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Nr. 63. Brașovt, Sâmbătă 18 (30) Martie
Nou atfonamentu

la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Aprilie 1889 st. v. se deschide nou 

abonamentu la care învitămu pe toți amicii șl spri
jinitorii foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungarla:

pe trei luni 8 fl. 
pe șese luni 6 fl. 
pe unii anti 12 fl.

Pentru Rum&nia și strAiiiAtate :

pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unii ană 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Uugarla : 
pe anii 2 fl. — 
pe șese luni 1 fl. —

Pentru România și străinătate :
pe ană 8 franci, 
pe șese luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Âdmiuistraîinnea „Gazetei Transilvaniei".
Brașovu, 17 Martie v.

Curiose vremuri ani Ci ajunsu.
Cine mai credea că organele 

d-lui Tisza, cari caută se spariă 
lumea totu cu primejdia ce ame
nință din partea Rușiloru, se ajungă 
acuma a apera pe șefulu loru cu 
citațiunî din foile rusesc!!

E vorba de părerile ce și le-au 
datu unele cțiare rusesci oficiose 
asupra celoru petrecute în Buda
pesta în dilele din urmă.

Fără îndoială că le place ce- 
lorii din Petersburgu modulă cum 
procede d-lu Tisza față cu oposi
ția și cu naționalitățile, căci lim- 
bagiulu de care se folosescfi gaze- 
tole rusesci de Petersburg!!, cea 
francesă și cea germană, precum 
și foia rusescă „Novosti” este forte 
măgulitorii și încuragiatoră pentru 
d-lti Tisza, parc’ar vrea se-i cjică: 
numai înainte pe calea acesta, că 
ai s’o duci departe!

„Novosti” numesce între altele 
pe d-lu Tisza: „bărbatu de stătu 
liberalu11 — dâră au ei și Rușii 
ideă de ceea ce va să cțicâ „libe
rală” — care bine face că nu vrea 
se lase ca „plebea de pe strade se 
ajungă la guvernă”.

Cu acestă părere rusescă se 
înfățișeză „Pester Lloyd” înaintea 
oposiției, vrendă se o potolescă, 
ca și cum lî-ar 4ice: „n’avețî drep
tate se ve plângeți de d-lă Tisza, 
decă pănă și foile rusesci îlă iau 
în aperare în contra imputării că 
ar fi „despotă”.

Cum se ne esplicămă duplici
tatea politicei rusesci, care de-o 
parte strigă, că Ungurii tiraniseză 
pe Slovaci, de altă parte însă de
clară pe d-lă Tisza ca fundă celă 
mai „liberală” omu de statu ? Nu 
cumva le place se-lu va4ă la câr
mă, pentru că politica lui le mănă 
apă pe moră ?

Der fiă cum ar fi, interesantă 
este și remâne învățătura ce-o pri- 

mesce acum oposiția dela Ruși | 
prin mijlocirea lui „Pester Lloyd”.

F6ia panslavistă „Grajdanin” 
judecă lucrulu din altă punctă de 
vedere, fiicendă că mișcarea, care 
ia unu caracteră revoluționară în 
Ungaria este în realitate îndrep
tată contra Germaniei, ceea ce va 
face, ca acesta se se recescă de 
cătră Austro-Ungaria.

Vorbindă apoi de eventualitatea 
căderei guvernului d-lui Tisza, 4ice 
că s’ar schimba si tuațiunea și înăun
tru. Cehii ar pretinde totă ceea 
pretindă si Ungurii și s’ar forma 
astfelă ună sistemă trialistă, care 
ar aduce după sine pdte și o 
mai mare descompunere după na
ționalități. Apponyi, venindă la 
guvernă, ar lua o direcțiune fran- 
cesofilă, și altele.

Der oposiția maghiară nu vrea 
nicidecum se se conformeze după 
vederile foiloru rusesci și „Egye- 
tertes” respundelui „Pester Lloyd” 
că nu va învăța oposițiadela „No- 
vosti”, ce părere să aibă des
pre atitudinea politică a lui Tisza.

Spre a pune verfă situațiunei 
comice, foile guvernamentale de 
prin provinciă, cum e și cea din 
Clușiu , desfășură înaintea oposi
ției, ca s’o domolescă, icbna grăs- 
nicului răsboiu apropiată cu Rușii.

Au ajunsă der lucrurile acolo, 
ca Rușii să scape pe d-lă Tisza și 
partida lui de cădere.

Frumose prospecte.

In interesulu păcii europene.

Cetimă în „Memorial Diploma
tique” următărele :

Lordulă Salisbury a trimesă instruc
țiuni particulare agențiloril Britaniei din 
Sofia, BucurescI și Belgrade, în vede
rea menținerei păcei europene. Elă a 
întrebuințată întrega sa influență pentru 
a împedica pe d. Stambuloff de a rupe 
cu Rusia în ceea ce privesce derula or
todoxă în Bulgaria. Aceleași consilii au 
fostă date guvernului română, precum 
și celui din Belgrad.”

Din Franeia

Camera, desbătendă definitiva în- 
oheiare a socoteleloră administrațiunei 
financiare pe anulă 1876, a primită pro
punerea făcută de deputatulă Fernand 
Faure, ce împuternicesce a da în jude
cată pe acelă ministru, care în 1876 a 
pusă, fără încuviințarea camerei, de a 
fostă transportată Don Carlos și suita 
lui cu trenă separată dela Pau la Bou
logne.

Serbia și Mnntenegrulâ.

Riarulă „Narodni Dnconik" constată, 
ca nota ce a adresat’o regența serbâscă 
Muntenegrului, spre a-i împărtăși schim
barea la tronă în Serbia, a fostă răspunsă 
printr’o scrisore autografă a prințului Ni- 
chița. Prințulă Muntenegrului declară în 
acestă scrisdre, că după schimbarea re
gimului Serbiei s’au restabilită erășl ra
porturile bune și amicabile (le mai înainte 
intre cele două națiuni surori. Fdia „ Ve- 
lika Srbijau salută reînoirea amiciției în
tre Serbia și Muntenegru, dorința cea 
mai fierbinte a ambeloră națiuni, care e 

pe cale a se împlini acum după abdica
rea regelui Milană. Serbia a intrată în- 
tr’o eră nouă politică, care nu mulțu- 
mesce numai Serbia, ci și țările săr- 
bescl mărginașe, deorece face să reînvie 
speranțele tuturoră Serbiloră. Nenaturala 
înstrăinare de pănă acuma a poporeloră 
surori ale Muntenegrului și Serbiei, care 
a fostă în avantagiulă Austro-Ungariei, 
„inimicului de morte și jurată” alu Ser
biei, trebue să înceteze. Este necesară 
ca ambele națiuni să se unescă sinceră 
și strînsă, spre a elibera teritoriile serbescl 
ale Bosniei și Herțegovinei și spre a rea- 
lisa în cele din urmă unirea tuturora, Ser- 
biloru.

Trupe rusesci cătră Afganistană.

Precum se anunță din Constantino- 
polă, mai mulțl călători, cari au sosită 
acolo din Bokhora, spună că în timpulă 
mai nou s’au făcută în mare măsură 
mișcări de trupe rusesci la granițele af
gane, așa că tăria despărțăminteloră de 
trupe rusesci concentrate pe teritoriulă 
dela Kerki (lângă Amu-Darja), trebue să 
se socotescă celă puțină la 60,000. A- 
ceiașl călători mai spună, că șoseaua ce 
duce dela Herat cătră provincia persană 
Khorassan stă acum deschisă Rusiei și 
prin urmare comerțulă persană cătră 
Turkestan și Kaukasă se pote estinde 
fără nici o îngreuiare ori taxe. Aceste 
comunicări au fostă luate în semă de 
cercurile turcescl, deorece se admite că 
Anglia nu va privi indiferentă la cres- 
cerea influinței rusesci în Persia, ci diu 
contră va întreprinde pași pentru apăra
rea intereseloră și influinței sale în Asia 
centrală.

Cabinetulu Rosetti-Carp.
„Corespondance de Pesth” pri- 

mesce din BucurescI următorele 
inform ațiunl:

„Proiectulu de lege asupra reformei 
agrare a eserciată o salutară influință 
asupra posițiunei ministeriului Rosetti- 
Carp. Partidulă vechiloră conservatori 
n’a isbutită a răsturna cabinetulă ac
tuală, n’a isbutită nici măcară a pro
voca o crisă ministerială parțială. Mi
niștrii Lahovary și Mânu s’au fostă de
clarată deja solidari cu colegii loră chiar 
înainte de a se vota legea privitore la 
vendarea domenieloră statului și în ce 
privesce pe d. Vernescu, ministrulă de 
jusițiă, pe care partidulă d-lui Catargiu 
îșl pusese mari speranțe, a preferită 
postulă său de ministru amiciției parti
dului vechiloră conservatori; ce-i dreptă, 
elă s’a gândită multă timpă pănă să se 
decidă între guvernă și d. Catargiu, 
ceea ce i-a adusă din amendoue părțile 
reproșuri de duplicitate. Amicii d-lui 
Catargiu adună în acestă momenta dela 
deputațl subscrieri cerendă ca d. Ver
nescu, ministru de justițiă, să-și dea de- 
misiunea. Insă deorece Vernescu nu se 
gândesce a urma acestei somațiunl, par
tidulă conservatoriloră liberali a convo
cată o adunare, unde partisanii d-lui 
Catargiu voră aduce o moțiune decla- 
rândă, că d. Vernescu este definitivă 
eschisă din partida loră”.

D. Vernescu s’a și despărțitu, 
de faptu de conservatori, inse nu 
cum se 4i°e ma-i susu, fiindu es- 
clusu, ci din propriulu îndemnu 
preferindu sg remână cu guvernulu 

actualu, precum au făcută miniș
tri conservatori d nii Lahovary și 
Mânu.

SCIRILE DUEL«
Contra § 25 din legea militară au 

luată posițiune și femeile unguroice, 
spune „Ellenzek” dela 26 Martie. Și 
anume cele din Aradă, Erlau și Brood 
mai înteiu, er acum începă a se mișca 
și cele din Clușiu. Și adecă mai multe 
din ele au hotărîtă să nu mai citescă 
scrieri de-ale scriitoriloru Iokay, Vadnay 
și Mikszath, cari au vorbită pentru legea 
militară. Ună apelă în sensulu acesta 
se adreseză tuturoră femeiloru unguroice 
din „țera lui Kalman Tisza”.

* * ♦
Sfadă intre demonstranți. E lucru 

sciută, că Jidovii suntă tari și mari în 
„țera lui Tisza Kalman”. Conducătorii 
demonstranțiloră în Budapesta au fostă 
cei mai mulțl totă jidovi. Ună numără 
de studențl catolici s’au întrunită ca să 
ia posițiune contra acestoră jidovi. Uni
versitatea din Pesta numără cam 3576 
studențl, între cari 1165 (32'6°/0) suntă 
jidovi, și politechniculă are 578 studențl, 
între cari 201 (34-7°/0) jidovi. Profesorii 
încă suntă a treia parte jidovi (73).

★ * *
Din regatulă romănu. Regele a pri

mită în audiență pe membrii corpului 
diplomatică străină din capitală, cari au 
adusă felicitările loră pentru a 9-a ani
versare a proclamării regatului. Princi
pele Ferdinand, moștenitorulă tronului 
română a fostă, proclamată senatoră și 
înscrisă în apelulă nominală.

* ♦ *
Academia română. In ședința de 

Marți d-lă D. A. Sturdza a dăruită Aca
demiei Române o prețiosă colecțiune de 
documente istorice și de desemnurl de 
ale lui Gheorghe Asachi, colecțiunl de 
o deosebită însemnătate. Vineri la 10 
(22) Martie 1889, delegațiunea Academiei, 
în frunte cu președintele său d-lă Co- 
gălniceanu, a făcută o visită d-nei Alina 
Știrbei spre a-i esprima recunoscința A- 
cademiei, pentru donațiunea de 200,000 
lei pe care a făcut’o.

* * *
Hoții de cai. Poliția din Seghedină 

a prinsă pe capulă unei bande de hoți 
de cai de prin acele părți. Elă se nu- 
mesce Anton Nemes-Nagy. Au mai 
fostă arestați mai mulțl proprietari de 
case, cari făceau parte din bandă.

Din dieta wurescă.
Revenimă la ședința din 23 Martie, 

pentru ca să resumămă vorbirea lui 
Ugron, Gabor în care a vorbită și despre 
naționalități.

„Națiunea ungurâscă”, dise elă, „are 
dreptulă, în raportă cu contribuirile ei, 
să’șl ceră partea ei la posturile de ofi- 
cerl și ea nu pdte suferi, ca o limbă 
streină să o împedece în acdsta. Ală 
doilea ană de serviciu este cea mai 
grea disposițiune a §. 25. Că la ce are 
să servescă ală doilea ană de serviciu, 
asta am aflat’o din desbaterile parlamen
tului austriacă. Scopulă e, ca aceia, 
cari nu sciu destulă nemțesce, să ’nvețe 
nemțesce în ală doilea ană. Se va pu
tea ore susține în Austria limba ger
mană ca limbă a armatei? In Austria limba 
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germană ca limbă de instrucțiune nu e o- 
bligată în două cincimi dintre gimnasii, 
pe când în Ungaria e în tote scolele 
medii. Oratovulă aprobă acostă politică a 
guvernului austriacă, care e îndreptată în- 
tr’acolo, ca să mulțumăscă naționalitățile 
Austriei, căci numai poporele mulțumite în 
naționalitatea loru suntă în stare a asigura 
tronulă și monarhia. Acestă politică pote 
că va duce, deja în puțini ani, într'acolo, 
că limba esclusivă germană a armatei 
nu se va mai pute susține. Guvernulă 
nostru ar fi trebuită să prevadă acestă 
eventualitate, decă n’ar procedată fi cu o 
ușurință atâtă de mare.

„A. voi să germauiseze cu limba 
armatei, dincoce și dincolo, e o încer
care nebună, care nu pote ave nici ună 
succesă. Și este în interesulă casei Habs
burg a înființa aici ună imperiu german? 
Pote esista ună imperiu de 7 milione 
Germani lângă ună imperiu de 40 milione 
Germani? Nu trebue celă "dinteiu să de
vină sluga celui de-ală doilea? Și decă 
e cu neputință a înființa aici un imperiu 
germană, de ce e necesară a crea o ar
mată imperială?

„Urmarea nisuințeloră germanisatore 
va fi, că în tote familiile se voră lua 
dădace și guvernante germane, prin care 
se germaniseză întrega familiă. Culturei 
germane nu trebue să i-se dea domina- 
țiunea esclusivă în scolele nostre, în ar
mata nostră, decă ținemă semă, că im
perială romană a fostă sfârîmată printr’o 
cultură streină. Decă o națiune vrea se-și 
ridice cultura sa, trebue se’și cultive limba 
sa. Decă națiunea șl-a putută apăra ca
racteristica culturei sale în contra ata- 
curiloră din afară, va sci să și-o apere 
și în contra guvernului actuală."

Ugron sfătuesce apoi pe ministrulă 
Tisza să’șl părăsescă loculă său în mi- 
nisteră, nefiindă nici o rușine, și-i va fi 
cu atâta mai ușoră, cu câtă șl-a plecată 
forte desă genunchii înaintea curții. Mi
niștrii ca consilieri ai coronei, în locă 
să o lămurescă, o esploateză pentru pu
terea loră propriă. Nu stradele, nu vo
cea „uațiunei" amenință tronulă, ci lin
gușirea slugiloră. Ca dovadă câtă de 
urgisită e ungurismulă în armată, vor- 
bitorulă cetesce o scrisore ce i-a adre- 
sat’o lui de curendă colonelulă Zathu- 
reczky, care s’a sinucisă. In scrisore se 
dice: „Fiți stăruitori și apărați patria. 
Luptați pentru armata ungurescă, căci 
în armata comună Ungurulă e urgisită. 
Trăiescă patria! Trăiescu „națiunea!"

Urmă apoi o larmă grozavă, căreia 
nu i-se putu pune capătă decâtă înche- 
indu-se ședința.

Demoiistraținni unguresc!.
In 25 Martie, ținându-se în Pesta 

o adunare a reuniunei generale de lu
crători, ca să desbată asupra unei peti- 
țiunl ce are să o adreseze parlamentu
lui cu privire la dreptulă electorală ge
nerală, s’au întâmplată tumulturi, larmă 
și scandaluri. Lucrătorulă Irlinger luă 
cuventulă în limba germană. „Suntemă 
unguri!" strigară șoviuiștii și Irlinger 
trebui să înceteze a vorbi. Se primi 
petițiunea, apoi la plecare începură la 
„abzug Tisza", „abzug Csaky", și de
monstranții plecară cătră clubulă parti
dei independente strigândă, cântândă și 
urlândă. Consilierulă polițienescă Geczy 
îi provocă să se ducă fia-care p’aci în
colo în pace, der fu luată în rîsă, așa, 
că fu silită să facă usă de sabiă. Polițiștii 
începură și ei a-i cârpi pe demonslranțl cu 
săbiile ; aceștia fiindă mulțl la număr se în- 
căerarăcu polițiștii,pe câțiva dintre polițiș
tii călări, cari mai veniseră în ajutor, îi tîrîră 
josă de’pe cai. S’au întâmplată multe 
răniri și numai după ce mai veniră po
lițiști, o luară demonstranții la fugă. 
Mulțl au fostă arestați. Readunându-se 
demonstranții în altă parte, luară o ati
tudine amenințător©, strigară și lărmuiră, 
pănă ce veni armată, care împreună cu 
polițiștii îi luară la bătăi cu săbiile și’i 
împrăștiară în tote părțile.

Nici Clușulă n’a rămasă fără de

monstrații. In 26 Martie , tumultanții 
sparseră ferestrile dela căpitănatulă po
lițienescă, der poliția și cu armata îi fă
cură să o ia la sănătosa.

Corespondența „Gaz. Trans."
De pe Valea Someșului-mare,Martie 1889.

Domnule Redactoră ! Intr’unulă din 
numerii trecuțl ai prețuitei nostre „Ga
zete" v'ațl esprimatu dorința dea sci, cum 
stă lucrulă cu școla comunală din Ilva- 
mică. După iuformațiunile ce le-am 
câștigată voiescă a vă împărtăși în pri
vința acesta următorele :

Școla comunală din Uva-mică, pro- 
vedută cu învățătoră, dateză din 6 Fe
bruarie 1887, când primăria comunală 
— la porunca puterniciloră — a închi
riată o casă în capătulă de cătră apusă 
ală comunei, pe care a și mobilat’o. 
Ca pretextă la înființarea acestei școle 
s’a luată edificiulă necorăspuncjătoră 
ală școlei confesionale greco-cat. așa 
după cum era ea prin anii 1885 și 1886. 
In fața acestoră împrejurări autoritățile 
școlare confesionale din comună au ho- 
tărîtă în ședința din 18 Aprilie 1886, ca 
să se clădescă ună edificiu nou școlas- 
tică cu 2 clase, spre care scopă fu în
sărcinată cu facerea planului d-lă profe- 
soru de desemnă din Năsăudă Andreiu 
Mazanecă, căruia’i s’a dată pentru acesta 
o sumă de 35 fi. v. a., pe lângă condi- 
țiunea ca planulă să se esecute cam în- 
tr’o lună de dile. Der d-lă profesoră, 
D-deu îlă scie cum și din ce causă, a 
totă amânată facerea planului de pe o 
di pe alta, așa că trecură 5 luni și pote 
era să trecă din causa acesta și anulă 
1886 fără de a se fi putută începe clă
direa. In fine on. sonată scolastică dis
trictuală din Năsăudă, vădendă, că lu
crulă se întârdie, a binevoită a abdice 
d-lui Mazanecă facerea planului; însărci
nând cu acest lucru pe d-lă ingineră Pom- 
peiu Hosu din Bistrița, care pe 29 De- 
cemvre 1886 a și terminată planulă 
pe care ven. consistară școlastică din 
Gherla, în ședința sa din 9 Februarie 
1887, l’a și aprobată, erîn 28 Martie 1887 
senatulă scblei gr. cat. din Ilva-mică l’a 
primită prin senatulă scol. gr. cat. dis
trictuală din Năsăudă, cu provocarea ca 
în primăvera acelui ană — 1887 — să 
se și începă edificarea. Lucrulă se în
cepu, în 16 Octomvre se începură și prele
gerile în 2 clase confesionale, alegendu-se 
încă mai înainte și ală 2-lea învățătoră 
confesională.

Ei, der acum era prea târdiu și H- 
vanii nu putură scăpa de școla comunală. 
Deși inspectorulă reg. școl. din Bistrița 
Szeremley a promisă, că decă Ilvanii ,îșl 
voră edifica o școlă confesională corăs- 
pundătore, nu va face scolă comunală, 
totuși, strămutată fiindă d-sa din Bis
triță, succesorulă său, actualulă inspec
tară, a lăsată a se escrie concursă pen
tru ocuparea postului de învățătoră la 
școla comunală din Ilva-mică, ce avea să se 
înființeze încă în anulă 1886. In urma 
acestui concursă, nu sciu s’a alesă, ori s’a 
denumită de învățătoră ună așa numită 
Traiană Moldovană, care se și presentă 
într’una din cjilele anului 1887 între II- 
vanl.

Ființa acesta nefericită a venită din 
stațiunea învățătorescă a Gilăului și s’a 
aședată pe spatele biețiloră IlvanI, din 
a cărora spinare trăesce ca ună trântore 
fără nici o ostenelă, ori trudă.

Intr’ună numără din anulă trecută 
ală „Gazetei" am cetită, cumcă în sen- 
sulă unui raportă ală inspectorulni reg. 
de școle, școla comunală din Uva-mică 
este frecuentată de 9 școlari, și că se 
speseză pentru acea școlă peste 800 fi.

Ce privesce numărulă școlariloră însă, 
acestă raportă nu este esactă. Lucrulă 
stă cam astfelă: La începutulă anului 
școlară învățătorulă școlei comunale T. 
Moldovană îndemna mereu pe părinți ca 
să-și dee copii la șcdla comunală, cjicândă 
că acolo copiii se voră afla cu multă mai 
bine, la școlă voră merge numai când 
voră putea, câte două—trei rjile pe săp

tămână voră avea ferii, și nici nu-i va 
sili să învețe multă după cum se întâm
plă în șcdla confesională gr. cat. Pe 
lângă tote că părinții îi răspundeau ne
gativă, elă îndrăzni a înscrie pe unii la 
școla comunală fără de voia loră, der 
aceștia nici nu au cercetată șcdla comu
nală. Cu totulă a înscrisă 9, anume 6 
Români și 3 Jidovi; pe Jidovi i-a în
scrisă cu frica fostulă curatoră ală școlei 
comunale «jicândă, că Jidovii trebue să 
cerceteze șcdla comunală. Acești 3 Ji
dovi suntă frați, unulă de 6 ani, o fetă 
de 10 ani, er a 3-a fată de 14—15 ani, 
care nu a fostă obligată a cerceta șcdla, 
precum nici nu o cerceteză, decâtă că se 
instrueză privată din limba maghiară de 
învăț. Moldovană. Copilulă de 6 ani să 
instrueză privată de ună altă instructoră 
jidovă, și așa rămâne din „poporulă a- 
lesă" 1 elevă. Din cei 6 Români, doi cer
ceteză școla confesională regulată, unulă 
nu cerceteză nici una, fiindă ună orfană 
miseră, er 3 rămână pentru șcdla comu
nală. Deci numărul ă. este de 4 și nu de 
9, după cum s’a fostă raportată. Cu a- 
ceștia se țină acum prelegerile în locu
ința învățătorului, după vorba: 3 dile 
într’o veră.

Ca să nu rămână pe josă cu promi
siunea referitore la strămutarea școlei 
comunale, s’a pusă în conțelegere cu d-lă 
protojude a cercului Rodna în calitate de 
curatore ală școlei, și a făcută arătare la 
inspectorulă reg. scol., că are 9 copii 
înscriși, cari voră asculta prelegerile 
d-lui Moldovană, decumva localulă șco- 
lei se va strămuta în apropiarea locuin
ței copiiloră, adecă în partea comunei 
numită „Gura Strîmbei". îndată după 
asta fu provocată primăria, ca să caute 
ună locală pentru școlă, acolo unde do- 
resce învățătorulă, er pănă la aflarea 
acelui locală, învățătoriflă să propună 
în locuința sa. Primăria, neavendă ce 
să facă, a dată în stânga și în dreptă 
ca să împlinescă porunca, der neaflândă 
edificiu corespundătoră, nu a potută 
satisface poruncei. Venit’a de mai multe 
ori d-lă curatore în comună și a recer- 
catu curatorimea bisericescă să cedeze 
pentru șcdla comunală casa de crișmă 
din „Gura Strîmbei", der nu a potută e- 
sopera nimică. Indreptatu-s’a cătră se
natulă scolastică confesională, ca în lo
culă fostului învățătoră de ală 2-lea, care 
locă era vacantă, să nu-șl alegă altă în
vățătoră, ci copii cu o clasă să se lase 
pentru învățătorulă comunală, der și 
acesta fără resultat.ă. Atâta însă i-a suc
cesă, că alegerea de ală 2-lea învățătoră, 
fixată pe 20 Octombre 1888, prin o e- 
pistolă privată trimisă capului confesio
nală din Ilva-mică, a făcută ca să fiă 
amânată, concurentulă nostru a fostă 
alesă de învățătoră în Rebra-mare, er 
Ilvanii au rămasă fără învățătoră pănă 
astădl, așa că postulă de învățătoră se 
suplinesce prin preotulă locală. La a- 
cesta judece acum on. publică că cine 
portă vina ?

Acesta a fostă o isbendă a d. cu
ratore. Mai avut’a elă și altele. Ast- 
feliu pe representanță a îndemnat’o să-și 
alegă din sînulă ei ună senată școl. co
munală, la ceea-ce representanța comu
nală s’a învoită mai multă din motivulă, 
ca să nu se mai plătescă și pe viitoră 
multele diurne d-lui curatore, carele de 
câte-orl venea în comună câte pentru o 
arătare a învățătorului, lua pănă în 10 
fi. v. a. din cassa comunală. Senatulă 
școl. comunală s’a constituită, avendă de 
președinte pe primară er de secretară pe 
notarulă. Insă învățătorulă comunală 
nu a voită să i recunoscă. Odată, vo- 
indă președintele să asiste la prelege
rile d-sale, a fostă oprită de a intra în 
odaia, unde se țineau prelegerile, închi- 
cjendu-se ușa. Nu peste multă apoi, în 
urma arătăriloră învățătorului în înțele
gere cu protoj ud ele, atâtă primarulă, cât 
și notarulă, au fostă suspendați din 
postă și trași în cercetare sub pretestă 
oă ar fi contrari ai școlei comunale și 
că pedepsescă pe copiii cari cercă școla 
comunală. Din cercetare s’a descope

rită nevinovăția suspendațiloră, încă 
din luna Ianuarie a. c., cu tote acestea 
sentința nu li-s’a pronunțată din simplu 
motivă, că protoj udele încă nu a așter
nută actele cercetărei foruriloră superiors 
competente.

O nedreptate mare s’a mai făcută 
școlei comunale și prin aceea, că cele 5°/0 
concese prin lege, cari au fostă destinate 
pentru scola confesională,per abusum s’au 
luată în favorea școlei comunale. Ilvanii 
mai suntă amenințați, că decă nu se 
voră învoi a ceda o clasă din edificiulă 
școlei confesionale pentru școla comunală 
atunci li-se va impune o repartiția de 
vre-o 4000 fi. pentru edificarea unei 
școle comunale, cum e d. e. în Ne- 
posă. Ce va urma și din acesta, vomă 
vede și audi. Someșanulu.

Din camerile române.
Camera. Ședința dela 1 (13) Martie.
D-lă C. Răceanu, raportară, citesce 

proiectulă de lege pentru întrebuințarea 
sumei de 2,000,000 din bugetulă anului 
trecută 1888-89, pentru ambulanțe rurale, 
la clădiri de spitale rurale în anulă cu
rentă și în celă viitoră.

La ordinea cjilei urmarea discu- 
țiunei pe articole a proiectului de lege 
pentru venclarea bunuriloră statului în 
loturi mici.

Se voteză fără discuțiune articolele 
pănă la art. 45, ală cărui tecstu e ur- 
mătorulă :

Pentru pământurile din Dobrogea 
vândute în loturi și pentru cari cumpă
rătorii nu voră fi achitată la timpă două 
rate, ministerulă va fi în dreptă a resilia 
vândarea fără somațiune și fără judecată, 
și va vinde pământurile la alții în con- 
dițiunile prevădute în legea pentru re- 
gularea proprietății imobiliare în Dobro
gea. Valorea rateloră întârdiate se va 
împlini cu legea de urmărire din orl-ce 
avere a primului cumpărătoru, seu a a- 
celuia, ce va fi beneficiată de venitulă 
acestui pământă. Primulă cumpărătoră 
nu va putea cere restituirea rateloră 
plătite și nu va avea nici ună dreptă 
de despăgubire pentru orl-ce telă de îm
bunătățiri seu construcțiunl făcute pe 
lotulă vândută. Valorea acestoră îmbu
nătățiri și construcțiunl se va plăti Sta
tului de noulă cumpărătoră după o prea
labilă espertisă și în termină de o lună 
de dile dela vândare.

Fiindă discuțiunea pre mare asupra 
acestui art., d-lă Al. Lahovary rogă Ca
mera se amâne votarea acestui articolă 
pănă la sferșitulă discuțiunei legei. — 
Camera încuviințeză. Se amână și dis
cuțiunea articl. 46. Se voteză articu- 
lulă 47.

Ședința dela 2 (14) Martie.
D-lă Dădu Slaniană depune ună 

protestă semnată de 350 de cetățeni din 
județulă R.-Vălcea în contra dărei în 
judecată a d-lui Ionă C. Brătianu.

D-lă Președinte spune adunărei, că 
comitetulă delegațiloră se află încă în 
deliberare asupra art. 48 din legea vân- 
dărei bunuriloră Statului.

D-lă D. Popescu cjice, că comitetulă 
delegațiloră la art. 48 a introdusă, că 
plata loturiloră va începe după primulă 
l Aprilie, ce urmeză punerei efective în 
posesiune și arândile pănă atunci le va 
lua totă Statulă. — Punendu-se la votă 
art. 48, se primesce.

D-lă Raportară dă citire art. 49, că 
Statulă nu răspunde de evicțiunl, er 
procesele pendinte privescă pe cumpă
rătorii loră.

Comitetulă delegațiloră arată, că 
pentru loturile 5, 10 și 25 hectare, Sta
tulă să răspundă și de întindere și de 
evicțiune, oei în dreptă, putendă a se 
pune în causă.

D-lă Al. Lahovary luândă cuventulă 
dice, că decă nu se va vota acestă arti
colă, cum e modificată de comitetulă de
legațiloră, atunci statulă va rămâne nu
mai cu procesele și fără de pământă. 
Statulă va cheltui cu multă mai multă 
pentru susținerea proceseloră decâtă va 
lua pentru pămentulă vândută. Și mai 
la urmă tote moșiile statului se vândă, 
cu astfelă de clause. Conchide rugâudă 
camera ca să voteze articolulă, să res
pingă tote amendamentele.

Se pune apoi la votă articolulă 40 
și se adoptă. Se votâză apoi fără dis
cuțiune pănă la art. 54.
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Dare de semă
despre resultatulă materialii ală produc- 
țiunei musicale-literare din 12724 Martie 
a. c. aranjată de corulă bisericei sf. Ni- 
colae din locă sub conducerea d-lui pro
fesorii de musică N. Popovicl.

Suma incasată: 112 fl. și 2 franci.
Spesele: 18 fl. Ajutorii studentului 

din clasa VII gimn. Țifrea: 20 fl. Aju
torii școlarului diu clasa II reală Mol- 
dovană: 14 fl. și 2 franci.

Restulă de 60 fl. s’a alăturată la 
fondulă studențiloră săraci.

Au contribuită cu suprasolvirl ur
mătorii : Diamandi Manole 4 fl. 60 cr. 
Petru 10 fl., Fogorași studentă 5 fl., 
Damiană 3 fl. 20 cr., Pușcariu 2 fl. 60 
cr., Christescu 2 fl. 40 cr., G. Popă 2 
fl., Iordană Munteană 2 flor., Birea 2 
fl., 0 Societate 2 flor., Birea 1 flor. 
60 cr., Popescu 1 florină. 20 crucerl,
M. Bombă 1 fl., Sotiră 1 fl., Nastasi 1 
fl., Literată 1 fl., Petran 1 fl., Budiu 1 
fl., Feneșauu 1 fl., Dușoiu 60 cr. Vasady 
60 cr., Teclu 60 cr., IlasievicI 60 cr.,
N. Ciurcu sen. 60 cr., Ciurcu jun. 60 cr., 
locot. Popa 60 cr., N. N. 60 cr., I. 
Ciurcu 60 cr., Popasu 60 cr., M. Nica 
60 cr., Voina 60 cr., Lengeră 60 cr., 
Uveges 60 cr., Baiulescu 60 cr., Nemeșă 
60 cr., Zănescu 40 cr., Lemeny 20 cr., 
Chicumbană 20 cr.. P. Popă 10 cr., Z. 
Ionciovici 10 cr., Voina 10 cr., Aronă 
10 cr., G. Ioană 10 cr.

Mulțumimă cu acestă ocasiă tuturoră 
pentru concursulă Domniei loră materială 
binevoitoră. Fapta loră nobilă portă răs
plata în sine. Nu pote fi omulă nici o- 
dată mai desfătată în sufletulă său de- 
câtă în momentulă, în care l’a învred
nicită Dumnedeu să potă face bine ce- 
loră săraci și lipsiți.

Mulțumimă totodată membreloră și 
membriloră corului sf. Nicolae, în frunte 
cu vredniculă lor conducătoră, profeso- 
rulă de musică N. Popovicl, cari n’au 
pregetată a’șl oferi serviciile loră întru 
realisarea unui scopă atâtă de nobilă, 
cum e ajutorarea studențiloră noștri seracl.

Rrașovu, în 16 Martie 1889.
Ioană Popea și Pant. DHHH

casarl.

Academia Română.
Sesiunea generală din anulă 1889.

Raportulă secretarului generală asupra lu- 
crăriloru făcute în anulă 1888—89.

(Urmare).

3. Cercetarea și descopiarea docu- 
menteloră istorice în archivele de stată 
dela Veneția se continuă prin d-lă Cec- 
chetti, directorulă acestoră bogate ar
chive. După arătările d-lui Cecchetti 
în scurtă timpă se va termina tbtă lu
crarea, și atunci vomă ave o explorare 
completă a tuturoră documenteloră pri- 
vitore la istoria nostră, cari se află în 
aceste archive. Academia a adunată prin 
explorarea loră ună bogată și prețiosă 
tesaură de documente, cari completeză 
colecțiunea strînsă de nemuritorulă Eu- 
doxiu Hurmuzaki.

4. In biblioteca St. Marcu și în alte 
colecțiuni din Veneția se facă de ase
menea cele din urmă cercetări de docu
mente privitore la Români prin d-lă C. 
Soranzo.

5. In archivele de stată dela Flo
rența se află numerose documente pri
vitore la Români. Delegațiunea dorindă 
a se face și acolo o explorare completă 
pentru istoria nostră, s’a adresată la d-lă 
prof. Paoli dela Florența, fostă directoră 
ală archiveloră pănă acum doi ani. D-sa 
a binevoită a’șl lua asupră’șl însăr
cinarea de a dirige cercetările și a se 
face să se decopieze pentru Academiă 
tote documentele privitbre la Români. 
Avemă speranța, că prin aceste cercetări 
se va îmbogăți colecțiunea Academiei 
cu multe și prețiose documente.

6. Suntă forte cunoscute relațiunile 
pe cari Marele Hetman alu Poloniei 
Ioană Zamoyski le-a avută cu țările ro- 
mânescl; se scie că el a făcută răsboiu în 
Moldova în contra lui Mihaiu Vodă Vi- 
tezulă, că a pusă și susținută cu puterile 
sale pe Eremia Moghilă la tronulă Mol
dovei și pe Simeonă Moghilă la ală 
Munteniei. Pănă acum însă documentele 
lui Ioană Zamoyski nu s’au publicată. 
Pentru istoria nostră, și în spe
cială pentru deceniulă din urmă ală se-
olului XVI și pentru celă dinteiu din 

secolulă următoră XVII, suntă de o în
semnătate capitală, căci prin ele se va 
arunca o mare lumină asupra epocei lui 
Mihaiu Vodă Vitezulă și a domniloră 
din neamulă Movileștiloră. Biblioteca- 
rulă Academiei a obținută permisiunea 
de a se copia pentru noi tote documen
tele lui Ioană Zamoyski privitore la is
toria nostră națională. Delegațiunea a 
dată spre acestă scopă autorisațiunea sa 
pentru ca cheltuelile ce se voră face cu 
cercetarea documenteloră și facerea co- 
piiloră să fie purtate de fondulă publi- 
cațiuniloră Hurmuzaki. Colecțiunea nos- 
tră se va îmbogăți printr’acesta cu o 
forte prețiosă seriă nouă de documente, 
cari voră contribui multă la lumina glo- 
riosei epoce a lui Mihaiu Vitezulu.

7. Pe lângă cele 20 caiete de câte 
10 pagine de documente copiate din ar
chivele ministerului afacerilotă streine 
din Parisă, pe cari le-a presentată d-lă 
A. Odobescu la începutulă sesiunei tre
cute, d-sa a mai adausă la acestă colec- 
țiune încă alte 10 eaete. îndată ce se 
va procura cantitatea de copii îndestu- 
lătore din acestă seriă de documente, se 
voru tipări, spre a se termina ală ni-lea 
volumă din suplimentulă la colecțiunea 
Hurmuzaki.

8. D-lă profesoră G. Gelcich dela 
Ragusa continuă cu cercetarea și co- 
piarea documenteloră din archivele ra- 
gusane, cari privescă istoria Români- 
loră.

9. Colecțiunea de documente isto
rice Hurmuzaki are astăcjl 14 volume 
tipărite în cari se cuprindă 7738 docu
mente, precum se vede din următbrea 
tabelă:

A3 A3
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10. In depositulă Academiei se mai 
află următbrele serii de documente adu
nate și gata de țipară pentru a completa 
colecțiunea Hurmuzaki :

Documente adunate, coordonate și 
adnotate de d-lă N. Densușianu pentru 
anii 1200-1575.

Documente copiate din archivele de 
stată din Veneția, mai alesă din anii 
1500—1750.

Documente procurate din colecțiuni 
polone privitore mai cu semă la anii 
1500—1700. (Va urma.)

Rațiociniu și mulțămită BUblicl
Duminecă în 24 Faură st. n. a. c. 

corpulă didactică ală școlei centr. grăn. 
din locă a arangiată o petrecere socială 
în favorulă fondului scolastică locală. 
Resultatulă petrecerei de astădată a fostă 
destulă de modestă, der ne mângăemă 
cu speranța, că în viitoră publiculă în

vecinată va arăta mai multă interesă 
față de petreceri arangiate spre astfelă 
de scopuri și prin urmare resultatulă încă 
va fi mai îmbucurătoră.

Sera la cassă au contribuită urmă
torii P. T. Domnii: Heinrich Trepches 
șefă de pol. Făg. 50 cr., Familia Riedl 
Făg. 1 fl.. George Poparadu not. c. V.- 
Recea 1 fl., Valeriu Poparadu, Lisa 60 
cr., Gavrilă Popă înv. dirig. Lisa 1 fl., 
Panoviciu Neumann T. Recea 2 fl., Ni
colae Solomonă înv. dirig. Breaza 50 
cr., D-lă Martină înv. Breaza 50 cr., Eu- 
tichiu Stanislau înv. Lisa 60 cr., Geor- 
giu Boeră s.-locot. pens. T.-Recea 1 fl., 
Georgia Boeriu parochă T.-Recea 1 fl., 
Ioană Boeru V.-Recea 1 fl., Georgiu Po- 
paradă comerc, V.-Recea 1 fl., Ioană Pe- 
trișoră înv. V.-Recea 1 fl., Dumitru Popă 
înv. dirig. Copacelă 1 fl. 20 cr., Macsi- 
miliană Receanu parochă V.-Recea 1 fl. 
50 cr., Andreiu Radeșiu înv. Copăcelă 
50 cr.. Georgiu Zăgană v.-not. V.-Recea 
1 fl., Ana Scheuer T.-Recea 50 cr., Ionă 
Popă înv. V.-Recea 1 fl., George Boeră 
propriet. V.-Recea 1 fl., Ionă Luca corn. 
V.-Recea 50 cr., George Petrișoră V.- 
Recea 50 cr., George Ursu v.-notară 
Drăgușă 50 cr., Simionă Ganea pract. 
de not. Poșorta 50 cr,, Hanni Lovi T.- 
Recaa 50 cr., Iosifă Peșteși T.-Recea 50 
cr. și Sofroniu Prună înv. dirig. V.- 
Recea 1 fl. 20 cr.

După petrecere amă mai primită 
oferte dela Prea Stimatulă Domnă Dă- 
nilă de Gramoiu v.-comite Făg. 2 fl. și 
Onor. D-nă Ioană Popă parochă Sâm
băta sup. 1 fl., pentru cari sume toți a- 
ceștl prea stimați Domni primescă din 
partea nostră cea mai mare mulțămită.

Venitulă totală ală petrecerei a 
fostă de 26 fl. 60 cr., din care subtră- 
gendu-se spesele cu 15 fl. 60 cr. a re- 
sultată ună venită curată de 11 fl., care 
s’a și depusă la cassa de păstrare „Fur 
nica“ din Făgărașă, unde se află întregă 
fondulă scolei nostre, constătătoră de 
presinte din 141 fl. v. a.

Totă cu acestă ocasiune ne simțimă 
datori a aduce cea mai viă recunoscință 
și mulțămită prea stimațiloră d-nl: Dă 
nilă de Grămoiu v.-comite Făg., Nicolau 
Cosgarea căpit. c. r. pens. Făg., Ioană 
Deșenariu comptab. „Furnicei“ Făg. și 
Ioană Popa Comșa parochă Copăcelă, 
cari încă din a. tr. au contribuită cu 
câte 1 fl. în favorulă fondului scolei 
nostre.

Vaida-Recea, în 6 Martie 1889.
Corpulu didactică.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS“
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta)

Viena, 29 Martie. Ducele de 
Nassau a plecată aseră la Frank
furt. In casă când s’ar institui în 
Olanda regența, ducele de Nassau 
ia asupră-șl regența în Luxemburg 
pană la încetarea din vieță a re
gelui Vilhelm, er după încetarea 
din vieță a regelui devine mare 
duce ală Luxemburgului.

Haag, 29 Martie. Consiliulă de 
miniștri a convocată amendoue 
camerile pe cjiua de 2 Aprilie la 
o ședință comună, pentru ca se 
le raporteze asupra nedestoiniciei 
regelui de a guverna.

Kiev, 29 Martie. Tote sotniile 
de cazaci staționate în împreju
rimea Porickului au fostă ridicate 
la ofectivulă de resboiu. Afară 
de acesta se așteptă se sosescă 
acolo alte patru sotnii de cazaci 
cu efectivulă pe picioră de res- 
hoiu.

Belgradll, 29 Martie. Milană 
plecă înainte de ameițl la Cons- 
tantinopolă, unde va fi ospele Sul
tanului.

DIVERSE.
Linguagraff. Ce este linguagrafulă? 

Edison a luată brevetă pentru ună apa- 
rată pe care-lă numesce „linguagrafulă 
cu -"aporl pentru drumurile deferă“, și 
care e destinată a înlocui șuerăturele 
locomotiveloră. D’aci înainte, locomoti
vele, în locă d’a fluera, voră vorbi cu 

ună glasă tunătoră. Aparatulă constă 
într’ună șiră de tuburi, în care se voră 
găsi fonogratne și diutr’ună șiră de clape 
din care fiă-care va corespunde cu o 
vorbă,J seu o frasă. Cu acestă aparată, 
la apropierea unui tunelă, în locă d’a 
fluera, linguagrafulă va striga: tun-nel. 
La fiă-care stațiă va spune numele sta
ției și probabilă timpulă de oprire și 
pote și alte indicatiunl.

Nebunii ? Se anunță din Munchen, 
că ună țărână, armată cu ună pumnală, 
a ajunsă pănă în ante-camera principelui 
regentă. Acolo a fostă arestată de ună 
gendarmă de serviciu. S’a recunoscută 
în urmă, că individulă arestată era atinsă 
de alienare mintală.

Intr’o menageriă din Londra au mu 
rită săptămâna trecută unulu după al- 
tulă trei lei dresați, cari representă o 
valore de peste 10,000 florini. Nu se 
scie decă nu cumva au fostă înveninați 
din răsbunare.

Necrologu.
Din Turță (comit. Ugocea) ni-se 

scrie cu data 25 Martie: AstădI se îmor- 
menteză teologulă din diecesa nostră 
Ambrosiu Budu, fiulă parochului din 
Gherția-mare, Corneliu Budu, pontifi- 
cându protopopulă tractului, predicândă 
parochulă Turțuluiși asistând întrega pre
oțime română din comitatulă nostru, căci 
defunctulă fiindă unulă dintre cei mai 
de mare speranță tinărl, durerea este 
comună.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată. N.*

Cu inima cuprinsă de durere facem 
cunoscută tuturoră consângeniloră, ami- 
ciloră și cunoscuțiloră cumcă fiiulă nos
tru Radu Patița scolaru în prima gimn. 
în etate de 12 ani șl-a dată sufletulă său 
nevinovată în mâna Creatoriului adl la 
*/2 la 6 ore dimineța după o suferință 
de mai multe săptămâni. Ună vlăstară 
de cea mai bună speranță s’a veștejită, 
înmormântarea se va întâmpla în 30/18 
Martie 1889 la 4 bre d. m. dela casa 
părintescă în cimiteriulă bisericei gr. or. 
din orașu. Fiă-i țărina ușoră și memo
ria neuitată !

Alba-Iulia, în 28 Martie 1889.
Rubinii Patița, adv., ca tată. Ana 

Patița n. Rață, ca mamă. Silviu Patița, 
elevă de cădeți, Rubinii Patița, studentă 
de cl. III gimn. Elena Patița, ca frați.

C'ursulu pieței Brașovu
din 25 Martie st. n. 1889.

Bancnote românesc! Cump. 9.53 Vend. 9.56
ArgintU românescii - n 9.60 w 9.63
Napoleon-d’orI- - - n 9.61 n 9.63
Lire turcescl - - H 10.84 10.88
Imperiali - - - - n 9.84 n 9.88
Galbini 11 5.62 n 5.65
Scris, tone. „Albina“6°/0 11 101.— n —. —

n t n ° Io n 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - - n 127.— H 128.—
Discontulâ - - - - 6‘/2-•8»/„ pe anu,

Cursulu la bursa de Viena
din 26 Martie st. n. 1889.

Renta de aură 4"/u................................. 103.25
Renta de hârtia 5”/„ ------ 94.95
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 145.80 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare /-ma emisiune) - - 99.30
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare /2-a emisiune) - - 120.—
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 114.75
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ................................... 99.85
ImprumutulU cu premiulă ungurescă 142.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului................................. - - 129.__
Bonuri rurale ungare ----- 104.95
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.95
BouurI rurale Banată-Timișă - - - 104.95
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.95
Bontul rurale transilvane - - - - 104.05
Bonuri croato-slavone............................ 104.50
Renta de hârtiă austriacă - - - . 83.80
Renta de argintă austriacă - - - - 84.20
Renta de aură austriacă ----- 111.45 
Losur! din 1860 ................................... 142.30
Acțiunile băncei austro-ungare - - 891._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 311.— 
Acțiunile băncei de credită austr. - 305.25 
Galbeni împărătesei- ------ 5.70
Napoleon-d’orI........................................ 9.58
Mărci 100 imp. germane ... - 59.20
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 121.20

Editoră și Redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.
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Arveresî hirdetmenyi kîvonat.
A nagysinki kir. jârâsbirosâg mint telekkonyvi hatosâg kozhirre teszi, 

bogy fogarasi Czepes Jânos vegrehajtatonak Kâlbori Krastavete Gaftina vegre- 
hajtâst szenvedo elleni 148 frt. tokekoveteles es jârulekai iranti vegrehajtâsi 
iigyeben a nagysinki kir. jarâsbirosâg teriileten levo Kâlbor kozsegeben es hatâ- 
rân fekvo a kâlbori 380 sz. tjkben f 543. 544. 609. 697. 796. 797. 826. 1203. 
1287/2. 1482. 1883. 1911. 1919/2. 1957. 2081. 2677. 2961. 3243. 3261. 3427. 3441. 
3449. 3515. 3781. 3951. 4057. 4058. 4135. 4285. 4323. 4474. 5226. 5239. 5248,1. 
5350. 5446. 5552. 5518. 5653. 6256. 6257. 6321. 6322. 6863. 6888. 6889. 6990. 
7237/1. 7206. 7262. 7299. 7450. 7336. 7552/1. 7710/1. 7808/1. 7976. 7982. 7993. 
8048. 8420. 8562. 8787. 9448. 9449. 5879. 9731. 9732. 9794. 9993. 10,244. 10,416. 
10,417. 10,463. 10,862. 10,929. 11,071. 11,072. 11,364. 11,429. 11,588. 11,795.
12,075. 12,076. 12.168-2. 12,271. 12.281. 12,338. 12,487. 12,668. 13,426. 13,660.
13,730. 13,844. 13,879. 15,162. 15,294. 15,333. 15,334. 15,335. 15,641. 15,827.
15,934. 16,574. 16,592/1. 16,707. 16,756. 16,017. 17,280. 17,293. 17,315. 17,339.
17,360. 17,678. 17,936. 18.143. 18,145. 18,187. 18,221. 18,302. 18,313. 18,677.
18,922. 19.037. 19,047. 19,054. 19,240. 19,317. 19,400. es 19,583 hr. sz. a felvett
ingatlanokra az ârverest 1235 frt. ezennel megâlapitott kikiâltâsi ârban elren- 
delte es hogy a fennebb megjelolt ingatlan az 1889 evi Aprilis ho lbnapjdnd. e. 
9 drakor a Kalbor kbzseg hăzdhoz megtartando nyilvânos ârveresen a megâllapi- 
tott kikiâltâsi âron aiul is eladatni fog. — Arverezni szândekozok tartoznak az 
ingatlan becsârânak 10° „-ât vagyis dsszesen 123 frt. 50 kr. keszpenzben vagy 
az 1881 evi november ho 1-ân 3333 sz. a. kelt igazsâgiigyministeri rendelet 8 
§-ban kijelolt ovadekkepes ertek papirban a kikiildott kezehez letenni.

Kelt Nagysink 1888 evi December ho 15 napjân.
A kir. jbirosăg mint telekkonyvi hatosăg.

Avisu i-lorU abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulil mandatului postalu și numerii de 
pe fășia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămuri tu și s6 arate și posta ultimă.

Totodată facemu cunoscută tuturoru D-loră abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„ Gazetei“, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potil 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

Escriere de concursă.
Pentru postulă de alu 3-lea învățătorii la scola poporală con

fesională gr. cat. din Maieru, prin acesta se escrie concursă pănă 
în ultima Aprilie a. c. cu salariu anuală de 200 fi. v. a. plătincjî 
în rate lunare anticipative; doritorii, carl voiescu a ocupa acesta 
postă, voră ave a-și sușterne suplicele loră instruite cu documentele 
loră despre absolvirea preparandiei, depunerea esamenului de cua- 
lificațiune docențială și diploma despre depunerea esamenului din 
limba maghiară, la presidiulă senatului scolastică locală pănă la 
terminulu preiiptu.

Dela senatulu scolastică confes. gr. cat. 
Maieru, în 15 Martie 1889.

Președintele: NotariulH:
Basiliu Groze, Basiliu Tofan ii.

parochulti locului. 43,2—2 învățătorii.

Sosirea 51 jtarea irennrilorQ sl yostelorn îs Brasovu.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta
Trenulii de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixta Nr. 315 : 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulii mixtă Nr, 318: 1 oră 55 minute după amedl.

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

Trenulil de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl. 
Trenulii mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

Trenulă

b)
c)
d)
e)

Dela
1

n

71

n

2. Dela Bucureci la Brașovu: 
mixtti Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amedl.

A. Plecarea postelorii.
Brașovă la Reșnovu-Zernescl-Branii: 12 ore 30 m. după amecjl 

,, ,, Zizină: 4 ore după amedl.
„ în Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute ndptea.
„ la Făgărașii: 4 ore diminâța.
„ la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea postelorii:
a) Dela Beșnovu-Zernesct-Branu la Brașovă: 10 ore înainte de amedl
b) „ Zizinu la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovă: 6 ore sera.
d) „ Făgărașu la Brașovă: 2 ore dimineța.

Lfersulii trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Iunie 1888.

Budapesta—Predealii Predeal ii—Budapesta B.-Pesta-Aratlu-TeiușTeiiiș-Aratlii-II.-Pesta Copșa-niică—Sibiiu
Tren de 

per- 
sâne

Trenu 
accele

ratei

Trenu j 
orani- Trfn® 
bus | mllt

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

I
Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsărheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu 
Nădfișel

Oradea-mare

Clușiu

Apahida 
Ghlriș 
Cueerdea
Uidra 
Vințulă de : 
Aiud
Teiușă 
Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașil 
Elisabetopole 
Sighișâra 

Hașfalău 
Homorodă 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

susă

Brașovu

Ti miști
Predealii

Bucuresci

4.18

2.- 
4.05 
5.47 
Toi
7.11

7.41
8.10

9.04
9.34

10.34

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

11.15
11.34
12.45
1.30
1.37
1.45
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.21
5.11
5.45
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

6J81
9.38 

12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12 

“K2Î
6.38
6.56
7.151
7.41
9.18

10.-
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32
6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

Tren de 
per- 
sdne

Trenu 
accele
rații

Trenu 
mixt

Bucuresci 7.30
Predealii 1.14
Timisă 1.45

1
Brașovă : —.— 2.32

4.10 7.10
Feldiora 4.56 7.31
Apața 5.37 8.14
Agostonfalva 6.07 8.36
Homorodu 6.55 9.12
Hașfalfiu 8.36 10.24
Sighișora 9.13 10.46
Elisabetopole 9.56 11.19
Mediașu 10.37 11.47
A ■ 1 10.59 12.02
Copșa mică <

1 11.16 12.09
Micăsasa 11.37 12.25
Blașiu 12.16 12.53
Crăciunelă 12.33 1.05
iTeinșă 1.51 1.47
Aiudu 2.18 2.08
Vințulă de susă 2.48 2.30
Uiora 2.56 2.37
Cueerdea 3.14 2.53
Ghirișii 4.01 3.26
Apahida 5.28 4.40

Clușiu j 5.56 5.-
6.37 5.32

Năd&șelă 6.58
Gîhrbău 7.14
Aghireșă 7.29 6.11
Stana 7.56
B. Huiedin 8.18 6.43
Ciucia 8.58 7.12
Bucia 9.15
Bratca 9.34
Rev 9.53 7.51
Mezo-Telegd 10.25 8.17
Fugyi-V âsârheli 10.47
Vârad-Velencze 10.57
Oradea-mare ! 11.04 8.42

1 11.19 8.47 10.50
P. Ladâny 1.15 10.08 1.33
Szolnok 3.29 11.51 3.29
Budapesta 6.33 1,55 7.45

| Viena 2.50 7.15 6.05

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

Viena
Budapesta
Szolnok

AradQ

Glogovață 
Gyorok 
Paulișu 
Radna-Lipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamu 
Gurasad..
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă
Vințulă de josă 
Alba-Iulia 
Teiușă_________

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1.47
2.08

14?
2.32

11.-
11.21

Trenu 
mixt Copșa-mlcă

IȘeica mare 
djomneșii 
Ocna 
iSibiiu

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

: Sil>iiu-Copșa-nii<*&

iSibiiu 8.50 10.—
Ocna 9.17 10.24
duomneșă 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-mică 10.49 11.45

Cueerdea - Oșorheiu -
5.50| Reghinul» s&sescii

o '2.— Teinșfl 
Alba-Iulia 
Vințulă de 
Șibota 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
Ilia 
Gurasada 
Zamil 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
Radna-Lip, 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

3.-
3.44
4.10
4.43
5.13
6.15
6.35
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33
9.53

10.27'
10.42'
10.58
11.35
11.39
12.31

U.24i
12.09
12.30

1.01
1.32
2.32
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30

11.10
8.20

11.20
4.10
4.30
4.43
5.07
5.19
5.41
6.09
6.28
7.25
8.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.35
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

9.05
12.41
5.45
6.—
6.13
6.38
6.511
7.10
7.371
7.55j
8.42
9.12
9.41
9.58

10.17
10.42
11.07,
11.37
12.-
12.291
12.46

Aradii

josă

-ova

6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17
2.32 5.12

”6.

Szolnok
“■ Budapesta
1.26|| Viena

Siineria(Piski)-KBetroșeu« Petroșeni-Siineria(Piski)

8.-1
8.36 I
9.021
9.321

10.11
10.511
12.16,
12.60

1.19
2.-
3.04
3.36 Aradii
3.52 Aradulă nou
4.03] Nemeth-Sâgh
4.47||Vinga
7.301 |Orczifalva 
g l^ Merczifalva

Timișora

Simeria
Streiu
Hațegă 
Pui 
Crivadia
Banița 
IPetroșenl

10.-

Itlureșu-Audoșu-Bistrița i Bistrița-Mureșu-Ludoșii

Mureșă-Ludoșă
Țagu-Budatelecti
Bistrița

4.40| Bistrița
g'țjg7 Țagă-Bttdatelecă 
____ Mureșă-Ludoșu

9.41
1.11

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnezi orele de nopte.

8.55
9.54

8.20
“S.oB

1
6.47 2.42 Petroșeni 9.36
7.40 3.25 Banița 10.17
8.51 4.16 Crivadia 10.58

10.02 5.11 Pui 11.42
11.02 5.58 Hațegti 12.23
11.50 6.40 Streiu 1.12
12.30 7.12 Simeria 1.51

Aradii—Timisora

4.26
5.12
5.55j
6.41
7.26
8.14
8.50

Reghlnul-săs.

M.-Bogata 
lernută 
Sânpaulă 
Mirașteu

Oșorheiu

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.56 11.11 4.20
4.06 11.20 4.30
4.43 |11.57 5.11
4.58 12.12 5.28
5.21 12.36 5.53
5.40 12.55

4.58
6.13

6.—
7.56 7.—

Timisora—Aradii

6.05 5.48 Tiinișdra 6.25
6.33 6.19 Merczifalva 7.19
6.58 6.44 Orczifalva 7.46
7.29 7.16 Vinga 8.15
7.55 7.47 Nemeth-Sâgh 8.36
8.14 8.08 Aradulă nou 9.11
9.12 9.02 Aradă 9.27

Gbirișit—Turda

Ghirișd 
Turda

Sigbișora—Otlorheiii

Sighișdra 
Odorheiu

5.-
6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

Reghinulii săsescii- 
Oșorheiu-Cn cer dea

Simeria (Piski)-Viiied.

Reghinul-săs. 8.35 8.—
Oșorheiu ! 10.20 9.49

1 6.56 12.15 10.20
Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulă 7.40 12.58 11.02
Iernută 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșă 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cueerdea 9.40 2.46 12.50

Turda—Gliirișu

Turda
Ghlrișu

Simeria (Piski) 
Coma
■Uniedoru

2.>
2. '9
3.0-

Otlorlieiu—Sighișora

6.05-Odorheiu
9.45 Sighișoră

Unicd.-Siineria (Piski)

Unieddra 
Cerna1 5.38

| 9.16j Simeria

9.36
9.50

10.15

I 
I

I

I 
I

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


