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I învrednicită și eu de a vede locală unde 
I se fabrică așa numitele iedne dc Xitula, 
de care suntu pline mai tote bisericile 
.și mai tote casele țărauiloru români din 
Ardealfi. ba aceste iedne se transportă 
chiar .și prin Ungaria. Bănată și Buco
vina.

Fabricațiunea lor e fortesimplă : c’und 
penelă înmuiată în colori se tragă câ
teva brezde pe o bucată de sticlă, for- 
mându astfelă o anumită figură, de de- 
subtulă căreia se serie < n litere cirilice 
d. e. „Sfântnlă Nicolaeu etc. Numele fi- 
gurei desemnate, deși nu se însemnă tot- 
deiuia, ar fi neapărată necesară a se îu- 
sămna. căci altmintrelea e imposibilă a 
gâci pe cine vre să representeze cutare 
ori cutare figură, deorece aceste figuri, 
cărora ll-se dau nume de ale sfințiloru. 
suntă de cele mai multe ori cu totulă 
diforme și forte defectuose.

C'ttm dică, fabricațiunea acestora i- 
cdne e forte simplă, der cu norocii. Ni
cula cu icdnele ei a monopolisată deco- 
rațiunea a mii și mii de biserici și case 
românesc! și abia de câțl-va ani au în
cepută și unele din bisericile și casele 
țeraniloră noștri a se emancipa de sub 
jugulă acestui monopolă.

Se prenumoril la tute oli- 
ciele poștale din întru și lin 
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Ungaria și Transilvania, acesta 
pămentu binecuvântată cu tote 
Iriunsețele și darurile naturale, 
aceste țerl împopnlate de cele 
mai alese și de cultură mai ca
pabile vite de popore, ar pute se 
tiă unu rain pămentescă, unu cen
tru de lumină și de cultură, o ce
tate neînvincibilă prin înțelegerea 
și iubirea fiiloru săi.

Ar pute se Hă, der cum suntă 
ele în adeverii ?

Frumsețele și bogățiile aces
tora țâri suntu esploatate de 6- 
meni și bani străini. Guvernulii, 
căci elfi este afil statuia, elu po- 
runcesce și dirige tote. se îndes- 
tulesce c’unu fatalismă adevărată 
turcescft, decă acești omeni și bani 
streini pe câtă timpu strîngu a- 
veri aici, îșl dau nume și firme 
unguresc!

Mii ionele de locuitori ai acestor 
țerl orbecă în nesciință, nu suntu 
luminate nici adl asupra drepturi- 
loru loru cetățenesc! și scurmă 
încă si astădl pămentulu așa, ca 
și cu sute de ani înainte. Tăia
turile ridicate de Trefoil în Pesta 
și școlele lui de concurență, cari 
nu acoperă nici o lipsă, ci înau- 
gureză numai lupte pentru susți - 
nerea limbei și naționalității și în 
cele inai depărtate colțuri ale țe- 
rei. nu potă orbi pe cei ce sciu 
ce este cultura poporală.

De tăriă și respectă în afară 
nici vorbă nu pote fi acolo unde 
guvernulu susține idei scrîntite. ne
drepte și turburătore ca aceea a 
maghiarisărei tuturora cetățeniloru 
statului.

La tote aceste se mai adauge 
miseria administrației, .justiției și 
mai alesă a stâriloru economice.

Guvernulu afil nu se mai gân
dește decâtu la aceea cum se-’șl

I afle noi creditori și cum s6 se 
| susțină, la putere. Creditori pen
tru procente bune totă se mai află 
nu se scie inse până când țera 
storsă până la ineduvă va pute s6 
plătescă aceste procente. Pute
rea crede guvernulu a șl-o Ii asi
gurată prin legiunile de ființe scă
pătate. cari se susținu din sa ulu 
cu grăunțe ală statului și cari în 
căderea guvernului î.șl vedu pier
derea posițiunei loru: crede a 
șl-o fi asigurată prin fanfarona
dele sale în Gestiunile esteriore, 
prin cari de o parte măgulesce 
vanitatea nemărginită a Magliiari- 
loră, de altă parte se arată tare 
și mare ..propter fiiuoreni populi* în 
lăuntru, și în fine prin denunțarea 
și înegrirea ca: resvretitorl, tur 
burătorl a tuturoru celoră ce mai 
arată convincțiune propria, inde
pendență de cugetare și a celoră 
cari strigă după dreptate.

Unde voma ajunge pe acesta 
cale ? De sigură că la o catos- 
trofa ne mai pomenită: acesta o 
presemtu. ba o și discută între sine 
cu îngrijire chiar și faiseurii, d-lui 
Tisza.

Cum vine der, că presimțindu 
totă lumea că mergemu spre pră- 

I pastiă nu se ridică ună curentă 
| puternică spre a opri în locu pe 
cei dela guvernă? Dela capă se 
impute pesc.ele! Guvernulu ungu- I 
reșcă stă pe basa utilității și a- ’ 
cestu principiu, seu mai bine disu 1 
lipsa a orice principiu a devenită 
motorulă principală ală politicei 
lui. care a lățită demoralisaiea în 
tote straturile cetățenimei.

Guvernulu <]ice : lăsăinu tote 
după cei mai puternici, ca se ne 
lase pe noi a face ce voimu cu 
cei mai mici și astfelă să doben- 
dimu câtă vomă pute pentru na
țiunea nostră. Aspiranții la. pos
turi și favoruri dicu : lăsăină tote 
după guvernă ca se neputemă um
plea dlele nostre. Poporală nu pri-

cepe clin tote aceste nimica: elu 
tace și se lasă, a fi dusă ca vita 
la jugu. La viitorulă statului, pen
tru care se mănâncă atâtu de mult 
la banchete, se golescă atâtea pa
hare și spintecă aerulu de atâtea 
,,eljen“-uri, nu se cugetă seriosă 
nimeni dintre generația acesta de 
aspiranți.

E tristă der adeveratu, că a<]I 
nu esistă în Ungaria partidă par
lamentară, dela care se se potă 
spera reînsenătoșarea stăriloră pu
blice și înteineiarea unui viitorii 
bună și sigură.

Apponvștii nisuescu a pune la 
cârma țerei aristocrația și clerica
lismul u. Istoria ne spune unde am 
ajunge pe acestă cale. Stagnațiu- 
nea și ideile ruginite, ale căroru 
urmări triste le deplângeam atjl, 
suntu fructele dominațiunei înde
lungate ale oligarcliiei. pe care nu 
a putut’o îmblânfii nici energia 

| unui Matia Corvinulă, nici uma
nitatea lui losifă ală 11-lea.

Politica partidei maghiare așa 
disă liberală se îngrijesce numai 
de ași face pe calea utilității mulți 
și buni argațl și unelte de totă 
felulă și a se eternisa astfelă pe 
sine. Una nu i se pote nega a- 
cestei partide: ea îșl cunosce bine 
timpulă și omenii, cari trăescu în 
tr'ensulă. Etă enigma maiorități- 
loră sale coverșitore. E clară că 
pentru asemenea partidă se potă 
însufleți numai omenii dependent! 
și bmenii trebșoreloru.

Partida independenfiloră Un
guri în fine, luptă pentru unu prin
cipiu, care realisată, ar fi unulă 
dintre cele mai puternice mijldce 
de progresare: der independenții 
totodată suntu cei mai aprigi con
trari ai egalității naționale și de 
limbă în aceste, țfiri poliglote. Și 
totuși fără înțelegere și solidari
tate nu s’a eluptată de când e lu
mea nici nu se va elupta inde
pendența unei țări.

Etă pentru ce nu atrage ni ■! 
stegulu celă frumosă ală indepen
denței și pentru ce nu causeză ac
tualului guvernă nici o bătae de 
capa mișcarea independistă. Tisza 
e cu multă mai dibaciu în de a- 
ceste decâtu se nu întîmpine cu 
unu snrisă sarcastică pe acei omeni.' 
cari dorescu scopulă der înșiși ni- 
micescă mijlocele, prin cari s’ar 
pute atinge acelă scopă.

Esclusivismulă și privilegiile 
din vechime, n’au lăsată ca aceste 
țerl se se desvolte așa cum s’an 
desvoltată alte țerl mai fericit" 
Cădendă privilegiile in Ungaria și 
Transilvania n’au cădutu totă o- 
dată și nisuințele din cari au is- 
vorîtă: curendă s’au aflată alte 
titluri de privilegii. S’a inventată 
„națiunea susțiitore de stafu“. s'a 
identificată o națiune cu statuia, 
„maghiarisarea‘‘ s’a proclamată ca 
idealulu statului și totă cei de de- 
multă învertescă lingura cea mare 
în blidu. er milionele de foști io
bagi rămână și acum straiță gol a 
și de cultură și de. avere. Cu alte 
cuvinte trăimă totă timpulă „or
dini loru și ala staturiloră,14 numai 
cu alte etichete.

Ar fi timpulă supremă ca se 
înceteze odată nebuniile hărădite 
din timpurile ruginite, nebuniile 
de-a înghiți popore, cari devină 
cu atâtă mai ridicule, cu câtă suntă 
mai nevoiași cei ce voră a înghiți. 
Ar trebui ca politica interioră dela 
noi să ia o direcțiune sănăthsă și 
demnă de secululu în care trăim: 
ar trebui ca să urmeze și bărbații 
de stată dela noi esemplulu sta- 
teloră poliglote infloritore dm Eu
ropa : se lucreze cum au lucrată 
poporele cu minte sănătosă, pe cari 
sortea le-a avisatu se trăeseă îm
preună cu altele întrunii stată. 
Ar trebui în fine se pornescă cu 
toții pe calea «decoratei drniocrații, 
căci numai acesta ar pută mântui 
și ferici acestă stată.

FOILETONUL^’ „GAZ. TRANS.

Feregrinagiu la Nicula.
Audisemu încă de multă, c-ă Nicula 

e unu simplu sată, ca tote satele, cu 
deosebire numai, că pămentulfi lui e mai 
puțină fructiferă ca în multe alte părți 
ale Ardealului, er locuitorii lui. deși Ro
mâni. nu au portulă românescă. Prin 
urmare nu aveam nici unu îndemna, nici 
o plăcere de a mă duce la Nicula. și cu 
rote astea m'am dusă. Pentru ce?

Audisem, că la sărbătorea Sântei- 
Mării este obiceiulfl de a se duce ome
nii la Nicula. și așa am socotită se mergă 
și eu. să facil ce fact! alții, cu tote că 
aveam să facil unii drumă destulă de 
mare: 7—S Ore cu trăsura.

Am plecată der la Nicula fără vr'un 
scopă hotărîtu si fără nici o speranță 
de-a profita ceva din acea călătoria și 
■ •n tote acestea am profitatd multă. De 
o parte am avut avantagiul. că ml-ain câș
tigată unt! titlu spre a pute (lice, că am 
lostă și eu la Nicula. ceea ce înaintea 

oporulni nostru din Ardealu trece de 
rdinarn ca ună faptă de religiositat.e. 

L e altă parte am profitată, fiindcă m'am

In adevără, a și sosită timpulă să 
ne seăpăină de aceste iedne diforme și 
să le înlocuimă cu altele mai moderne 
și mai estetice. Der nu voiu să fiică, 
că dbră facemă bine cum facemă, când 
înlocuimă iconele dela Nicula. cari suntă 
fabricate de Români, cu nisce iedne fa
bricate de speculanții evrei din Buda
pesta etc.

Iconele dela Nicula suntă lucrate de 
Români, prin urmare suută industriei na
ționalii roniâncscă. Colportatorii aces
tora iedne asemeoea suntă Româul, 
prin urmare în icdnele dela. Ni - 
cula mai avemă și unu mică cviwwcIm ro- 
nitinescii.

Din aceste puncte de vedere eu 
credă. că nu ar fi bine. ca. vreudu a ne 
emancipa de icdnele. de adl dela Nicula, 
să încuragiămă industria străină. Din- 
potrivă, suntemă datori din punctă de 
vedere economică națională a stărui ca 
industria română dela Nicula să cores
pundă ceriuțeloră de astădl. fiă și numai 
în parte. Să li se dea industriașiloră 
români din Nicula îndemnnlă și ajuto- 
rulă necesară pentru a se cultiva și per
fecționa în arta loră. spre care au o în
clinare înăscuta.

Atâta am voită să dicu despre icd
nele dela Nicula. Acum sfi ine întorcă 
la obiectă:

Nu farmeculă iconariloru. nici irum- 
seța loculiu, căci sătulă Nicula numai 
frumosă nu e, ci o hună a St. Mării a- 
târnată pe păretele unei bisericuțe de 
lemnă. este obiectulă care atrage pe po- 
poru la peregrinagiu.

Icona este simplă ca tote iconele 
de felulă ei. Se bucură însă de-o ado- 
rațiune deosebită din partea poporului, 
căci se dice că ar fi riuă: Inzadaru te 
vei încerca a-o muta în locă străină, 
căci ia nu stă unde o aședl, ci se în- 
torce de sine la loculă ei.

Pentru a da ună adăpostă mai con
venabilă miraculosei icone, s’a zidită în 
timpulă din urmă — grațiă pioșiloră pe
regrin ale cărora contribuirl în totă 
anulă suntă forte considerabile — o bi
serică pomposă în apropierea vechei mă
năstiri. Der ce folosă.... Sânta iconă n'a 
voită să se sălășluiescă în noua biserică 
în care tu transportată, ci prin puterea 
ei sfântă s’a reîntorsă de sine la loculă 
de mai nainte, unde se află și acum. 
Așa se vorbesce în poporă, care scie 
legende întregi despre puterea mirae u
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Durere îuse că omenii politici 
Unguri de niinicu nu suntii a<|î 
mai străini, că tocmai de ideile 
adevărate democratice.

Pilele trecute Gladstone a ținuta o 
vorbire în causa Irlandesiloră cătră libe
ralii din Wales. Eld șl-a încheiata vor
birea cu următdrele cuvinte: Arareori 
am fosta în posițiune de-a vorbi cu multă 
îndestulire despre politica Austro-Unga- 
riei: der cu cea mai mare liniște am pri
mita scirea, că Austria a dată Poioniloră 
galițiani o autonomia liberală. In pri- 
vința acesta, dice Gladstone, Austria în
trece pe Anglia.

*
Comentânda vorbirea lui Floquet din 

Toulon, diarula „Dayly jTelegraph11 îșl es- 
primă convingerea, că declarările paclnice 
ale ministrului președinte francesă pota 
mulțumi pe cei din Berlină, pentru că 
ele stau mai pe susa de orl-ce bănuell. 
De presenta Francesii sunta contra răs- 
boiului, a căruia răspundere, decă ar vre 
s o ia asupră-șl cutare bărbat de stata, fără 
îndoială că ar fi doborîta de cătră mă- 
r ia poporului. Floquet o scie acesta 
forte bine și de aceea s’a esprimată așa, 
câtă se aducă serviți! bune Republicei și 
contrarii sei politici nu voră ajunge la 
nimieu, decă cuvintele lui Floquet voră 
ave câta de puținu resunetă.

losă a acestei icone, în care privesce elă 
o adevărată oglindă a sufletului: Sub 
privirea celui păcătosu icona se pre
sents în colori posomorite, este tristă, 
ba câte odată chiar lăcrimeză; înaintea 
celoră curați cu sufletulă însă, icona se 
arată veselă și zimbitore.

Nu-i mirare der, decă cu ocasiunea 
serbătorei Sfintei-Mării, mai alesu la 
Sântă-Măria mare, timpulă obicinuită alu 
perigrinagiului, sute și mii de credin
cioși peregrineză la Nicula stândă să ia 
în slavă mica mănăstire de lemnă, în 
care se află sfânta iconă și care e si
tuată într’o pădure ce se înalță pe un del 
deasupra satului Nicula. Doi gendarml 
cari stau cu baionetele pe pușcă în ușa 
bisericei și alți gendarml, cari stau în 
biserică în jurulă s-tei icone, abia potă 
răsbi a ține ordinea. Imbulzela e colo
sală, așa că adeseori gendarmii din ușa 
bisericei se vădă siliți a recurge la ba
ionetă pentru a împrăștia mulțimea ce 
stă să calce peste ei pentru a întră în 
biserică. Unii esu și alții intră. Acesta 
se continuă totă diua. Celoră ce intră 
nu le este iertată, der nici nu potu, din 
causa nădușelei nesuferibile, să petrecă 
multă în acestă biserică de lemnă, strimtă

Pentru sinceritatea vorbirei minis- 
t , ui președinte, dice „Deyly Telegraph11, 
ma' potu s rvi următorele: Nimica nu 
pote fi mai la loca decâta tactica lui 
Goblet în cestiunea Masauahiilui. Nici 
unuia dintre contrarii săi politici nu pote 
dice, că ela a fosta prea mole în apă- 
r.-.rea drepturiloră Franciei. și pe când 
și-a șciuta țese așa de cu tăriă și de 
bine argumentele sale, pe atunci în vor
bele sale așa a fosta de moderata și de 
circumspecta, încâta nimeni nu se aș
teptă se urmeze din acestea vre-unu con- 
flictu seriosă între cele doue puteri in
teresate.

Nu se pote însă dice totă așa și 
despre C'rispi, pentru că depeșele lui vă- 
tămătore, de sigura că în alte împrejurări 
ar fi data nascere la o replică primej- 
diosă păcei. Goblet a condusa afacerea 
cu atâta esperiență și tacta, încâta la 
casă decă s’ar nasce complicațiuni mai 
seriose între cele două puteri, de sigura 
că simpatiile tuturora, ar fi pe partea 
Franciei și nu pe a Italiei provocătore.

Der ce e mai multa, incidentula a- 
cesta, care a întrevenita în mijlocula 
tractărilorti comerciale neisprăvite, este 
mai multă spre folosulu administrațiunei 
lui Floquet; ela nu pote causa nici o 

pagubă Franciei și bine sciu Francesii, 
că jertfa răsboiului vamală va fi Italia.

Suecesula materiala și diplomatica 
așaderă este pe partea Franciei. De alt
mintrelea și omenii cei mai parțiali re- 
cunoscă, că Floquet și cabinetula său 
nu au pierduta terenu, ci din contră n’are 
de ce să se temă decă îșl va câștiga și 
de aici înainte în astfela de moda stima 
și respectula mariloru puteri, prin decla
rările sale cumpănite.

E destula — continuă „Daily Tel.“ 
• pentru liga de pace, decă se face o 

astfelă de declarațiune în favorulu păcei; 
și declarațiunea acesta cu atâta e mai 
însemnată, cu câta ea s’a făcuta după 
acele mișcări navale, ce au făcuta pe ori 
și cine să credă, că Francia este ori și 
când în dreptă să dispună în marea me- 
diterană și este în stare să țină țărmu
rile ei nevătămate.

sji
Din Serbia sosesce scirea despre o 

nouă schimbare în ministeriu. După o 
depeșă din Belgrada, cercurile politice de 
acolo dau o mare însemnătate împregiu- 
rării, că regele Milana a chiemata pe Ris- 
ticl la Abbazzia, unde se află și ela cu 
fliul seu. E generalisată opiniuuea, că 
schimbările în ministeriu sunta apropiate 
în urma întâmplărilor a celora din urmă 
din Belgrada. Lumea de acolo se așteptă 
chiar și la o schimbare de cabinet. Pă
rerea acesta cu atâta se vede mai basată, 
fiind că chiar și ministrulfl BoghicevicI 
a fosta chiemata alaltăieri la Abbazia. 
După o altă telegramă sedice, c-ăRisticI 
n’a mersa la Albazia din ordinula Re
gelui, ci așa numai pe ne așteptate. To- 
tulă e secreta.

Porta reține în Constantinopola • de 
12 ani pe Prenk-Bib-I)oda, capula Miri- 

I dițiloru din Albania. Tulburările din 
Albania au silita acum pe Portă să esi- 
leze pe Bib-Doda în Caxtumani din Asia 
mică. Bib-Doda'înainte de plecarea sa 
cercetată pe ambasadorula francesu con
tele Montebello din Constantinopolu, ru- 
gându-la se stăruiescă pe lângă guver- 
nula francesu, să-’lă sprijinescă.Ambasa
dorula francesă însă i-a răspunsa, că de 
dragulu lui de sigură Goblet nu va fi 
aplicata se-’șl trimită corăbiile sale în 
Bosforă; după aceste capula Miridi- 
țiloră albanesl s’a depărtată năcăjită.

Bulgarii, cari au fosta Duminecă în Pe
tersburg, mai alesa Zancow, au făcuta totă 
posibilul să provoce căderea prințului 
Ferdinandă prin o procedere energică a 
Rusiei. Zankow a asigurată, că, grațiă 
mijloceloră sale băneșci, prințulă se pote 
ține încă multă timpă. Rușii vădă în 
aceste cuvinte dorința oposițiunii bulgare, 
de a școte castanele din spuză cu mâni 

streine, ceea, ce este ună obiceiu urîta 
ală Bulgariloru. Oposiția se procedă 
acum însăși energică. Iu „Nowoie Vre- 
miau ună Bulgară sfătue.șce pe Rusia, 
ca în înțelegere cu cățl-va puternici din 
Bulgaria se înlăture pe prințulă Ferdi
nandă ; pentru acesta Rusia are numai 
să le asigure persona și averea, după 
gonirea Coburgului.

„Daco-Roniânl în coniitatnlu Bihorului."
Sub titlulu acesta reproducă 

cjiarele unguresc! unnătărele acu- 
sări și insulte, luate din fdia „pa- ; 
triotică“ Sz«b(t<lsăg, din Oradea mare:

In Vașcău (Vaskoh) și împrejurime 
de una timpă încoce s’a putută observa 
ore-care murmură, fără ca să se fi pu
tută însă constata adevărata și sigura 
causă a acelui murmură. Acum însă 
s’a aflată, că Vasilie Sala, învățătoră gr. 
or. în Vașcău, Ioană Popoviciu, învățătoră 
gr. or. în Vaskohzador și >.nu așa nu
mit Koroij umblă cu lăcomiă să cetescă foia 
„economică11 din România, ce portă nevi- 
novatulă titlu: „ Gazeta Satului111 ? —Red.) 
seu „Gazeta Satanului1. fin unguresce : 
„Gazeta Dracului1 „Ordog ujsâgu). Numi- 
tulu diară a sosită îuțoțonată în colorile 
Valahiei și cetitorii sei din provinciă s’au 
adunată cu mare poftă să asculte învă
țăturile lui.

Diarula acesta l’a resfirată și ună 
individă ală autorității publice, der fi- 
indu că în primulului art.icolu se vorbesce 
„despre alegerea sămenței de sămănatu11. 
în alu doilea „despre aplicațiunea mași- 
neloră în economia11, n’a suspiționatu ni
mica rău despre acesta foia și astfeliu 
nu s’a mai interesata de acesta diară pe 
care îlă credea că-i nevinovată.

Cercetândă însă ’și mai departe causa 
efectului i-a atrasă din nou atențiunea 
acelu diară nevinovată, pe care respec
tiva personă l’a cetită acum dela înce
pută pană la sfîrșită și a aflată, că tit
lulu sub care se ascundă vicleniile aces
tei toi nu corespunde cuprinsului. Nu
mai primii doi articoll s’au obicinuita 
a fi așa de nevinovat!, ceialalțl suntu cu 
tendințe politice, în cari se înjură 
statuia și națiunea ungurescă cu intea- 
țiunea de a agita îgnorantulu poporă 
valahă11....

Aci reproducă foile unguresc! 
câteva pasage din ună articulă 
ală foiei românesc!, apoi vorbindu 
despre învețătorulu gr. or. din 
Vășcău, continuă după„Szabadsâgli 
astfel u:

r
Scola greco-orientaliloră din I ășcău 

fiindă slabă, la cererea în scrisă a mai 
multora locuitori de acolo, inspectorulă 

r. de scole alu comitatului a mijlocita se 
ll-se ridice o scălă de stată.

Abia s’a deschisă însă scola de stată 
și subjudelui de cercă, ce era aplicată 
pe timpulă acela în Vășcău, i-a succesă 
a-i constrînge pe locuitorii gr. or. ca să- 
și ridice o scolă gr. or.: ba pentru ca 
inspectorulă r. școlară să nu aibă nimica 
de disă nici în contra învățătorului și 
nici în contra localității, judele r. de 
cercă a eșitu în timpulă acesta din lo
cuința sa, pe care a oferit’o ca locală 
pentru scolă, er ca învățătoră a a- 
dusă pe Vasiliu Sala, absolventă ală 
preparandiei din Aradă.

Invățătorulă gr. or. din Vășcău pri- 
mesce dela episcopia catolică din Oradea- 
mare ună anumită ajutoră pentru instru
irea liinbei tmgitrescî.

Inspectorulă r. de scole, visitându 
acestă scolă de repețite ori, s’a informată 
despre uneltirile antipatriotice ale lui Va
siliu Sala, care pe școlari i-a învățată 
cântări dușmănose națiunei și s’a silită să 
propage una spirită periculosu pentru li
niștea și pacea publică. Mai de multe 
ori a amintită numele lui înaintea comi
tetului administrativă ală comitatului 
mustrându-lu. er odată a confiscat la 
elă poesii „ofeusătore și agitătore11, cari 
apoi s’au trimisă la ministeriu: de altă 
parte s’au făcută pașii necesari, ca aju- 
torulă datu din partea episcopatului de 
ritulă latină se ’i se dea numai pe lân
gă chitanță vidimată de inspectorulă șco
lară.

Episcopatulă cu promtitudine patri
otică s’a supusă acestei cereri; inspec- 
torulu regescă de scole însă, în timpulă 
din urmă a făcută la scola gr. or. din 
Vășcău nisce esperiențe atâta de grozave, 
încâta a trebuita să denege vidimarea 
chitanței. In urma acesta Sala a trimisă 
inspeetorelui o scrisore cu data de 26 
Augustă, în care se esprimă între altele 
asttolă... (se reproducă câteva pasage din 
scrisdrea d-lui învățătoră adresate cătră 
inspectorulă, apoi continuă mai departe 
...Și acest om, care cu o mâuă a scrisu 
aceste șiruri umilitdre, cu cealaltă mână a 
divulgat tipăriturile agitătore scrise în 
contra „Maghiariloră vicleni11.

Autoritatea comitatensă însciințată 
fiindă despre uneltirile acestea, a pășită 
cu energiă, a tăcută cu gendarmii per- 
chisițiă domiciliară și după ce s’a ade
verită starea faptică a lucrului, pe pase
rile cele bune le-a arestată, er despre 
acestă casă s’a făcută arătare la locu
rile mai înalte. Au fostă arestați cu giu- 
darniii învețătorii Vasilie Sala din l'ășeău 
și Itomulus Bartosă din Sohodo/ulă i'ăș- 
căului.

și întunecosă.
Cei ce întră se urcă pe câteva scări 

pentru ca să sărute sfânta iconă, ce este 
aședată mai susă de cum e statura unui 
omu. După ce o sărută, se scoboră și 
esă pentru a lăsa se între alții în locuia 
loru. Nu arare-ori se întâmplă chiar și 
nenorociri din causa acestei groznice îm- 
buldell.

Pe câtă de mare este îmbuldela și 
confusia în biserică, pe atâta este de 
mare și afară de biserică. De o parte 
vedl cetele de Ruși venițl de prin Unga
ria, purtându înainte câte un prapor și cân- 
tândă imnuri sfinte; de altă parte șiruri 
întregi de cerșitorl pe laturele stradeloră 
imploră elemosina trecătorului; în fine 
mai vină șetrele de mărfuri ale unoru 
Evrei și Armeni speculanți, de altă parte 
cârclume și lăutari. Pădurea geme de 
acestă sgomotă confusă și ună prafă co- 
.osalu se ridică ca și ună fumă peste ar
borii de fagă și de stăjară.

Cam pe la ojină mulțimea începe a 
se rări. Tinerimea de ambe sexele se 
întorce în satu. Aici îi așteptă musica. 
Să ’ncepe joculă. O șură mică a unui 
proprietară din sată servesce dreptă sală 
de jocu. Danțulu dureză 3—4 ore și cu 

elu se încheia solemnitatea „sântului 
peregriuagiu.11

Din punctă de vedere religiosă ere- 
dinciosulă nu multă a putută profita din 
acestă peregrinagiu. La Nicula se facă, 
ce-i dreptă, frumose rugăciuni cu ocasi
unea acestei sărbători, din partea preo- 
țiloru români din diccesa Gherlei, de 
care se ține acestă comună, der liniștea 
sufletescă a credinciosului e prea turbu
rată, atențiunea lui e prea absorbită de 
multele înriurințe esteridre, decâta ca se 
potă asculta în deplină pietate sfintele 
rugăciuni.

Nici sfânta iconă nu-șl manifestă 
puterea ei de vieță, ce ’i se atribue de 
poporulă nepriceput. Multele impresiunl 
esteridre nici nu iartă pe privitorulu bi
gotă să-și imagineze acestă iconă zîm- 
bindă ori lăcrămânda, amăsurată fanta
siei și disposiției sale sufletescl, ci fiă- 
care o vede așa, cum în adevără este, 
adecă o iconă simplă, der frumosă, ca 
tote iconele sfinte.

Peregrinulu nu arareori se’ntorce 
desamăgită. Mântuința sufletului nu este 
a se căuta în mijlocula unui sgomotu 
ca acesta, căci mai multă garanțiă ofere 
pentru mântuința sufletescă rugăciunea 

evlaviosă, ce credinciosulă o ridică li- 
niscitu lui Dumnedeu în biserica din să
tulă său, decâtu în mijloculu unei pieți 
ea acesta, unde prea puțină ocasiune are 
pentru a se gândi la cele sfinte.

Din punctă de vedere economică, 
perderea ce resultă din acestă peregri
nagiu este fdrte mare pentru poporulă 
nostru. Oboselă, spese și perdere de 
timpă. Pe cei mai mulțl acestă pere
grinagiu îi costă câte 2 și trei dile de 
călătoriă. Călătoria costă bani, acasă se 
întâmplă pagube și lucrulă rămâne în- 
dfiretă. Perderile în timpă, pagube și 
în bani, ce resultă din ună singură pe
regrinagiu. câtă privesce pe poporulă 
nostru, eu credă că s’ar pute evalua cel 
puțină la câteva mii de florini. Aceste 
mii se perdă în fiăcare ană celu puțină 
odată, la st. Măria mare.

Ascfela peregrinagiulă la Nicula se 
presentă mai multă ca o pierdere pen
tru poporă, decâtă ca ună câștigă în ce 
privesce religiositatea lui și acesta ar 
trebui se-o aibă în vedere conduceto 
rii săi. Unu peregrinii.
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Rizov, fostă colaboratorii la diarulti 
„ Svoboda11 și fostă prietinii alii guver
nului actualii, er acum oposițiouistă în
focată, a venită de vr'o câte-va săptă
mâni aici pentru ca să scotă ună diară 
oposițiouistă. Acum a eșită primulă 
numără din acestă diară, care are ca 
titlu numele revoluționarului Cristo Bo- 
tiof. Riarulă face ună viu apelă cătră 
oticerii bulgari, prin care îi ațâță la in- 
subordinațiiuie și îi învită să nu înpe- 
dice poporulă în esercitarea drepturilor^ 
sale constituționale și în scăparea Bul
gariei de crisă.

Principele este acusată, că șl-a căl
cată jiu-ămentulă, pentru că împotriva 
coustituțiunei, pe care a jurată, împarte 
decorațiunl și demnități. Rizov reco
mandă cu totă căldura i împăcarea tutu
rora partidelor^, constituirea unui cabi- 
uetă de coalițiune, și în casă de nevoe 
sacrificarea principelui, și găsesce că 
crisa nu trebue resolvată de marile pu
teri. ci de Bulgari. Câtă pentru ajun
gerea la o împăcare a tuturoră parti- 
deloră, Rizov propune să se țină în
truniri de poporă în tote orașele mai 
mari.

In diua de 3 Septemvre, Rizov a 
fostă dată în judecată pentru că a ațî- 
țatfî poporulă și a vătămată pe princi
pele ; deusulă a fostă arestată păuă când 
va da garanțiă.

SC1R1LE VILEI.
Cetimă în „Democrația11 următorele: 

„Auuuțămu cu plăcere, că domnișora 74 
lena Teodorini, convenindu cu direcția 
teatrului națională, ra da trei representa- 
țiiuti in București, în dilele de 15, 18 și 
20 Septemvre. Piesele, în care va cânta 
celebra nostră cântăreță în aceste repre- 
sentațiunl, voră fi următorele: Actulă 4 
din Gioconda, creațiunea sa , actulu 4 din 
Trovatore, actulă 1 din Traviata, Arie 
din Vespercle Siciliane, duetto din Hu- 
gainoții, Hatanesa din Curme» și alte bu
căți alese Suntemu siguri, că publiculfl 
din Bucuresci se va grăbi a merge să 
admire ca și altă dată pe valordsa nos
tra artistă, care a avută unu succesă 
atâtă de strălucită pe tote scenele eu
ropene, unde a cântată. Din Bucuresci, 
domnișora Teodorini va merge să dea 
câte-va representațiunl și în alte orașe 
principale din ț.eră“.

*

In „llustrirte Zeitung^, revistă ilus
trată din Lipsea, este o gravură care re- 
presintă pe Carmen Silva, regina Româ
niei, pe malulil mărei în insula Sylt. 
Regina stă pe o stâncă, cu o carte în 
mână, er jură împrejurulă Majestăței Sale 
o mulțime de copii se îmbulzescă spre 
a asculta cuventulă ei.

Pressa din Bucuresci este invitată, 
ca să asiste la inaugurarea teatrului Teo- 
durint din Craiova, ce se va face la 3 (15) 
Seutemvre. Serbarea acesta are să fiă 
ună evenimentă pentru Craiovenl.

* 
$ *

„RomâmtliC află, că proprietatea dia- 
rului Telegrafulti din Bucuresci a trecută 
pe numele d-loră Bălteanu și Conduratu, 
proprietari de tipografia, er direcția va 
fi încredințată cu începerea de 1 Octom- 
vrie d-lui I. Bibicescu.

■* *
Prucesvlă reginei Natalia s'a amânată 

pentru trei luni. Scirea, că ea se va sta
bili în Bucuresci, pănă acum, celu pu
țină. nu este confirmată. Mai probabilă 
este, că va sta cât-va timpă în Iași la d. 
N. Roznovanu, unde se află și sora M.-Sale-

Se 
ș« A

Jf/«(Mîn Bucuresci a scădutil la 1"/,,.
* 

A A

Ni-se comunică, că cununia d-lui lia- 
siliu Munfeană alias Oprea, invețătoră In 
Baclfalău Săcele), cu d-ra Alexandrina

G. Ciupală, nu se va ține în 28 August 
v. c., precum s‘a anunțată în Nr. 187 
ală foiei nostre, ci de-ocamdată s'a a- 
mânatil.

*
* *

Mișcarea comercială a României cu 
Bulgaria în timpulă primeloră șese luni 
ale anului 1887 a fostă următorea: S’au 
importată în România 8002 tone de măr
furi bulgare representâudă o valore de 
93(5,020 frs.; s’a exportată în Bulgaria o 
cantitate de mărfuri române de 12,576 
tone, avendă o valore de 1,809,419 frs.

Franciscaniloră din Deșii. Icona este 
zugrăvită pe lemuă de teiu în stilă o- 
rientală și deși forte vechiă, peste 170 
ani, nimică nu a pierdută din tăriă și 
frumseța ei. Credincioșii din Ciachi- 
Gârbou au împodobită icona frumosă, 
pentru a pute fi cnviinciosă espusă pu
blicului, eră d-lă Ioană Șandoră, cura
torii primară din Ciachi-Gârbău, încuadrâ 
icona în răml frumose cu sticlă și cu 
zară pentru a se pute închide și des
chide.

Icona s'a aședată mai ânteiu în bi
serica gr. cat. din Ciachi-Gârbău, de 
unde în diua prasnicului de S-ta Mariă 
fii dusă cu procesiune mare la mănăs
tirea „Strâmba11. In fruntea conductului 
erau d-nii preoți Ioană Drăgană din 
Ciachi-Gârbău, Basiliu Popă din Popte- 
lecă și Nicolau Popoviciu din Solomonă 
cu 7 prapori, inteligință multă din Ciachi- 
Gârbău, învățători, cantori și poporă nu- 
mărosă din alte comune.

Icona a fostă dusă de 10 fetițe și 
4 prunci ca ministranțl, în suuetulu clo- 
poteloră și cu cântări bisericescl.

In dealulă mânăstirei icona și con- 
ductulă pomposă fii întâmpinată de po
porulă și clerulă dela St. mănăstire, ce 
se presentâ în ornate preoțescl, cu pra
pori și sub conducerea vrednicului d-nă 
v.-protopopă Ioană Hațegană. Icona fii 
dusă prin liotarulă mânăstirei pănă la 
loculă destinată, unde avea să se ser- 
vescă S.-Liturgiă, după care urma bine - 
cuvântarea apei și se sânți icona prin 
d-nii v.-protopopi I. Hațeganu din Der- 
gea și Ștefană Ilieșă din Cristolțulă 

| mare, asistați de 14 preoți tractuall și 
3 diecesanl. După sânțirea S. Icone se 
rostiră cuvântări acomodate ocasiunei de 
cătră d-lă v.-protopopă I. Hațegană și 
d-lă preotă Ioană Petrană.

In fine se începu în ordine bună 
sărutarea s. cruci și a S. Icone, și stro
pirea cu apă sânțită. De când esistă 
acestă mănăstire nu s’a mai adunată aci 
așa publică numărosă poporă peste 2000 
omeni. Preoți și alte persone inteligente 
din tote părțile au alergată la acestă 
serbare; 7 gendarml au fostă însărcinați 
cu păzirea ordinei. După finirea tutu
roră s’a ținută S. Maslu de peste 100 
bolnavi prin 9 preoți.

Recunoscință se datoresce Escelenței 
Sale Metropolitului Dr. Ioană Vancea 
pentru îngrijirea față de casele, mănăs- 
tirei, cari astădl ca și ună castelă fru
mosă suntă puse în ordine și adăpostescă 
pe orice călătoră streină.

In poporă se speră, că mănăstirea 
Strâmba adl mâne va deveni a doua Ni- 
culă în părțile acestea.

Unii credincioșii. 

Intemplărî diferite.
Urmările neascultării de părinți.

Ună casă curiosă s’a întâmplată la Va
lencia, în Spania. Ună copilă de optă 
ani ală unei familii bogate de acolo a 
umblată prin sertare contra necouteni- 
teloril ordine ale mumei sale. Dândă 
preste ună revolvers, a fostă curiosă 
să'lă observe cu deamănuntulă;ună glonță 
s’a sloboclită, detuuarea a răsunată în 
totă casa și copilulă a primită pliim- 
bulă în pieptă. Muma a alergată să vadă 
ce este. Insă deja copilulă a fostă pusă 
revolverulă la locă, a închisă sertarulă, 
îșl încheiase bine haina la pieptu de 
unde curgea sânge, și merse rîdindă îna
intea mumei sale. — Mamă scusă-me, 
îi dise densulă, am avută ună cartușă 
de artificie și l’am aprinsă aici. Mama, 
care avea tocmai nisce visite, îlă credit 
pe cuvântă și se întorse. Der după tre- 
oere de două cesurl audi în camera de 
susă țipete șfășietore. Alergă a doua 
oră și’șl găsi copilulă svârcolindu-se 
într’o baltă de sânge. Ună doctoră a- 
lergă; însă nu mai putu să scape dela 
morte pe miculă nenorocită, care îșl de- 
te sufletulă cu mânile întinse cătră mu- 
mă-sa, căreia ’i dise cu unii glasă rugă- 
toră: Mamă, iertă-mtr, că nu te-am as
cultată.

Corespondența „Gazetei Transilvaniei."
Sibiiu, 6 Septemvre 1888.

Conformă anunțului publicată în di- 
arele române, prelegerile la scola civilă 
<lc fete a ,,Associațiunei“ s’au începută 
astădl, după ce în dilele dela prima 1. 
c. încoce, s’au făcută înscrierile și esa- 
menele de primire.

Kleve suntit, înscrise pănă acum 57, 
venite unele din mare depărtare, precum 
dela Pancota și chiar dela Suceava din 
Bucovina, mai fiindă încă anunțate de 
a veni.

Iiiceputiilil anului școlară s’a făcută 
în modă solemnă, prin ună cuvântă ros
tită din partea directorului cătră eleve 
în presența întregului corpă didactică în 
sala de festivități a institutului. Direc- 
torulă scolei este domnulă I. Popesiu, 
cunoscută on. publică din mai multe 
cărți didactice, publicate de domnia sa 
și de altmintrelea omă versată în ale 
scolei, având o praesă forte îndelungată pe 
cestă terenă. Eră personele din care 
se compune corpulă didactică suntă: a) 
D-lă Petru Spânii doctoră în filosofiă 
dela universitatea din lena, unde a fostă 
aplicată și ca practicantă la scola de 
modelă de lângă seminariulă academică 
pedagogică în decursă de aprope doi 
ani. b D-lă Vasilie Bologa, absolventă de 
filosofiă la universitatea din Viena și 
Buda-pesta și doctorandă, ci D-lă Mihail 
Pireu, absolventă de filosofiă dela uni
versitatea din Clușă și Greifswald, doc
torandă, avendăși esamenulă fundamen
tală de stată pentru profesura gimua- 
sială. d) Domnișdra Aurelia l’ilipesculu, 
absolventă dela institutulă pedagogică 
de stată din Clușă, și cu esamenă de 
cualificațiune dela acelă institută.

Actele prin cari se dovedesce cuali- 
ficațiunea arătată a fiă-cărui membru din 
corpulă didactică se află la onor, inspec- 
torată regescă de scole din locă. Insem- 
nămă acesta aici, nu pentru cei ce nu 
mai încetă a calumnia pe cei ce suntă 
în fruntea institutului, ca să-lă compro- 
miță și nimicescă, der pentru acei omeni 
de bună credință din publiculă românescă, 
cari în adevără se intereseză de scolă 
și în cari calumniile răutăciose ar pute 
deștepta îndoell și nedumeriri în privința 
viitoriului ei.

Pentru omenii de bună credință 
scriemil aceste, cari suntă accesibili pen
tru adevărtl și prin urmare în stare de 
a vede și de a recunosce, că scola As- 

I sociațiunei, pentru care acesta a jertfită 
și continuă a jertfi atâta, se află în con- 
dițiunile cele mai avantagiose și că pros- 
perarea ei nu mai atârnă decâtă dela 
încrederea cu care va fi îmbrățișată din 
partea publicului română.

Sineerullt.

Comit. Solnocti-Dobeca. 30 Augustă 1888.
O ceremoniă religioșii. Stimate D-le 

Redactorii! Am audiții de multe ori vor- 
bindu-se de mănăstirea „Strîmbau din 
protopopiatulu Dergei, unde cu ocasiunea 
st bătorei S-tei Mării (27 Augustă) se 
adună poporulă din jură la rugăciuni. 
D-lă vice-protopopă Ioană Hațegană, în 
ală căruia tractă se află mănăstirea 
Strîmba. pentru ca acestă mănăstire să 
nu-șl pierdă din însemnătatea ei, câștiga 
împreună cu <1-1 ti preoții din Ciachi-Gâr- 
bou, Ioană Drăgană, șibinecredinciosulă 
curățare primară Ioană Șandoră, o iconă 
a P. Cur. Verg. Maria dela Claustrulă

Mulțăinită publică.
Aflâudu-se biserica gr. cat. din co

muna NegrilescI într’o stare cu totulă 
desolată, Ilustritatea Sa domnulă Epis- 
copă de Gherla Dr. Ioană Szabo s’a în
durată prea grațiosă încă în anulă 1881 
a-o provede cu vestmintele și cu tote 
rechisitele necesare pentru serviciuhl di
vină, precum și cu o cruciuliță forte fru
mosă pentru pristolă.

Asemenea cu îndatinata-i marinimo- 
sitate și bunăvoință, în anulă 1887, ve- 
neratulă Capitlu diecesană a binevoită 
a aplacida suma de 150 fl. din fondulă 
diecesană ca ajutoră pentru nou edifi- 
cânda scolă, er în Noemvre a aceluiași! 
ană totă pentru edificâuda scolă, în urma 
unei colecte, au binevoită a mai contri
bui următorii marinimoșl d-nl cu urmă
torele sume:

Ilustritatea Sa Domnulă Episcopă 
3 fl., Revds. d-nu canonică și preposită 
Ștefană Bilțiu, precum și Rvds. d-nă 
canonică Mihailă Șierbană, Demetriu Co- 
roianu și Eusebiu Cartice câte 1 fl., M. 
on. d-nă Nicolae F. Negruțiu redactori 
10 fl. și claris. d-nă Ioană Georgiu, spi
rituală, 1 fl. Laolaltă 18 fl. v. a.

Acuma, când cu ajutorulă Atotpu- 
tintelui și a marinimoșiloră contribuitori, 
atâtă biserica e renovată și bine provă- 
dută cu tote cele necesarii, câtă și scola 
— care va pute servi de modelă mul- 
toră comune — se află aprope gata: 
fiă-ne permisă și pe acestă cale, în nu
mele credincioșiloră noștri, a aduce Ilus- 
trităței Sale, veneratului Capitlu și tu
turoră marinimoșiloră Domni contribui
tori sincera și profunda nostră mulță • 
mită, dorindu-le dela Atotputintele feri
cită și îndelungată vieță, er răposatului 
de piă memoria canonică Michailă Șier
bană, carele în acestă intervals a fostă 
chiămată la cele eterne, ’i implorămă o- 
dichuă eternă.

NegrilescI, 30 Aug. 1888. 
Constantină luga Teodoră Gițiu. 
preotă gr. cat. curatoră primară.

DIVERSE.
Aforisme : O femeă măritată este o 

scrisore ajunsă la adresă. — O domni- 
șora este o scrisore netriinesă. — O fată 
bătrână este o scrisore uitată la poștă.

Cui’Miiâii pieței 9Sieasovu
din 8 Septemvre st. n. 1888

Bancnote roinănesci Cump. 9.50 Vend. 9.55
Argintă românescă . „ 9.42 9.50
Napoleon-d’orI ... „ 9.61 9.63
Lire turcescl................... 10.90 10.92
Imperiali........................... „ 9.90 9.92
Galbim ............................. 5.72 5.79
Scris, tone. „Albina“6u „ „ 101.— _ ._

>1 11 11 11 t) 11 — •• 98.50
Ruble rusescl ................ 123.__ 124.—
DiscontulU .... 6'/,—8'..„ pe anu.

Cursulu la bursa de Viena
din 7 Septemvre st. n. 1888.

Renta de auru 4°  .................................... 101.05
Renta de hârtii 5”/0......................................91.40
Imprumutulu căiloră ferate ungare . 148.-—
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostii ungare (1-ma emisiunei . .
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (2-a emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căilora ferate de

ostii ungare (3-a emisiune) . . 113.50
Bonuri rurale ungare..........................105.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.75
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare ... 104.50
Bonuri rurale transilvane..........................104.40
Bonuri croato-slavone.......................... 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vinu 

unguresc!!..........................................100.—
Imprumutulu cu premiulu unguresc!! 130.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului............................................... 125.75
Renta de hârtiă austriacă .... 81.05
Renta de arginti! austriacă .... 82.30
Renta de auru austriaca..................... 111.20
Losurl din 1860......................................... 140.20
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 882.—
Acțiunile băncei de creditu ungar. . —.—
Acțiunile băncei de creditu austr . . 315.10
Galbeni împărătesei ........................... 5.79
Napoleon-d’orl.......................................... 9.631;?
Mărci 100 împ. germane............................59.55
Londra 10 Livres sterlinge .... 122.10

Bursa de Bucuresci.
Cotă oficială dela 26 Augustă st. v. 1888.

Renta română 5% . .
Renta rom. amort. 5"/(l
Renta convert. 6% . .
Impr. oraș. Buc. 10 t’r.
Credit tone, rural 7“ (1

CU) n îi ,■> /o
„ „ urban 7“ „.

6"n n 11 v mi •

Cuinp. vend.
93', 94.’2
95.' 4 96.—
97-1/. 98.—
38.— 42. -

107." 4 108.’/,
97.— 98.

106.— 107 —
99.’ 2 100.'/,
92.' , 93.’/,
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Kivoimtos ârveresi hiteeteiâriy.
Az erzsebetvarosi kir. torvenyszek, mint telekkoiivvi halosag kozhirre teszi. 

miszerint iogarasi Botha Jakob vegrehajtatonak Schuller Fridricli, szasz sârosi 
lakos vegrehajtâst szenvedett elleni 22.5 t’rt. 25 kr. es jar. iranti vegrehajtâsi 
iigyeben az erzsebetvarosi kir. jarasbirosag teriileten levo Sz. Saros kozsegben 
tekvii 280 sz.tjkben Ay 1 — 7, 9 15 es 17 — 19 rendsz. a. foglalt egynegyed rcsz-
ben vegrehajtâst szenvedo 1 , 1 , reszben Schuller Milialv. lolian es Daniel tu-

No. 230-18SS. _ 140,3—3

Devenindu vacante următorele stipendii, și anume :
A. 1. Ună stipendiu de 60 fi. pe anii din fundați unea «MarinOVici'-,

pentru studențl de gimnasiu.
2. Unu stipendiu de 60 fi. pe ană din tundațiiinea „Galliailă“, 

pentru studențl de gimnasiu. 
Mai departe Hindu vacante:

B. 3. Unu ajutoriu de 20 fi. pe anti din fundațiiinea ,.Tofaleailă”,
pentru tineri descendenți din vre-o familia de ale fostei co
mune AL'ofaleu", cari ar voi se învețe vre-o meserie ore-care.

4. 4 ajutore a 25 fi. pe anu, menite pentru tineri români, cari 
voiescu a înveța vre-o meserie, der mai cu semă : rotăria, lemnă
ria .bărdășia;, tăurăria, rnSsSria ■ templăria'i, cismăria, pălărieria, cu- 
relăria, șelăria. mașinăria agricolă.

Piin acesta se escrie concursă.
Cererile au a se înainta comitetului Assoeiutiunei trMisilmiie pentru 

literatura română și cultura poporului română îu Sibiiu până la 30 Sep
ta mere st. u. 1AW.

Cererile intrate mai târejiu nu se voni considera.
Aspiranții la vre-unulu din stipendiile amintite sub A. 1 —2, 

au se acludă la suplicele loră:
ui Carte de boteză în originală seu în copie legalisată.
l>) Testimoniu scolastică de pe semestrulă ală II-lea alu anului

școlară premergetorti.

lajdonat kepezo osszesen 533 frt. becsulb ingatlanokra az egyenkentkitett be- 
esertek, mint megallapitott kikialtâsi arban az egyenkenti es egeszbeni arverest 
elrendelte, es hogy ezen ingatlanok az eci September Id Pu-ik napjdn ilel-
ihitt ' oralmr Szăsz-Saros kozseg hâzânal megtartando nvilvanos arveresen a me
gallapitott kikialtâsi aron alol is elfognak adatni.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10" (|-at kesz- 
penzben, vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 iț-âban jelzett arfolyammal szâmi- 
tott es az 1881 evi november ho 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsagiigyministeri 
rendelet S. §-aban kijelolt ovadekkepes ertekpapirban a kikiildott kezehez le- 
teuni. avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170. ^-us ertelmeben a banatpenznek a biro- 
sâgnal eloleges elhelyezeserol kiallitott szabalyszerii elismervenvt atszolgaitatni.

Erzsebetvaroson, 1888 evi Iulius ho 6-ik napjan.
A kir. torvenyszek mint telekkonyvi liatosag.

1. Plecarea trenurilor»:
I. Dela Brașovu la Pesta:

Trenulu de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
TrennlU mixtti Nr. 315 : 4 ore 10 minute iliinineța.

2. Dela Brașovii la Bucuresci:
Trenulu accelerații Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineta.
Trenulu mixtti Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

ii. Sosirea trenurilor»:
I. Dela Pesta laBrașovu:

Trenulu de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl.
Trenulu mixtti Nr. 316 : 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu :
Trenulu mixtu Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.
Trenulu accelerată Nr. 301 : 10 ore 12 minute sera.

5!
ALENA",

Institute de credite și de economii 
FILIALA BRASOVti 9

Scrisuri fonciare de 5"
ale

Institutului de creditu și de economii „ALBINA"
în Sibiiu.

Aceste scrisuri fondare notate la bursa din Budapesta 
aducă 5" () interese și oferă siguranța cea mai mare, fimd.ă 
ele asigurate:

1. Prin hipotecă mai mare ca întreită, care adecă în
trece siguranța papilară, usitată.

2. Prin unii lbndă specială de garanția prescrisă prin 
lege de fi. 200.000 elocate în efecte publice sigure.

3. Prin totă cealaltă avere a institutului.
Cuponii de interese se plătescă fără de nici o subtra- 

gere, la semestru, în 1 Ianuarie și 1 Iulie la cassa insti
tutului în Sibiiu, la subscrisa filială în Brașovu și la ,. Banca 
comercială ungară11 în Budapesta. La 
funciare se dau împrumuturi pănă la 
de cursă pre lângă 5 1 , 11 0 pe anu.

Scrisurile fonciare se rescumperă în valorea loră 
minală cehi mult în 30 ani, prin tragere la sorți 
anulă. Ele se află de vendare în cursulă cjilei de ti.

Filiala din Brașovu 
a ,.ALBINEI", institutu de credita și de

no- 
în toti'i 
98.50 la

economii.

O?
<■) Atestată de frecuentare dela direcțiunea institutului, în care 

cerceteza scula de presentă.
d) Atestată de paupertate seu de orfană, decă concurentulă e orfană. 

Conformă literiloră fundaționale la obținerea stipendiului de 
sub 2., din fundațiiinea „Galliană", ceteris paribus va ave preferință 
acela dintre concurențl. carele va dovedi ca se trage din familia 
fundatorelui, și anume din familia „l’opti și Ant<niil“.

Suplicanții la vre-unulu din ajutorele amintite sub B. 3— 4 an 
se presente următorele documente:

u) Atestată de boteză în originală seu în copia legalisată.
b) Testimoniu scolastică de cehă puțină 4 clase elementare.
r) Contractulă încheiată cu măestrulu, conformă §-lui 61 aht le- 

gei industriale art. de lege XVII din 1884), în originală sen 
în copia legalisată. și o adeverință dela măestru despre succe- 
sulă cu care lucra.

d) Atestată de moralitate dela autoritatea competentă locală.
e) Adeverință dela părinți seu tutori, că suntu deciși a lăsa pe 

fiii seu pupilii loră la învățătură pănă se vorii perfecționa pe 
deplină.
Din ședința comitetului xAssociațiunei transilvane pentru lite

ratura română și cultura poporului română, ținută la Sibiiu în 21 
Augustă 1888.
CS-. ZBarițiix, Dr. Icanu Ciișiami,

președinte. secretariu 11 ahi Assor.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.
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APA MINERALĂ

„ZS E T= T”

introdusă numai de. seurtft timpu în comerțu. în urma dualitățiiorti ei superiore precum și a 
gustului esceleutH este deja îu generalu recunoscută si plăcută.

Se află totdeauna prospetă în cele mai multe băcănii, magazinuii de vină, farmacii și 
restauratium. precum si penti-u cumperărî en-gros la Depositul principalii

G. GIESEL,
J30.12-4 Brașovu, Strada Tea-tmlixi ZbTr. CB12.
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