 
statute de cătră comitetulă administratoriu din 
când în când, pentru acelă concurinte, care va 
comprobâ cu documente legali, autentice și valide,

1) prin absolutoriu și atestate de progresă | 

său atestate finali dela vre-ună institută superiore 
pentru instrucțiunea în musică și cântări și anume 
dela unii conservatoră, că are capacitatea formală 
de a da instrucțiune în tăte instrumentele musicali.

2. Preferință va avea celă ce va dovedi că 
a fostă în escrcițiu practică și a dată învățătura 
din musică și cântare la ună gimnasiu său la 
una din scălele medie de asemenea categoriă cu 
succesă bună în timpă de trei ani, său că a 
esercitată în modă practică instruirea în musică 
la ună institută superioră de musică' și cântare, 
său că după absolvirea conservatoriului a fostă 
totă în atâtă timpă conducătoră de orchestru mi
litare de musică după lege, ori stătută, său ca 
conducătoră ală unei capele de musică din vreo 
cetate.

3. Că scie limba română ca limbă de pro
punere, său limba nemțăscă, maghiaiă, francesă 
ori italiană ca limbi mijlocităre pentru învăță- 
mântă, avendă celă ce nu scie românesce, în timpă 
de trei ani a se supune unui esamenă, prin care 
să dovedăscă că e în stare a’și propune obiectulă 
în limba română.

4. Originea, etatea și religiunea prin carte 
de boteză.

5. Studiele ce le-a mai făcută cumva și că 

e atâtă de moralminte, câtă și în purtarea sa 
civică, nepătătă.

6. Testimoniu medicală despre starea sănătății.
II. Salariulă de 600 fl. v. a. pe ană la con- 

curintele fără una său mai multe din condițiunile 
puse mai în susă, însă acesta numai ca substitută 
fără dreptă de pensiune și de decenale.

III. Comitetului administratoră de fondurile 
scolastice grănițeresci i se reservă însă dreptulă 
de a remunera serviție estraordinari, după trei 
anî urmate de result.ate și succesă de totă emi
nente în împărtășirea la școlari a învățământului 
din musică și cântare, său prin salariu mai mare 
pănă la maximulă de 900 fl. v. a. său prin în- 
naintarea la gradulă de suplentă ori definitivă.

Suplicele concurinții ’și le voră adresă la: 
Comisiunea administratăre de fondurile scolastice 
din Năsăudă pănă la 16 Augustă 1885 călin- 
dariulă nou la 6 ore săra, căci mai târziu nu 
se voră mai primi și nu se voră subșterne spre 
desbatere și considerare.

Din ședința comisiunei administratăre de fon
durile scolastice și de stipendie ale foștiloră gră
nițeri români.

Năsăudă, 6 Iuniu 1885.
Președintele: Secretariulă :

losifu Mihalasiu m. p. loachimu Mureșianu m. p.

Mersulu trenurilor^
pe linia Frc «lealii-Budapesta și pe linia Teiușd-A.radîi-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

l*redealu-Budapesta Budapesta—Fredealii

Timișfl

Bucuresci

Predealu (
(

( 
(

(
(

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii 
Hașfaleu

Sighiștira 

Elisabetopole 
Mediaști 
Copsa nucă 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneltt 
Teiușft 
Aiudii 
Vințuld de susfl 
Ui6ra 
Cncerdea 
Ghiristi 
Apahida 
Clușiu £

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriști 
Stana 
Huiedinti 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

Oradia-inare
P. Ladăny 
Szolnok
Bnda-pesta

Viena

Trenă 
de 

persdne

Trenii Trenă 
accelerat omnibus

Trenii 
omnibus

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.08

6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26

10 01
10.20
10.30
10.37
10.51
12.37
2.58
6.00

6.35
3.00

Nota: Orele de ndpte suntâ cele dintre liniile grdse.

5-OC 7.45 — Viena
9 45 12.5C — Budapesta

9.47 1.09 — Szolnok
10.11 1.4C — P. Ladâny
10.44 2.27 Oradea mare
10.51 2.55 — Vârad-Velencze
11.18 3.38 Fugyi-Văsărhely
11.36 4.17 Mezo-Telegd
11.51 4.47 R6v
12.23 5.42 Bratca 

Bucia1.19 7.37 1 —
1.30 8.01 _ Ciucia
1.37 8.21 __ Huiedin
2.05 9.05 — Stana
2.25 9.49 __ Aghiriș
2.36 10.02 — Ghirbău

Nedeșdu

Clușiu
— 6.20 —
3.13 6.59

7.15
—

3.40 7.43 — Apahida
4.01 8.29 — Ghiriș

(
Cncerdea— 8.55 —

— 9.04 —
4.24 9.12 — Uiora
4.49 10.23 — Vințulă de sustt
— 12.32 — Aiudii

5.58 12.59 — Teiușă
6.08 — 8.00 Crăciuneld
— — 8.34 Blașâ
— — 8.59 Micăsasa
— — 9.34 C«pșa mică
— — 10.16 Mediaști
7.14 — 11.04 Elisabetopole
7.43 — 12 17 Sigișdra
— — 12.47 Hașfaleu
__ — 1.21 Homorod
8.22 — 2.05 Agostonfalva
8.48 — 3.08 Apatia
— — 3.39 Feldiâra

3.55, Brașovă9.13 — 4.05
9.18 10.37 — Timișii

10.31 12 59 Predealu ,12.07 4.45 8.22
2.10 10.05 10.30 Bucuresci
2.45 10.50 —
8 U'l 6.05 —

Trenă 
omnibu

Trenu 
accelera

Trenii 
omnibi

Trenu 
îs de

peraănf

Trenu 
omnibus

— 7.15 — 1 - —
6.47 1.45 3.15 6.2( 8.0J

10.37 3.41 7.21 9.11 11.40
1.44 5.21 8.21 11.26 2.31
5.3b 6.41 1.28 —
— — 9.45 2.0C —
— — 9.59 2.11 —
— 7.14 10.28 2.31 —
— 7.42 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —
— * — 12.43 4.01 —
— 8.31 1.31 4.26 —
— 9.01 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24 —
— 10.01 5.05 6.43 —

12.05 10.16 — 7.0 3 —
12.31 — — 7.26 —
2.16 11.24 — 8.51 —
3.12 11.43 — 9.31 —
3.32 11.45 — 9.43 ■—
3.41 — — 9.51 —
3.50 — — 9.58 —
4.25 12.08 — . 10.24 —
4.50 12.22 — 10.44 —
5.41 — — 11.28 —
6.0? 12.57 — 11.44 —

6.40 — — 12.18 —
7.00 1.27 — 12.36 —
_ 1.45 — 1.22 6.01
— 2.06 -- 1.56 .6.40
— 2.31 — 2.34 7.20
— 2.50 — 3.02 8.01
— 3.48 — 4.41 10.05
— 4.19 — 5 30 11.02
— 4.34 — 6.03 11.3’
— 4.53 — 6.35 12.14
— 5.20 — 7.14 1.09
— 5.3 -—• — 1.50
— 6.07 — — 2.48
—. 6.32 — — 3.23
— 7.30 — — 4.56

11.35 9.40

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiuștt-Aradăt-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibus peradne persone accelerată omnibnt

Teiușfr 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 __
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8.00
Vințulă de josti 12 20 — 4.53 O„ZK._.„Î- 11.02 3.44 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 ozOliiok 11.12 4.02 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3 37 753 ft.?5
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
Deva 2 35 —‘ 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branicica 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3 50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam . 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6 14 10 23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Branicica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10 10 — 12.24
Szolnok 2.39 12.00 4 53 Șibotă 10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — .1.40
Viena — 8.00 6.05 Teâușft 12.05 — 2.24

Aradft-Timișdrffl Simeria (Piski) Petroșeui

Trenă Trenă de Trenă de Trenu de Trenă Tronu
omnibus peradne persone persone omnibufl omnibus

Aradft 6.00 12.55 8.25 (■simeria 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7 05 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7 53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07
Timișdra 8.42 3.40 10.06 S* etroșeui 10.43 4.04 6.^9

'fimișăra-Aradfi Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenă Trenă Trenu Trenă
peraăne peradne omnibus omnibua omnibus do pers.

Timiș6ra 6.07 12.25 5 00 Petroșeni 6.49 9.33 5.28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.06
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10 54 6.45
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.25
Nămeth-Sâgh 7.23 2.25 6 53 Hațegă 9.31 12.17 8.02
Aradulă nou 7 40 2 54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8.44
Aradft 7 50 3 10 7.40 Simeria 10.53 1.35 9.15>


