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Nr. 73. Brașovu, Vineri 31 Martie
Nou atonamentu

la

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

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

PrețuEu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl., 

pe șese luni 6 fl., pe unii and 12 fl.
Pentru Români» și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe ună 
and 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria : pe anu 2 fl. pe 
șese luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe and S 
franci., pe șese luni 4 franci.

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

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

Administratinnea „Gazetei Transilvaniei'1.
Brasovu, 30 Martie v.

In ițilele trecute rțiarulu gu
vernamentalii maghiară din Clușiu, 
vorbindu despre isprăvile fișpanu- 
lui Banffy în comitatulu Bistriță- 
Năseudu, susținea că „rea inimă tre- 
bue se aibă acelu Română, care 
nu va recunbsce, câtă de multă 
a făcută Banffy pentru Năseu- 
denî. “

Chiar Sâmbăta trecută, în șe
dința primă a așa cjisului „comi- 
tetă administrativă ală fondurilor 
grănițerescl“ impusă grănițeriloră 
de cătră d-lă Banffy, acesta avii 
nerușinarea de-a se lăuda, că elă 
lucră în folosulă poporațiunei, a- 
vendă intențiunile cele mai cins
tite pentru viitorulă ei și că abia 
mai târcjiu se voră cunosce rodele 
bune ale administrării sale.

Noi credemu, că suntă prea 

de ajunsă și resultatele de pănă 
acuma ale activității „fișpanului 
de modelă1* din Bistrița, spre a 
ne pute face o judecată clară 
despre aceea, că ore Banffy este 
amiculă, ori dușmanulă celă mai 
înverșunată ală limbei și alu" cul- 
turei naționale a Româniloră Nă- 
seudenl ?

Decă Banffy ar ave în adeveră 
intențiuni bune și leale față cu 
desvoltarea poporului română gră- 
nițerescă, atunci elă, care este a- 
totputernică în comitată, ar trebui 
sfi protegeze instrucțiunea română 
în școlele nostre confesionale, seu 
celă puțină ar trebui se se ferescă 
de orice amestecă, de ori-ce înrîu- 
rință dușmănosă în afacerile nfis- 
tre a.utondme școlare.

Ce face înse, fișpanulă Banffy? 
Cum lucreză elă în folosulă 
Româniloră năseudeni?

Despre acesta ne va lămuri pe 
deplină ună singură casă, dintre 
cele multe, despre care ni se ra- 
porteză din nou în numerulă de 
ac}i. Ințelegemă afacerea școlară 
din comuna grănițărescă Ilva-mică.

Se vedemă ce atitudine a ob
servată Banffy cu creaturele sale 
față cu instrucțiunea română din 
Ilva-mică.

Scola confesională dîn acesta 
comună, care, afară de câteva fa
milii jidovescl, este locuită numai 
de Români de una și aceea’și con
fesiune, era bine cercetată, der nu 
avea încăperi corespuncțetore le- 
giloră. I s’a cerută se-și clădescă 
o școlă corespuncțetore, căci la 
din contră se va decreta înființa
rea unei șcdle comunale.

Eată prilegiulă celă mai bună 
de a delătura scola confesională 
din Ilva-mică! Decă Banffy era 
amiculă poporului română, elă ar 
li cjisă cătră inspectorulă de școle 
ungurescă : s’așteptămă pănă ce 

llvanii își voră clădi o nouă școlă 
și se le dămă totă con cursul ă po
sibilă ca se potă corăspunde câtă 
mai iute cerințeloră legii.

Der decă făcea astfelă, unde 
ar fi remasă gloria lui înaintea 
șoviniștiloră, cari îlă declarau ca 
celă mai „isteță și aprigă maghia- 
risătoră ?“

Fostulă inspectoră de școle 
ung. promisese ce-i dreptă Ilvani- 
loră, că nu va face șciălă comu
nală decă ei își voră zidi ună nou 
edificiu școlară. Der pote tocmai 
pentru că era mai conciliantă, a- 
cestă inspectoră fu depărtată din 
postulă său, și înlocuită cu-o cre
atură a lui Banffy, cu inspectorul 
de acți Havas Gyula.

Cu ajutorulu acestuia Banffy7 a 
declarat resboiu tuturoră scoleloră 
confesionale române din comitată, 
între cari și celei din Ilva-mică.

Deși llvanii făcuseră toți pașii 
pentru clădirea unui nou edificiu 
de scolă, noulă inspectoră ung. de
cretă înființarea scolei de concu
rență comunale.

Acum ce se vecți ? O șcdlă 
comunală,lângă școla confesională, 
însă fără locală de șcdlă. Co
muna este provocată se-i procure 
ună locală, der nu găsesce. In 
cele din urmă se termină zidirea 
școlei confesionale cu 2 despăr- 
țăminte. Inspectorulă de școle pre
tinde acum, ca se se cedeze o clasă 
din edificiulă șcdlei cofesionale 
pentru școla comunală, căci la din 
contră comuna va fi silită a zidi 
pe spesele ei o școlă comunală.

Concureuța acesta produce mare 
fierbere în comună. Se nască ne
înțelegeri din causa intrigeloră ce- 
loră dela cârma comitatului. In 
cele din urmă maioritatea sena
tului școlară contesională cedeză 
presiunei și vrea sfi închirieze co

munei oțclasă pentru scopurile șcd
lei comunale.

Din norocire a intervenită Vi- 
carulă Năseudului ca inspectoră 
superioră confesională și a tre
zită din somnă și pe consisto- 
riulă școlară din Gherla, care n’a 
aprobată hotărîrea senatului șco
lară din Ilva-mică și a făcută 
pași pentru apărarea scdlei con
fesionale.

Și voindă se scimă, pentru ce 
s’a făcută atâta turburare în co
muna Ilva-mică, vomă afla:

Pentru o scolă care este frec
ventată numai de patru elevi, 
între car! trei Jidovi, și care 
costă S00 fl. la anu, pe aceeași 
comună, care jertfesce așa de 
multă spre a susține scola română 
confesională cu 95 de elevi.

Der fișpanului Banffy7 și creatu- 
riloră lui puțină le pasă de năca
zurile Ilvaniloră și de desvoltarea 
loră liniștită. Loră le zace la inimă 
se creeze pepiniere pentru maghia- 
risare.

Apoî se se mai cțică că Banffy 
nu face totă pentru poporulă ro
mână năseudenă!

Lucrătorii infirmi și parlainentulu germană.
Parlameutulă germanii în ședința sa 

de Vinerea trecută a votată luarea în 
considerare a proiectului prin care gu- 
vernulă se autorisă a face ună fonda 
pentru ajutorarea lucrătorilor^ infirmi și 
ai familieloră loră. Proiectulă a fostă 
votată cu 167 voturi contra 92. Au 
votată contra liberalii, mulțl din centru, 
polonii și câțiva din partidulă Kartell. 
Cei mai multi clericali au votată cu gu- 
vernulă. D. Rintelen, membru ală par
tidei din centru, a ținută ună discursă 
forte violentă contra proiectului guver
nului, învinovățindu-lă că prin acestă 
proiectă încuragiază vițiurile, și pune

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS. “

Unu orbii despre orbiă.
(Tine.)

Să nu credă cineva — dice orbulă 
autorii, — că Sannderson și Melania 
Saliynac ară fi numai nisce rari escep- 
țiunl. Fie-care orbti, se’nțelege în pro
porția cu facultățile sale individuale, pote 
să se apropiă, pote să ajungă, ba încă 
pote să și întrebă cu capabilitatea loră 
pe acești doi orbi renumițl, dedrece prin 
cultivare tote simțurile orbului se pre
facă în ochi. Orbulu vede cu tălpile 
picioreloră, cu pelmele și cu pielea; 
prin verfulu degeteloră vorbesce sufle- 
tulă lui.

In Parisă se află unu sculptorii orbu 
cu numele Viadal, care scie să sculpteze 
lucruri de artă ațâță de frumose, încâtă 
mulțl artiști cu vedere îlă învidieză. 
Elfi vede cu degetele. Pe unii altă 
orbi îlu întreba cineva: „N'ai dori ca 
se aibl ochi? — „Mai bine ași fi voită 
ca să-mi fi crescută brațele de 2 ori așa 
de mari1*, răspunse orbulu.

Minunată e ceea ce ne spune Mau
rice despre unii organistă orbii din Pa
risă, care nu doria nimicii mai multă, 
decâtă ca scf vadă statua lui Napoleoni 
de pe înalta columnă Vendome. Firesce 

elă, ai căruia ochi se aflau în verfulă de- 
geteloră, forte puțină speranță putea să 
aibă că va vede vre-odată statua. Der 
etă că sosiră dilele turburăriloră comu
niste. Colosala columnă fu oborîtă și 
grandiosa statuă de metală a lui Napo- 
leonă se prăvăli în prafă și tină. Bătrâ- 
nulă organistă orbă profita de ocasiune, 
se duse la statuă, o pipăi cu deamărun- 
tulă și apoi se’ntorse mulțămită acasă, 
căci vttțuse pe marele Napoleonă.

După pipăită urmeză mirosulă.
Sute și mii de mirosuri suntă, des

pre cari noi mai că nici nu scimă, că 
esistă, der cari orbului îi servescă ca 
totă atâtea călăuze și puucturl de ob- 
servațiune. Carnea prospătă, uleiurile 
de capă, tăbaculă, pielea prospătă, deo
sebitele ierburi vindecătore, florile, hârtia 
prospătă și Dumnedeu scie câte și mai 
câte obiecte au totă atâtea mirosuri deo
sebite, pe cari noi de cele mai multe- 
orl nici nu le observămă, der cari orbu
lui îi suntu de mare ajutoră pentru su
plinirea ochiloră. Astfeliu orbulă după 
mirosă va sci să-ți spună, decă trecă- 
torulă de pe strade este ună cancelistă, 
farmacistă, barbieră etc., ori doră este 
ună măcelară, bucătară, urloieră etc. Elă 
va sci să-ți spună, decă edificiulă pe 
lângă care trece este o farmaciă ori este 

o măcelăria, este ună magazină de piei 
și încălțăminte ori doră e ună deposită 
de făină ? etc.

Atâtă este de fină mirosulă orbului, 
încâtă elă, aflându-se într’o grădină cu 
flori, va sci merge de-a dreptulă la Ho
rea ce vrea s’o alegă. Pentru noi, cei 
cu ochi, nasulă nu jdcă vr’ună rolă așa 
distinsă, ba adese-orl suntemăși batjoco
riți din causa lui, pe când pentru orbi 
în nașă zace o parte a sufletului său. 
Numai audulă este pentru orbi mai scumpă 
decâtă mirosulă. Unde pipăitulă și mi
rosulă nu suntă de ajunsă, se recurge 
la ajutorulă urechiloră, cari suntă pen
tru orbă forulă ultimă și infalibilă. Au
dulă orbiloră pentru fineța lui a devenit 
proverbială. Cu musicanțl orbi ne în- 
telnimă prea adese-orl, er în Francia 
cântarea la piano este aprope exclusiva 
ocupațiune a orbiloră.

Câte-odată impresiunile semțuriloră 
se confundă. Așa de pildă în apropie
rea unui părete seu a unui lemnă,audulă 
și pipăitulă lucreză aprope de-odată; de 
se schimbă sgomotă în aeră, acesta o 
simte orbulă și cu obrajii, adecă cu pielea, 
elă simte că aerulă se contrage, de 
aceea orbulă mai sigură umblă atunci, 
când este cu capulă descoperită.

Forte de multe feliurl suntă glasu

rile și sgomotele după cari se orienteză 
orbulă — scrie Maurice dela Sizeranne 
— ici clopotulă unei mănăstiri, colo o- 
rologiulă unui turnă; îutr’ună locă se 
află atelierulă unui faură, dincolo se lu
creză la edificarea unei case. Tote a- 
cestea orbulă le observă, le aduce în 
combinațiune și se folosesce de ele în 
lipsa ochiloră. La câmpă orbului îi ser
vescă spre orientare ogașiele roteloră, 
diferitele delme, diferitele plante etc., 
apoi căpițele de fenă, fenațele și pădu
rile cu mirosurile loră. Altmintrelea sună 
suflarea vântului printre frundele steja
rului și altmintrelea printre ale bradului; 
altmintrelea vîjăe ventulă în luna lui 
Maiu și altmintrelea în Octomvre. Ast
feliu trăiesce natura înaintea orbului, 
astfeliu gustă orbulă plăcerile deosebi- 
teloră anotimpuri.

In fine se întrebă orbulă Maurice, 
că ore ce-i lipsesce orbului în măsură 
așa de mare, încâtă să-lă compătimescă 
totă lumea ? „Nimică altă, decâtă co- 
lorea, vederea unei perspective și a unei 
anumite frumseți corporale** — răspunde 
Maurice.

Ori ce ar dice însă orbulă Maurice 
dela Sizeranne, nouă ni-se pare, că elă 
consideră ca inomisibilă ceea ce noi 
considerămă ca omisibilă, și din con- 



Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 73—1889.

piedecl stăruințeloră populației ca acesta 
să facă economii. Folosindu-se de es- 
presii prea violente la adresa guvernului, 
între altele a disă că aceștia sunttî cu
rați nebuni când voteză una astfela de 
proiecta ; președintele camerei a chemata 
mai de multe ori la ordine pe deputa- 
tulă susă numita.

România și Serbia.
D-lă Văcărescu, ministru ala Româ

niei la BelgradO, a remisa în 26 Martie 
a. c. răspunsulă regelui Carola la noti
ficarea ce i se făcuse în privința urcării 
pe trona a Regelui Alexandru. In răs- 
punsula său, Regele României esprimă 
viua sa dorință de a mănține rapor
turile escelente, ce esistă între cele 
două țări.

Acum de curendă a fosta numita 
ministru-plenipotențiara ala României, în 
locuia d-lui Văcărescu, d-la Rosetti So- 
lescu. Se telegrafieză clarului „N. fr. 
Presse“ din Belgrada, că acestă numire 
este salutată în cercurile rusofile din 
Belgrade în moda simpatica dedrece d-la 
Rosetti-Solescu este ginerele ministrului 
de esterne rusescă, Giers.

Iuiportulu fainei ungare in Austria.
Cestiunea importului făinei ungare 

în Austria, în contra căruia Cehii agită 
ne’ncetata, a fosta adusă în vorbă și în 
camera deputațilora din Viena.

Șefulă de secțiune în ministerula 
austriaca de comerța Wittek, luânda 
parte la desbatere, ilustra în moda ca
racteristica concurența căiloră ferate i.n- 
gare și dise, că mai ântâiu din partea 
Unguriloră nu s’a ținuta în strictă ob
servare șema stabilită de clasificațiune.

Ce privesce concurența, căile ferate 
ungare au pusa pentru făină o taxă, care 
face posibila exportula ei, și prin urmare 
traiula mai departe ala industriei moră- 
ritului.

In privința neobservărei șemei de 
clasificare, „P. Lloyd“ dice, că nu s’a 
făcută nimica altceva, decâta că s’a re
dusa tarifula, s’a eftinită, și lucrulă 
acesta nu e de condamnata, ci de 
imitata.

O telegramă de adl din Budapesta 
ne comunică, că ministrulă ungurescă 
Baross a declarată de neadevărate cele 
dise de Wittek.

Confiicta austro-ungaro-serbă.
„Pol. Corr.“ primesce din Belgradă 

vestea : înainte cu câteva dile nisce pă
zitori de graniță unguri au împușcată 
lângă sătulă de graniță Brujica asupra 
mai multoru supuși șerbi, cari se aflau 
într’o barcă pe Dunăre. Rănită n’a fostă 
nimenea. Guvernulă serbescă a reclamată 

tră, elă consideră ca omisibilă ceea ce 
noi considerămă ca inomisibilă.

Musica, cu puternicile ei impresiunl 
asupra simțului, este cu totulă a lui. 
Dintre lucrările artistice posede în de
plină măsură plastica și melodiile poe- 
siiloră tocmai așa de dulci suntă penttu 
elă, ca și pentru celă ce are ochii cei 
mai buni. Maurice dela Sizeranne bu- 
curosă și adeseori citeză poesii de-ale 
poețiloru din patria sa. Murmurulă pă- 
duriloră și mirosulu floriloră suntă obiec
tele cele mai plăcute ale imaginațiunei 
sale. Plăcerea unoră asemenea poeme 
o pote gusta orbulă în măsură multă 
mai mare, decâtă omulă cu vedere. Și 
decă orbulă are destoinicia trebuinciosă, 
nimică nu-lă pote împedeca de a se face 
artistă și poetă, chiar cum a fostă 
Milton.

Deja aprope pe tote terenele acti
vității omenescl s’au ivită somități fără 
vedere. Amă cunoscută miniștri orbi 
(cum a fostă d. e. Fawcett în ultimulă 
ministeriu Gladstone), amu cunoscută 
principi și domnitori orbi. Și celă din 
urmă rege ală Hanoverei a fostă orbă 
și cu tote acestea în totă vieța sa a lu
crată ca și omulă cu vedere.

După Maurice dela Sizeranne, orbii 

din pricina acestui incidență, căruia nu 
i-se dă nici o însemnătate politică.

Foști miniștrii bulgari condamnați.
Judecătoria de cercă din Sofia, după 

desbaterl de două dile, a condamnată 
la câte ună ană închisdre pe foștii mi
niștri Radoslavov și Ivanciov, pe teme- 
iulă legii de pressă, pentru atacuri în 
contra prințului și ministerului. Sentința 
însă a ușurat'o, propunândă principelui 
să’i grațiezo, reducendă pedepsa la patru 
luni aresta. Condamnații au insinuata 
recursă. Tribunalulă a respinsă propune
rea procurorului, d’a aresta imediată pe 
Radoslavov și Ivanciov, dicendă că e în- 
destulitore cauțiunea.

Procesulfl ligei patriotice franceze.
După câteva dile de desbatere, pro- 

cesulă intentată în contra conducători- 
loră ligei patriotice franceze s’a termi
nată. Guvernulă franceză ceruse darea 
în judecată a președintelui ligei Derou- 
lede și a altoră ligiștl fruntași, sub cu
vântă că facă parte dintr’o societate 
neconcesă de guvernă și că au complo
tată contra republicai, amenințândă a 
provoca răsboiu civilă și chiar răsboiu 
în afară. învinuirea fu esagerată și în 
partea cea mai mare nedreptă. Acesta 
o dovedesce sentința judecătorescă, prin 
care conducătorii ligei se condamnă la 
câte 100 franci amendă, er liga se de
clară desființată. Totulă se reduce acolo, 
că guvernulă a voită să ia din mâna lui 
Boulanger ună sprijină.

SCUtlLE DILEL•
t Constantină Barbescu, directorulă 

școlei comerciale din Galați, a încetată 
din vieță la 25 Martie, în etate de 40 
de ani. Acestă tristă scire nl-o aducă 
diarele din România. Regretatulă direc
tori a fostă profesoră de chimiă mai 
întâiu la gimnasiulă română din Brașovă.

* * *
Recrutarea. In Austria va începe 

recrutarea, precum se crede, la 1 Maiu, 
er în Ardeală, Bănată și Țera ungurescă 
la 10 Maiu, așa că în patru săptămâni 
va pute fi terminată recrutarea.

* * *
Starea sămănăturiloru. Ni-se scrie din 

Câmpiă: Vă facă cunoscută, că până a- 
cuma amă avută în aceste părți ploi 
multe, cari au făcută să întârdiămă cu 
primăverile. Sămănăturile de tomnă cele 
mai timpurii, făcute în secetă, promită 
puțină, fiindă rari de totă, pe când cele 
mai târdiu făcute, la finea lui Octomvre, 
se arată cu multă mai frumăse.

** *
0 societate de incuragiare a artelorti 

suntă aprope vrednici de invidiată. Este 
o vechiă poveste morală francesă, în 
care ună cerșitoră orbă vorbesce cu o 
bătrână ologă. Ologa dice: „A murită 
ună sfântă, îndată va trece p’aicl ca- 
davrulă lui.“ — „Să fi;gimău — striga 
orbulă — „căci ună astfeliu de cadavru 
vindecă tote holde și noi putemă să ne 
perdemă pânea nostră."

Maurice spune, că dicerea acesta ca- 
racteriseză opinia mai a tuturora orbi- 
loră. Ei suntă atâtă de obiclnuițl cu 
orbia, încâtă cu greu s’ar pute despărți 
de ea și decă ară ave lumina ochiloră 
n’ară sci ce să mai începă.

Nouă ni-se pare insă, că autorulă 
esagereză. Acei cerșitorl nu apucară să 
fugă, când se apropia de ei cadavrulă 
sfântului, ologa îșl redobândi sănătatea 
picioreloră și orbulă îșl recăpăta lumina 
ochiloră. Ologa se văeta și-i părea rău, 
orbulă însă nu avea destule cuvinte pen
tru a mulțămi lui Dumnedeu, că șl-a 
redobândită lumiua ochiloră pentru a 
pute vede Francia, Savoia și Burgundia.

De geaba suntă tote; cea mai mare 
fericire a orbului este, decă-șl pote redo
bândi vederea ochiloră, durere însă, că 
prea arareori șl-o redobândesce. — 
„E-s“.) 

s’a formată de curendă, spune „Româ- 
nulă“, pentru a susține aventulă ce’șl 
iau ținerile nostre elemente artistice, cari 
s’au relevată cu ocasiunea celei din urmă 
esposițiunl. Eta acuma și numele perso- 
neloră cari compună comitetulă: d-nii 
N. Crețulescu, Dr. Calinderu, Grigore 
Cantacuzino, C. Stăncescu și Demetrescu 
Mirea. Acestă comitetă a alesă ană co- 
mitetă de domne, care s’a constituită 
sub președința d-nei Elena Fericliide, 
din domnele Cornescu, S. Halfonă, Ana 
Calenderu, Zoe Sturza, Zoe Mandrea, 
Coralia Sevescu, Protopopescu-Pake, Ca- 
lyroe Chrisovelony.

* * *
Prințului Ferdinand de Hohenzollern, 

moștenitorulă tronului română, i-s’a fă
cută în Galați o manifestațiune cu con
ductă de torțe și cu musică; totodată 
s’a subscrisă de cetățeni o adresă de fe
licitare cătră principele regală moște- 
nitoră.

* * *
Congresulu didacticii in România. D-lă 

C. C. Dobrescu fiindă însărcinată de 
membrii corpului didactică din BucurescI 
să se ducă la Iași și să se înțelegă cu 
profesorii d’acolo în privința congresului 
corpului didactică, a și fostă la Iași 
unde s’a hotărîtă ca congresului din a- 
nulă acesta să i se dea nisce proporții 
mai mari, pentru ca să se cimenteze și 
mai bine legăturile dintre membrii cor
pului didactică.

* * *
Timbrarea losuriloru se pote face de 

la 12 pănă la 20 Aprilie, precum a îm
părtășită secretarulă ungurescă de stată 
Wekerle, și la oficiulă vamală din Bu
dapesta.

* * *
0 orgia a bestialității. Ună proprie

tară de vii din Szil, comit. Șopron, ob
serva, că i-se fură vină din primniță, 
unde avea și tesculă, spune „Kaposvar.“ 
Ca să dea de urma hoțiloră, proprieta- 
rulă se ascunse deunădile în pimniță și 
nici nu aștepta multă, când etă că intrară 
șese hoți, cari băură mai înteiu bine și 
apoi luară măsuri ca să ducă cu ei o 
bute întregă de vină. Țăranulă proprietară, 
când audi liotărîrea hoțiloră, ca să lase se 
curgă totă vinulă rămasă în pimniță, eși 
afară din ascundișulă său și ruga pe 
hoți să se mulțumescă cu ce fură, er 
vinulă rămasă să i-lă lase în buțl, căci 
altfelă ajunge cerșitoră. Dreptă răspuns 
hoții îi deteră câteva lovituri de bâtă 
așa că țăranulă cădii josă amețită, apoi îlă 
băgară în tescă și-lă striviră de morte, 
așa că sângele începu să curgă șiroe. 
Ună contrabandists de tutună, care vă- 
ejendă ușa pimniții deschisă, intra acolo, 
trebui se bea din acestă sânge, căci tâl
harii îlă siliră sub amenințări grozave. 
După ce beii cutremurându-se, îi deteră 
și vină și ciocniră cu elă. Bestiile aces
tea în formă de oină se’mbătară și ui
tară de contrabandists, care se furișă 
afară, închise ușile pimniței și alergă în 
sată, unde făcu arătare. Ucigașii au fost 
găsiți în stare de totală bețiă, apoi puși 
în fiere și transportați în carceră. Acum 
se face cercetare.

** *
0 carte veche asupra Egiptului. In 

ședința dela 27 Martie a societății un- 
gurescl de geografia, d. Ianco a făcută 
o comunicația interesantă asupra baro
nului Thoth, fiiul unui companions de 
arme, anume Rakoezy. Baronulă Thoth, 
născută în 1730, a petrecută în șiră de 
mai mulțl ani de-a rândulă la Stambul, 
unde se bucura de favorea Sultaniloră 
Osman și Mustapha. Memoriile sale au 
fostă publicate în franțuzesce și traduse 
în șese limbi. In ală patrulea volumă se 
descrie Egiptulă și autorulă espune plă
nuia canalului de Suez. Sultanulă Mus
tapha acceptă planulă și propuse a-lă 
realisa, der iu împedecată de mârte. 
Idea baronului Thoth fu esecutată cu 
ună secolă mai târijiu de d. Lesseps. 
Memoriile baronului Thoth voră fi pu- 
blicate în mai multe limbi.
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Ună frumoșii obiceiu la universitățile 
austriaco este promotio sub aupicius im- 

peratoris. Acesta se face, când candida- 
tulă a depusă tote examenele de docto- 
rată cu succesă excelentă. Candidatulă 
se promoveză atunci sărbătoresce ca 
doctoră în presența unui funcționară 
superiors, care represintă persona îm
păratului, și cu acestă ocasiune candida
tului i-se dă ca dară împărătescă ună 
inelă cu briliante.

** *
Cale ferată Zlatna-Alba-Iulia. „Ko- 

zerdek" din Aiudă pretinde a sci din 
bună isvoră, că o societate care dispune 
de bani vre să construescă o cale ferată 
ce se lege Zlatna și Alba-Iulia.

** *
Despăgubirea regalielorii. In afacerea 

despăgubirii regalieloră fiindă nevoiă de 
estrase din cărțile funduare, ministrulă 
de justițiă, în urma plângeriloră ce le-a 
primită, a ordonată, în înțelegere cu 
ministrulă de finanțe, ca judecătoriile să 
dea copiile necesare din cărțile funduare 
fără taxă de timbru, arătându-se în co- 
piă scopulă pentru care se dă.

4
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Importul de vite peste granița Galiției a 
fostă oprită acum vr’o patru săptămâni 
de cătră ministeriulă ungurescă de co- 
merciu din pricina bolei de gură și de 
unghii. Epidemia luând proporțiunl tot 
mai mari, s’au închisă granițele și că
tră Silesia, Moravia și Austria de josă. 
Vagonele ce circulă la Viena și cu care 
se transportă vitele, se desintecteză în- 
nainte d’a se întorce, după normele esis- 
tente. fiă că bântue ori nu epidemia.

* A *
Jude ucigașii. Judele comunală St. 

Kundi din Hajdu-Nemeti, a înjunghiată 
în dilele trecute pe subordinatulă său, 
pe subj udele Paul Nyiga în urma unui 
schimbă de vorbe. Subjudele, căruia 
cuțitulă ii pătrunse inima, muri imediată ! 
Ucigașulă s’a spendurată după ce a co
misă omorulă.

** *
Falsificatorii de bacnote. Precum se 

scrie din Timișoră, în Sân-Miliaiulă ro
mână s’a descoperită înainte eu vr’ună 
ană o bandă de falsificatori de bacnote 
de câte 10 fi. Gendarmeria a prinsă a- 
tuncl pe capulă bandei I. Oszo și pe 
cinci complici. Acum a fostă prinsă și 
Const. Pordan, care punea în circulațiă 
bacnotele false. S’au găsită la elă 10 
mii de florini bacnote false, dice „Pes
ter Lloyd “.

** *
Seria conferințelorii din Botoșani, ce 

voră mai urma înainte de Paști, în aula 
liceului „Lauriană“ e: 1) Sâmbătă 25 
Martie, d. G. Const.-Vellea va vorbi des
pre „Religiune în evoluțiunile ei la dife
ritele popdre.u 2) Duminecă 26 Martie 
d. St. Lupașcu va face o serie de „Ex
perimente fisice“, dând și esplicațiunile 
necesare. 3) Duminecă, 2 Aprilie, d. V. 
Gheorghiu va vorbi despre „Boerl și 
țărani înainte de 1848“.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Valea Someșului mare, Aprilie 1889.
Domnule Redactoră! Cei tari și 

mari întrebuințeză feliu de feliu de mij- 
loce numai ca să-și potă realisa planu
rile urdite contra școleloră confesionale. 
Organele politice mai mici de prin co
mune prin agenții loră îndemnă și for- 
țeză pe locuitorii de prin comune ca 
orbesce să se supună voiei mai mariloră. 
Și nu arare-orl le și succede, mai vâr- 
tosă, când cei chiemațl de a lumina 
poporulă se lasă trași pe ghieță.

Intr'o corespondență ce s'a publi
cată în N-ru 63 ală „Gazetei“ s’a amin
tită, că Ilvaniloră, de nu voră ceda o 
clasă din edificiulă școlei gr. cat. pentru 
școla comunală, li-se va impune o re
partiția de vre-o 4000 fi. Față cu ame
nințările de feliulă acesta, mulțl, cei mai 
mulțl dintre IlvanI au fostă cuprinși de 
fiori reci sciindă, că ce dicteză cei mai 
mari nu preste multă se și realiseză.
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La sfatulă unora agențl poporulfl 
a adusa lucrulfi pănă acolo, încâttl ma
joritatea din senatulă scolastica confes. 
gr. cat., în una din ședințele sale ți
nută — de nu greșesca — în luna lui 
Februariu a. c., a hotărîta, după ce în 
urma concurselora publicate pentru ocu
parea postului de ala doilea învățătoră 
gr. cat. nu s’a insinuata nimeni, și după 
ce preotula locala din anumite împreju
rări nu mai pote suplini acesta posta, 
ca școlarii din ambele clase confesionale 
gr. cat. — în număra de vre-o 95 — 
să se îutrunescă în uua clasă, er classa 
a 2-a din edificiula gr. cat. să se esa- 
rendeze comunei politice spre scopa 
scolastica comunala.

Acestă liotărîre s’a așternuta spre 
aprobare comisiunei administratore de 
fondurile școl. gr. cat. în NăsăudO, în 
urma căreia Reverendisssimulă d. vicară 
gr. cat. în calitate de inspectoră școl. 
gr. cat. districtuală, prin una rescrisă 
a înfruntată — pe cum s'a si cuvenită — 
pe senatulă școl. gr. cat. din Ilva-mică 
pentru cutezarea de a aduce astfeliu de 
liotărîrl, er respectiva liotărîre o-a aș
ternută Ven. Consistoriu școl. în Gherla 
ca să-și dea opiniunea asupra ei. Vene- 
ratulă Consistoriu nu a aflată cu cale a 
aproba o astfeliu de hotărîre. Incunos- 
ciințândă despre acesta pe Reverendissi- 
mulă D. vicariu din Năsăudă, impune tot
odată preotului gr. cat. din Ilva-mică 
ca pănă ce se va căpăta ună învățător 
pentru clasa 2-a, se propună d-sa în res
pectiva clasă. Mai departe cere unele 
date privitore la înființarea școlei co
munale din Ilva-mică și anume:

1. Când s’a făcută școla comunală 
în Ilva mică?

2. Cine a silită pe credincioșii de 
acolo să facă școlă comunală?

3. Ce pași s’au făcută contra înfi- 
ințărei școlei comunale de acolo?

4. De lipsă este acea școlă ori ba, 
după ce confesiunea are școla sa corăs- 
pundătore ?

De bună semă cei interesați voră da 
răspunsurile și datele de lipsă după cum 
numai se și pote aștepta. Din cererea 
de date a Ven. Consistoriu școl. diece- 
sană, se vede, că voiesce să apere pe 
credincioșii din Ilva-mică, și să ia măsu
rile de lipsă contra împămentenirei șco
lei comunale impuse cu forța în Ilva- 
mică.

Se așteptămă resultatulă întreprin- 
derei ce se urdesce ! Someșanulil.

Din Secuime, 4 Aprilie 1889.
Știm. D-le Redactoră! Conformă 

cercularului metropolitana de sub Nr. 
791-1889, P. O. D-nă Iuliu M. Mon
tani, V.-Protopopulă gr. cat. ală Giur- 
geului, a convocatu preoțimea tractuală 
la sinoda pe chua de 14 (2G) Martie în 
comuna Șermașiu. Totă cu asta oca- 
siune au fostă convocațl și învățătorii, 
membrii senatului scolastică și câte 2 re- 
presentanțl din fiecare parochiă.

AstfelO întrunindu-ne cu toții în ca
sele parochiall din Șermașă, la 9 ore a. 
m. P. O. D-nă ProtopopO, ca președinte, 
prin ună discursă fârte acomodată și 
rostita cu caracteristica-i elocință de
clara ședința de deschisă între strigă
tele de „să trăiescă“ ale celoră presențl. 
După acesta On. d-nă Michailu Mărie- 
șanu, parochulu Vașlabului, a cetită o- 
peratulu seu ocasională „meditațiunl pie“ 
care a și avută efectulă dorită. A ur
mată apoi S. Mărturisire și s’a servită
S. Liturgiă, la care răspundorile au fostă 
esecutate de corulu scolariloră, condusă 
de distmsulă cântăreță Alimpiu Trifu, 
învățătorulă din locă, care a ținută și o 
prelecțiune practică cu elevii săi, dânda 
frumose probe despre destoinicia sa pe
dagogică. Prelecțiunea fu urmată apoi 
de o critică destula de seriosă. In fine 
urmă verificarea protocolului proximei 
ședințe a sinodului protopopescă.

Din cetirea unui raportă din partea 
flăcărui ciirectoră scolastică, despre de- 
cisiunile aduse în ședințele senatului sco
lastică parochială, ținute în decursulă a

cestui ană scolastică, cu bucuriă cons- 
tatămă, că de când prea bunulă nostru 
Archi-Păstoră ne-a dăruită cu ună ze- 
losă și activă conducătorii, ca P. O. 
D-nă V.-Protopopă Iuliu M. Montani, de 
atunci și afacerile scolastice din acestă 
tractă au luata ună sboră rapidă.

S’a alesă senatulă scolastică epar- 
cliială pe unu nou trieniu, și anume: 
dintre preoți s’au aclamata unanimă ca 
membri totă cei din trecută, er în lo
cuia unoră membri mireni, cari parte 
au repausată, parte — durere — n’au 
prea participată la ședințele trecute, s’au 
alesă vr’o 5 învățători.

Cu privire la susă amintitulă cercu- 
lară metropolitană, sinodulă a decisă, 
ca fiecare preotă tractuală să contribue 
la înmulțirea fondului de pensiune în 10 
ani câte 5 fi., er decă Escelența Sa și 
Prea Veueratulă consistoriu ar dispune 
împreunarea înființândului fondă de pen
siune cu fondulă deja esistentă pentru 
ajutorarea preoteseloră văduve și a 
orfaniloră de preoți, se obligă fiăcare 
preotă a contribui câte 10 fl. pe ană cu 
rugarea, ca să fiă luațl în considerare și 
orfanii de mamă ai preoțiloră, cari de 
multe ori au mai tristă sorte decâtă cei 
orfani de tată.

Sinodulă adâncă mișcată în urma 
noului sacrificiu depusă de Escelența Sa 
prea bunulă nostru metropolită pe alta- 
rulă preoțimei archi-diecesane, cu umi
lință și supunere flască a trimisă Esce- 
lenței Sale o adresă omagială de recu- 
noscință.

Nu potă termina fără a nu aminti 
cu recunoscință caracteristica ospitali
tate cu care furămă întâmpinați în casa 
On. d-nă preotă locală Georgiu Țărână, 
la a căruia mesă bogată adjustată fu
rămă întruniți cu toții. Cei ce au fostă 
de față nu voră uita de sigură acea 
seră plăcută, ce-o petrecurămă în casa 
d-sale într'ună spirită adevărată româ- 
nescO, ceea ce pentru noi cești din Să- 
cuime e o aparițiuue forte rară.

Unuia din cei presențl.

Atlieneulft Românii.
Duminecă sera, la Atheneulă din 

BucurescI sala gemea de lume. Mai 
multă de 1400 de persone veniseră să 
asculte pe d-lă Urechiă.

In logea regală, MM. LL. Regele 
și Regina, însoțiți de d-șorele Văcăres- 
cu și Davila, și de d-lă col. Candiano- 
Popescu.

Lângă tribună ună mare numără din 
Atheneiștii bătrâni și tineri.

înainte de a’șl începe conferința, 
d-lă Urechiă, interpretulu fidelă și en- 
tusiastu ală tuturora colegiloru săi, a 
recunoscuta câtă Atheneulă datoresce 
stăruințeloru eroice ale d-lui G. Esarcu, 
a cetită actulă prin care membrii So
cietății Atheneului, în unire cu domnele 
române, hotărăscă a se vedi acestă a 
loră recunăscere printr’ună bustu în 
bronză, care va remâne alu Atheneului.

In aplausele nesfârșite ale publicului 
și ale MM. LL. Regelui și Reginei, ac- 
tulu a fostă înmânată d-lui Esarcu, bus- 
tulu a fostă descoperita, și’n urmă d-lă 
Urechiă, într’o cuvântare plină de româ- 
nescă simțire, a vorbită despre „Conști
ința latinității la poporulă românu"-.

Bin Macedonia.
„Albanezului publică scrisorea 

următbre adresată de unu Mace
donenii :

Cu școlele mergemă forte bine, 
deși inimicii noștri greci încercă prin 
diferite moduri să ni-le împiedece: ne exi- 
leză, prin intrigi pe lângă autoritățile lo
cale, și altele.

Ei lucreză din resputerl cu scopuri 
ethnopolice: de a răsturna imperiulă o- 
tomană și a grecisa pe creștinii negrecl 
din Turcia însă guvernulă turcescă a 
înțelesă scopulă loră și ’i urmăresce, 
descoperindă mai pe fiă-care rji și prin- 
dendă broșuri și scrisori forte compro- 
mițătore.

Noi, adevărații Români din Turcia, 
luptămă ca nisce lei cu susă disii ini
mici spre a ne păstra limba și naționa
litatea. Cu ajutorulă lui Dumnedeu și 
Măriei Sale Sultanului, ai căruia su
puși fideli suntemă, sperămă, că’i vomă 
învinge.

In comuna nostră, afară de școlă, 
mai avemă și biserică românescă, unde 
se face serviciulă divină în limba ma
ternă.

Din acesta orl-cine pote să vadă ul.0 
lucru : că cu câtă turbarea și furia Gre- 
ciloră contra Româniloră și a confrați- 
loră loră de luptă, Albaueziloră, va fi 
mai mare, cu atâtă aceste popore se voră 
desvolta mai multă.

Literatură.
Familia, diară beletristică-literară, 

apare la Oradea-mare în fiă-care Du
minecă și costă pe */2 de ană 5 florini, 
pe */4 ană 2 fl. 70 cr. Proprietară și 
Redactoră : losifil Vulcanii. — Nr. 13 
dela 7 Aprilie n. conține: Lângă ună 
părău (poesiă), de V. B. Muntenescu; 
Omulă de omeniă nu piere, (poveste), 
de Ioană Popu-Reteganulă ; Omulă bună 
și vremea bună (poesiă), de Floriană 
Moga ; Teresa Raquin (dramă), trad, de 
N. Bogdană după M. Zola; Limba flo- 
riloră pe timpulă cavalerismului, de Flo- 
rofilă; Doine din poporă (din Crișana), 
de V. Magdu; Vorbe și răspunsuri po
trivite, de P. Ispirescu; Academia ro
mână (sesiunea gen. din 1889); prelegeri 
publice în Cernăuți, de Dionisiu O. Oli- 
nescu; Bonbdne; Ordalie în evulă de 
mijlocă itextă și ilustrațiune) ; Moda ; 
Pentru domne tinere; FeliurimI; Ghi- 
citore numerică, căliudarulu săptămânei.

Losurî oprite în Austria.
In Austria este oprită de a se face 

negoțu ou următbrele losurî: 4° 0 Ami
ens dela 1861. — Palatulă de industrie 
din Amsterdam dela anulă 1867 și dela 
1869. — Societatea Canalului din Ams
terdam 3"/„ Amsterdam dela ’1874. — 
Ansbach dela 1856. —21 2 0 0 Antwerpen 
dela 1887. — Augsburg dela 1869. — 
Barletta dela 1870. — 3°, (l Credit comunal 
belgiană dela 1861 și 1868. —3° „ Bor
deaux dela 1863.— 21 20/0 Bruxella dela 
1886. — Orașulă BucurescI dela 1869.
— 31 2 Coin Minder dela 1870. — Congo
dela 1888. — 3° 0 și 4“0 Credit fonciar 
dela 1853/54. — Credit fonciar dela a. 
1860, 1863, 1875, 1877, 1873, Oblig, 
comunale dela 1879/80, 1885. — Bonuri 
Credit, fonciar dela 1887/88. — 3°/0
Credit fonciar egiptenii. —Freiburg Can
ton dela I860. — Freiburgă orașulă
1878. — 3° 0 Genf. Canton dela 1880. — 
3°/0 Gent.—Genua. —2 Gotha I și II
emiss. —4% împrumută naț. grecesc.— 

3"/0 Credit comunală ollandeză. — Cru
cea roșia ollandeză. — Lenzburg. — 
3% Lille dela 1860 și 1863. - 21 2% 
Luttich dela 1853. — 30/0 Luttich dela 
1860, 1868, 1874, 1879 - 3% Lyon. - 
3°/0 Madridă.— Milană dela 1861 și 1886.
— 3"/0 Marseille. — Meininger. — Nea- 
polă — Orașulă Neuenburg. — 3" n Nord. 
Departement. — Ostende. — Panama.— 
Pappenheim. — Parisă dela a. 1855 60, 
1865, 1869, 1871, 1875, 1876, 1886. — 
Reggio. — Rotterdam. — Rotterdam- 
Schauburg. — Rotterdam Wehrpflicht.
— Roubaix și Tourcoing. — Schaerbeck
— Stuhlweissenburg-Raab-Graz. — Ca- 
nalulă de Suez. — Tournai. — Verviers 
și Venedig.

Cine vinde, cumpără seu doneză 
vre-ună losă de aoestea vine în periculă 
de a fi greu pedepsită.

Se vorbesce, că asemenea disposițiunl 
se vorO lua și în jumătatea de dincoce a 
monarchiei.

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

BucurescI, 11 Aprilie. Genera- 
lulu Florescu a refusatu a forma 
cabinetulu. Acum se anunță for
marea cabinetului Catargiu-Laho- 
vary-Vernescu. Conservatorii pro
vocă pe soții de partidă a remâne 
în BucurescI, unde au se se aștepte 
la scene furtunose în cameră, a 
cărei disolvare nu e eschisă.

Budapesta, 11 Aprilie. Foia o- 
ficială anunță demisionarea miniș- 
trilorft Szechenyi, Fabinyi și a mi
nistrului de finanțe Tisza, și nu

mirea lui Szapary, Wekerle și Szi- 
lagyi ca miniștri.

In comisiunea pentru comuni- 
cațiă a camerei, ministrulu Baross 
desemnă aserțiunile șefului de sec
țiune austriacă Wittek ca neade
văruri.

Parisu, 11 Aprilie. Drepta se
natului a hotărîtu ca totuși se ia 
parte la ședințele judiciare ale se
natului.

BerlilIU, 11 Aprilie. „Kreuzzei- 
tung“ vorbesce despre posibilitatea 
restabilirei Poloniei prin unirea 
Poloniei rusesc! cu Galiția sub unu 
împeratu austriacă.

Belgradu. 11 Aprilie. Zankov a 
plecată de aci fără nici o ispravă.

DIVERSE.
0 nouă pușcă. Prusianulă Fasorka 

a inventată o nouă pușcă de o construc- 
țiune forte simplă. Se pote împușca cu 
ea de 65 de ori pe minută. Fumă se 
produce forte puțină și detonațiunea e 
slabă, ceea ce e o preferință. Pușca a 
fostă esaminată de ministerulă de răs- 
boiu și a dată resultate favorabile, așa 
că e cu putință să se introducă în ar 
mata germană.

0 fugă romantică. Riarele parisiane 
se ocupă multă cu fuga unei frumose 
femei din aristocrația maghiară, și care 
a fugită cu ună băiată ală marelui ban- 
chera Bleichrbder din Berlină. Ună 
conte maghiară, care înainte de acesta 
cu câțiva ani luase de nevastă p’o fată 
a unui agentă de bancă din Viena, 
observase de multa, că tinerași frumdsa 
lui soțiă este în relațiunl cu tinărulă 
bancheră. Cornițele a ertată însă pe 
nevastă-sa pentru acestă infidelitate, der 
pe tinărulă Bleichroder îlă provoca la 
duelă. Duelula trebuia să se facă într’o 
pădure din apropierea Vienei. Zadarnică 
însă contele aștepta pe rivalulă său. 
Atunci elă se întorse acasă, unde află 
că contesa a fugită cu amantulă ei și 
că i-a lăsată și o scrisdre unde’lă rogă 
s’o erte și să îngrijescă de cei patru 
copii d’acasă. Ce e mai nostimă acum 
e, că tinărulă bancheră desminte acestă 
scire a diareloră francese și dice, că 
totulă ce s’a scrisă pe socotela lui nu 
este decâtă o păcălelă de întâiu Aprilie.

Necrologu.
Văduva Ioană Lemeny, născ. Fani 

Tahmingi ca soție; Iancu și Alcsandru ca 
fii, cu inima frântă de durere au a face 
cunoscută și în numele tuturoră rudeloră 
la toți cunoscuții perderea prea iubitului 
loră soță și tată Ioană Lemeny, proprie- 
tariu și membru comitatensO, încetată 
din vieță după ună morbă de 7 săptă
mâni prin apoplexiă în 7 Aprilie 1889 
st. n. neptea la 2 ore, în etate de 62 
ani, după o căsătorie fericită de 15 ani. 
Celebrarea înmormântării va ave locă 
în 9 Aprilie st. n. la 3 ore după amiecjl 
in Iclodulu mare, lelodulu mare, 7 Aprilie 
1889.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată.

Cursnln La bursa de Viena
din 9 Aprilie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 102.50
Renta de hârt.iă 5°/0 ------ 96.50
Iraprumutulă căiloră ferate ungare - 144.50 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) - - 99.60
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostu ungare (2-a emisiune) - -
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostu ungare (3-a emi - une) - - 115.60 
Bonuri rurale ungare ----- 104.95
Bonuri cu clasa de sortare - - - . 104.95
Bonuri rurale BanatU-TimișU - - - 104.95
Bonuri cu cl. de sortare .... 104.95 
Renta de hârtii austriacă - . . . 85.85
Renta de argintă austriacă - - - - 110.30
Renta de aură austriacă.................... 143.50
Losurî din 1860 .............................. 906. 
Acțiunile băncei austro-ungare - - 306.50 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 300.75 
Acțiunile băncei de credită austr. - _ ._
Galbeni împărătesei- ------ 5.63
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.49
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.60
Londra 10 Livres sterlings - - - - 119.90

Editorii și Redactoră responsabila :
Dr. Aurel Mureșianu.
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CursulA pieței Brasovu
din 10 Aprilie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.45 Veud. 9.48
Argintă românescă - „ 9.38 n 9.40
Napoleon-d’orI - - - B 9.58 9.51
Lire turcescl - - . 10.80 R 10.86
Imperiali .... 9.80 n 9.86
GalbinI . n 5.60 5.63
Scris, fonc. nAlbinau6“/0 „ 101.— R _ .—

h n n / o e 98.50 n 99.-
Ruble rusescl - - - n 127.— 128.-
Discontula - - - - 6'/2—-8% pe ană.

W Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
i\ 5 cr. se potu cumpăra în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al
brecht & Zillicli.

Nr. 3987—1869.

PUBLICAȚIUNE.
Pentru ocuparea postului primă de 

moșe orășenescă devenita vacanta și îm
preunată cu una salariu anuala de 150 
fl. V. a. eventualmente pentru ocuparea 
postului ala doilea de moșe orășenescă 
și împreunată totă cu acelașă salariu, să 
escrie prin acesta concursă.

Competentele pentru unuia din a- 
ceste posturi, cărora li se impune obli- 
gămentula de a corespunde recerințeloră 
prescrise de § 275 ala statutului orășe- 
nesca comunala, mai departe prescripte- 
lora art. de lege XIV din 1876 și altorO 
legi și ordinațiunl, au de a’șl așterne, pe 
lângă diplomele de moșe valabile pentru 
teritoriula țării, petițiunile timbrate în 
moda corăspundătorO celu multa pănă 
în 24 a lunei curente, după prândQ la 5 
ore subscrisului magistrata.

Brașov a, în 6 Aprilie 1889.

că

în

!!!PRIMA ESPOSIflA DE FLORI A BRAȘOVULUI!!!
Facemă prin acesta cunoscută, că în sala sfatului (a pri

măriei vechi) din locă se va arangia o

ESPOSIȚIA DE FLORI,
care cu onore învitămă pe onorat, publică.

Durata
14 Aprilie

Prețuia
permanență

Biletele

la
13esposiției va fi de trei flile și adecă: în 12,

st. n. dela 9 ore dimineța pănă la 6 ore sera, 
intrării 20 cr.; pentru copii 10 cr.; bilete 
50 cr.
se capetă în magazinele de flori la D-nii Au

gust Kypta și Christian Kypta în strada Căldărariloră.
Atragemă totodată atențiunea, că florile espuse 

de vencțare.
54,3-3 Cu înaltă stimă

CoxxiitetvLl'o..

de

suntă

» 
♦
*
♦
*+
*
*
*
*
+ 
+
*

Sportu de scrimă.
’Mi permită a încunosciința pe amicii artei de scrimă, 

am deschisă
SALONULtl Mill DI iOBIMĂ 

strada funarilorO Nr. 239 (casa lui Kamner) și 
orele de scrimă în modulă următoră : 
Duminecă, dela 5—8 ore 30 minute 
dela 8 ore 30 min. pănă la 9 âre 30 min.

8. 4. BCodesch,
îxv^ețător-S. â.e sciimă cm d-iploxnă.

cetate 
împărțită 
afară de 
SCRIMĂ",

, l am 
: în fiecare cți, 
„SCOALĂ DE 

„ASSAUT“.

53,3-2

Medicinae universae

■ VICTOR BACHMAIER, 
medict pentru bile de femei și de copii 

consulteză (lela orele 11—1 (lin di
în Strada Căld-ărarilorn USTm. £±7.

Casa lui Bachmaier.

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

Budapesta—Predealft Predealii—Budapesta B.-Pesta-Aradu-Teius Teius-Aradu-B.-Pesta Copșa-mieă—Sibiiu
■ “ ’ ________

Tren de I Trenu 1 Trenu 
per- accele- 
sone rata

omni
bus

Trenu
| mixt [I

1____ II

|Tren de
1 per- 

sone

, Trenu 
accele- 

' ratu
Trenu 
mixt

Trenu II 
omni- 11 
bus (

Viena 11.10 8.-
Budapesta 7.40 2.-
Szolnok 11.06 4.05
P. Ladâny 2.02 5.47

Oradea-mare ! 4.18 7.01
1 7.11

Vârad-Velencze
Fugyi-Vâsărheli
Mezo-Telegd 7.41
Rev 8.10
Bratca
Bucia
Ciucia 9.04
Huiedin 9.34
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
Nădeșel

Clușiu 10.34
11.15

Apahida 11.34
filiiriș 12.45
Cucerdea 1.30
Uiora 1.37
Vințula de susil 1.45
Ai ud 2.07
Teiușu 2.26
Crăciunelu 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediașii 4.21
Elisabetopole 5.11
Sigliișora 5.45
Hașfaleu 6.12
Homorodu 7.32
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

| 9.45Brașovu 1.55
Timișă 2.53
Predenlu 3.28 I

BucurescI 9.35

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

BucurescI
g 13 Pi-edenlu

TimișQ9.38 
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

Brașovu

Feldiora
Ap aț a
Agostonfalva
Homorodti
Hașfalău 
Sighișora
Elisabetopole
Mediașu

Copșa mică

Micăsasa
■^âȚBiașiu

,,Crăciunelă
Teiușu
Aiudu
Vințula de 

IjUiora
Cucerdea

6.38
6 56
7.15
7 41
9 18jf

10.-!"
10.09
10.19 Apahida

!i.£ I
12.34 Nădâșelft
12.52 Gîlirbău

1.34 Agliireșă
2.19 Stana
2.46 B. Huiedin
3.31 Ciucia
3.59 Bucia
4.32 Bratca

Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-V âsârheli 
Vârad-Velencze

I
I

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

.VIui-feșu-Iaidoșu-Bist l-ița

Mureșu-LudoșU 
Țagu-Budatelecă 
Bistrița

susu

Oradea-mare

P. Ladâny
Szolnok 
Budapesta

Viena

4.10
4.56
5.37
6.07
6.55
8.36
9.13
9.56

10.37
10.59
11.16
11.37
12.16
12.33
1.51
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
11.04
11.19

1.15
3.29

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47 

10.08 
11.51
1.55
7.15 6.051

Bistrița-jVHureșu-Tudoșu

]•
Viena

Budapesta
Szoluok

Aradu

Glogovațti
Gyorok
Faulișd 
iRadna-Lipova 
Conop 
Berzava
Soborșiuu 
Zamu 
Gurasad..
Ilia
Branicica 
Deva

.Sinieria (Piski)
(Orăștia
ȘibotU
Vințulil de joși
Alba-Iulia
Teiușfi_______

Trenu 
mixt | perg.

1 Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
do 

pers.

11.10 2.- Teiușu
8.20 9.05 Alba-Iulia

11.20 12.41 Vințulil de josh
4.10 5.45 ȘibotCt

2.17 4.30 6.- Oră știa
2.37 4.43 6.13 Sinieria (Piski)
3.19 5.07 6.38 Deva
3.43 5.19 6.51 Branicica

j 4.05 5.41 7.10, Ilia
1 6.09 7.37 Gurasada

6.28 7.55 ZamU
7.25 8.421 Soborșină
8.01 9.12 Berzava
8.34 9.41 Conopu
8.55 9.58 Radna-Lipova
9.19 10.17 Paulișu

1.47 9.51 10.42 Gyorok
2.08 10.35 11.07 Glogovaț

11.09 11.37 Aradu
11.39 12.- |
12.12 12.29 Szolnok

8.56 12.29 12.46 BrKlnpcat a
9.54 1.16 1.26 Viena

Trenu 
de

1.42'
2.32,

11.-
11.211

Tremi
' mixt

Cucerdua -Osoriieiu

Copșa-niică
Șeica mare 
Ldînneșă 
Ocna
Sibiiu

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-CcKpșa-uiică

Sibiiu
Ocna
Lomneșă
Șeica mare
Copșa-niică

8.50
9.17
9.45

10.20
10.49

10.-
10.24
10.50
11.20
11.45

6.38 .
7.i9&c:rde"
7.38

M.-Bogata 
Temută 
Sânpaulu 

____ Mirașteu

Sinieria(Piski)-E*etroșeuî Peti’oșenl-Simcria (Piski) oșorheîu

Sinieria
> țStreiu
I iHațegă 
îlPui
'Crivadia
(Banița

' I’etroscnI
II ------ :—
i Aradu —Timisora

2.42 Petroșenl
3.25 Banița
4.16 iCrivadia
5.11 Pui

6.47
7.40;
8.51

10.02
U.02L_5.58|Hațeeu
11.50 6.40|streiu
12.30 7.12jsimeria

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23

1.12
1.51

10.20
10.50
11.11
11.20

3.(>5
3.35
3.56
4.06
4.43'11.57
4.58 12.12

12.36

3.25
3.58
4.20
4.30
5.11
5.28
5.53
G13

I
Reghinul-săs. 7.56

Ke^liiuulu săscscu

Bistrița
Țagu-Budatelecu
Mureșu-Ludoșu

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

Timișora—A radii

Aradu 6.05 5.48 Timișora 6.25 5.—
Aradulă nou 6.33 6.19 Merczifalva 7.19 6Â55
Nămeth-Sâgh 6.58 6.44 Orczifalva 7.46 6.32
Vinga 7.29 7.16 Vinga 8.15 7.02
Orczifalva 7.55 7.47 Nemetli-Sâgli 8.36 7.23
Merczifalva 8.14 8.08 A radul ti nou 9.11 8.01
Timișora 9.12 9.02 Aradu 9.27 8.17

Gliirisu—Turda Turda —Glii risiiI

Ghirișă 
Turda

9.41||
1.11

ISighișâra
Odorheiu

9.26i 4.19' Turda
9.47 4.40 Ghiriși

Sigliișara—Odorlieiu

6.411 Wșorlie
7.261
8.14|Reghinul-săs.
8.50| I

Oșorheiu ;1 I
Mirașteu 
.Sânpaulu 
lernută
M. ta 
Ludo șa 
Cheța 
Cucerdca

i 1.19
1.49
2.02
2.18
2.46

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simeria (Piski)-lnied

8.29 3.1‘V
8.60 3.41*1

Sinieria (Piskil 
| Cerna 
iUnieddra

2.
2. 'b
3.

Odorheiu—Sighișora
■1 

Vuicd.-Simeria(Pisk')

6.05'Odorheiu
9.45'ISigliiș6ră

Uniedorn
5-38 Cern a

| 9.16||Simeria

9.36
9.50

10.15
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă.


