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1ST cu atonamentu

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

abonamente la care invitămu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Pretulu abonamentului:
J

Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl.. 
pe șese luni 6 fl., pe unii anti 12 fl.

Pentru România și străinătate: pe trei 
luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unii 
anti 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

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

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

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

Domnii, cari se vorii abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Administraținnea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 31 Martie v.
De când s’a încheiată tripla 

alianță și s’a accentuată astfelă 
mai multă încordarea dintre pu
terile aliate și dintre Rusia și 
Francia, nu se petrece nici ună 
faptă mai însemnată politică, care 
se nu fia interpretată când în fa- 
vdrea Germaniei, când în favorea 
Rusiei.

Acesta se observă mai alesă 
față cu micele state din Orien- 
tulă Europei, unde se luptă mai 
tare influința ligei de pace cu in- 
fluința Rusiei.

Așa s’a întâmplată față cu e- 
venimentele politice din Bulgaria 
și din Serbia, și totă așa se în
tâmplă ac|î față cu crisa ministe
rială din România.

Când a căcțută ministerulă I. 
Brătianu, foile străine cțiceu că a 
învinsă influința rusescă, er despre 
ministerulă Rosetti-Carp, mai alesă 
de când acesta a regulată cestiu- 
nea succesiunei la tronă, foile ru- 

sescl cjiceâu ca a învinsă influința 
germană.

Acum, când se vorbesce des
pre formarea unui ministeriu L. 
Catargiu, cjinrele străine, între cari 
și „N. freie Presse“, erășî strigă, 
că „Austro-Ungaria a perdută ună 
prețiosă sprijină la Dunărea de 
josă și că acesta este a se mul- 
țămi numai lucrării de sobolă a 
politicei rusesci“.

Cumcă și România are o po
litică de sine stătătore națională, 
care în tbte timpurile grele a 
unită partidele române fără deo
sebire și ală căreia ideală nu este 
nici decum de a pune țera în ser- 
viciulă politicei unei seu altei 
mari puteri, — de tâte acestea 
foile străine nici că vreu se țină 
semă, ci consideră pe omenii po
litici români numai ca nisce pă
puși în mânile celoră puternici 
din afară.

Pote se fi fostă vr’odată și așa, 
der acele vremuri s’au schimbată 
și, cu fote ne’nțelegerile ce esistă 
între partide, astăcjî consciința 
națională a Româniloră este atât 
de puternică, încâtă ar spulbera 
la momentă pe on-ce guvernă, care 
ar cuteza a se face uneltă orbă a 
vr’unei puteri străine.

In cțilele acestea de crisă mi
nisterială, diarele române de tdte 
nuanțele au respinsă insinuarea 
foiloră din Viena, că la compu
nerea noului cabinetă ar juca 
rolă mai multă influința amba
sadorului rusescă din Bucuresci 
Hitrovo, decâtă voința Regelui și 
a parlamentului.

Biuroulă de corespondență un- 
gurescă, încunosciințându-ne acjî 
despre formarea definitivă a cabi
netului română sub presidența d-lui 
L. Catargiu, adauge că „deo- 
camdată“ nu e vorbă de-o schim
bare a politicei din afară a Ro
mâniei. Prin acesta indică toto
dată, că ar pute fi vorba și de-o 
asemenea schimbare mai târejiu, 
espriraândă astfelă temerile amin
tite față cu acestă cabinetă.

Ei bine, noi scimă că în ceea 
ce privesce politica esterioră, atâtă 
cabinetulă Brătianu, câtă și cabi- 
netulă Rosetti-Carp au urmărită, 
precum se tjice în România, poli
tica țerii, care este și trebue se fiă 
'nainte de tbte acomodată intere- 
seloră țerii și națională românes- 
că. Decă der noulă ministeră Ca
targiu ar cârmi politica țerii în 
apele rusesci, cum c|ice „N. fr. 
Presse“ că ar ave intențiunea, a- 
tunci elă ar părăsi politica țerii, 
politica intereseloră naționale ro- 
mânesci, ceea ce inse în nici ună 
casă nu se pdte admite ac|i dela 
ună guvernu română, facă elă 
parte din ori-ce partidă.

Ministerulă Catargiu va trebui 
să continue politica aceea, care 
convine mai bine intereseloră țe
rii, căci la din contră n’ar ave 
rațiune să esiste nici măcar 24 
de ore.

Ori câtă ar sta la putere no
ulă ministeră Catargiu, credința 
ndstră e, că în privința acesta va 
da probe de ajunsă, că n’au drep
tate foile vienese, când acusă pe 
ună partidă atâtă de însămnată 
din țeră, că ar fi capabilă de a 
servi intereseloră străine, descon- 
siderândă interesele de vieță ale 
României.

Invețămentulu poporalii în Ungaria 
și Ardeii).

Comisiunea dietei ungare pentru în- 
vățămentulă publică a luata în pertrac
tare în dilele din urmă, ale lunei lui 
Martie a. c. raportulă ministerială despre 
starea învățământului în Ungaria și Ardelă 
cu finea anului scolastică 1886/7.

Deputatulă G. Szafhmary, reposatulă 
comisiunei espune, că numărulă copiiloră, 
cari umblă la școlă, dela anulă 1869 în- 
coce s’a înmulțită cu 777.000. Totuși 
nu se pdte trece cu vederea, că numS- 
rulă copiiloră, cari nu umblă la nici o 
școla, se urcă încă la o jumătate de 
milionă. De aceea ar fi de lipsă, ca 
legea despre cercetarea școlei să fie a- 
plicată mai cu asprime. Apoi unele 

confesiuni nici astădi nu dau date exac
te despre numărulă copiiloră cari umblă 
la școlă, de aceea guvernulă cu provo
care la esperințele sale de 18 ani, se 
facă atente pe autoritățile superidre bi- 
sericescl la acestă inconvenientă. Cu 
privire la cercetarea șcdlei este de re
gretată, că Ungurii în acestă privință 
ocupă abia loculă ală treilea. Din 1000 
de copii unguri, îndatorați de a umbla 
la școlă, o cerceteză abia 842. Acestă 
împrejurare este păgubitore atâtă din punctă 
de vedere culturală, câtă și din punctă de 
vedere națională, cu deosebire decă Ungurii 
în ținuturi cu poporațiune mixtă nu cer
ceteză șcâla, pentru că in acestă casă să- 
menția loru este expusă degenerărei. In 
comitatulă Bihariei, în care 9000 de co
pii unguri, în comitatulă Satmarelui, în 
care 15.000, în comitatulă Nogradului, 
în care 3000, în comitatulă Maramure
șului, în care 6000 de copii unguri nu 
umblă de locă la școlă, acestă ineonve- 
nientă este împreunată cu mari scăderi 
naționale. Guvernulă are deci să con
troleze mai aspru cercetarea școleloră. 
Raportorulă îșl ține mai departe de a 
sa datorință, a accentua, că anulă școlară 
statorită prin lege cu 8 respective 9 luni 
în vieța practică se reduce la jumătate 
adecă la 4, multă 5 luni. Decă chiar 
ministrulă recunosce în raportulă său, 
că inspectorii școlari dispună în acestă 
privință de ună cercă de activitate forte 
restrînsă, așa acestă cercă de activitate 
ar ave a se lărgi. Mai departe absen- 
țiile dela școlă, decă se și pedepsescă 
ici colea, acesta se face, după cum apare, 
numai pentru susținerea principiului , 
ceea ce are urmări forte stricăciăse peste 
totă asupra resultatului învățământului. 
Din tote aceste considerante, raportorulă 
pune întrebarea, că ore guvernulă nu 
află, că ar fi sosită timpulă, ca să se ia 
la revisiune legea despre învățământulă 
poporală ?

Spre întregirea acestui raporță alți 
membri ai comisiunei mai aducă înainte, 
că din 1.920.000 copii îndatorați de a 
cerceta școla, după raportulă ministerială 
numai 291.000 ar fi neglesă în parte a- 
cestă datorință. Der acesta e numai o 
binecuvântare scrisă pe hârtiă, pentrucă 
ori și cine se pote ușoră convinge, câtă

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS.“

Originea glumei de 1 Aprilie.
Multe s’au spusă și s’au scrisă des

pre originea glumei (păcălelei) de 1 A- 
prilie, așa că ne-a cuprinsă dorința de a 
afla, decă e cu putință, cele dintâiu în
ceputuri ale acestui straniu obiceiu po
porală. De aceea amă rugată pe ună 
însemnată scrutătoră de isvdre și probat
cunoscătoră a numerose archive, ca să 
urmărescă originea acestei datine. Der 
durere, că nici acestă învățată n’a putut
afla isvorulă, „ca despăgubire“ însă nl-a 
trimisă două vestite păcăleli istorice de 
1 Aprilie, peste care a dată cu prilejulă 
cercetăriloră sale. Aceste păcăleli suntă 
următorele:

I. „Despre o beția și bătaia mare — 
acestă titlu atrăgătoră portă în cronica 
orașului Constanța ună capitulă, în care 
bravulă scriitoră ală primăriei, Paum- 
gart, raporteză despre o glumă de 1 
Aprilie, ce în timpulă conciliului pârcă- 
labulă (burggrafă) Friderică de Niirn- 
berg A. D. 1417 „pentru petrecere și 

trecere de vreme" i-a făcut’o „omului 
de rândă“. Cronistulă istorisesce acolo 
în ciudatulă modă ală timpului său, că 
amintitulă pârcălabă în anulă numită 
— acelașă în care elă a fostă dă
ruită de împăratulă Sigismundă cu 
marca Brandenburg ca feudă — a fă
cută se isvorască țîșnindă din fântâna 
din pieta de susă în locă de apă ună 
vină roșu bună. Cronistulă istorisesce 
îmbuldeala cea mare ce s’a făcută la 
fântână; beția, la care au luată parte 
nu numai bărbații, ci și femeile, mai 
alesă cele călătăre, care din pricina 
conciliului veniseră în numără atâtă de 
mare în orașulă împărătescă ; bătăile cele 
sângerdse ce s’au născută mai înteiu 
pentru prețiosulă fluidă și mai târdiu în 
bețiă, și anunță în fine — ca adevăratul 
sîmbure alu glumei — că, dupăce multe 
fudere (măsură de 24—128 vedre) de 
mustulă celă nobilă de struguri au curs 
prin țevi și prin gâtlegiurl, ar fi mai 
țîșnitu din fântână numai apă colorată 
roșu. „In părerea loră rătăcită — așa 
îșl încheiă scriitorulă primăriei istorisirea 

— că și mai departe totă vină țîșnesce, 
băură înainte fără să bage de semă, pănă 
ce mulțl s’au îmbătată rău, și nu pu
țini pănă a li-se face rău.“ Așa spune 
cronistulă, care pdte că nu s’a gândită 
la aceea, că beția cea mare a trebuită 
să provină din întâia și adevărata edi- 
țiă, pe când răulă trebue să li-se fi că
șunată de apa cea multă ce au băut’o 
în urmă.

Acestă istorisire se afla într’o cro
nică a orașului Constanța, scrisă cu mâna, 
care ajungea pănă la anulă 1623. Cro
nica a fostă încorporată bibliotecii uni
versității din Strassburg, der în anulă 
1870, în timpulă confusiunei și neorân- 
dueliloră pricinuite de asediu, s’a perdută. 
Cu tdte acestea s’a păstrată într’uuu es- 
trasă ori copiă edată în 1833 în editura 
propriă de Iakob Metzler — probabilă 
ună fiiu ală orașului Constanța; cărti
cica acesta însă, care a devenită rară, 
prin perderea manuscrisului a câștigată 
fdrte multă în valore.

II. In anulă 1748, în timpulă când 
severitatea Măriei Teresiei din Austria 

în privința moralității aduse cu sine ins
tituirea unei comisiunl a castității, con
tele Ullo de Thun, unulă din cei mai 
avuțl domni feudali ai Boemiei, fu exi
lată din Viena la moșiile sale de cătră 
împărătesa, din pricina vieții și traiului 
său destrăbălată. Acolo ușuraticulă conte 
cu ună mare numără de cavaleri trăia 
lume albă și făcea totă felulă de posne 
nebunescl.

Cea mai nebună dintre tăte a fostă 
gluma de 1 Aprilie, ce a înscenat’o în 
anulă 1746. Pe păreții din Tissa, una 
din cele mai admirabile formațiuni stân- 
cose ale Elveției saxono-boeme, contele 
Ullo puse de se ridică, în fața localității 
Tissa, ce-i aparținea lui, ună rugă gro
zavă din 100 de stânjinl de lemne us
cate și în 31 Martie a mai fostă și pre
parată cu totulă deosebită cu păcură și 
cu rășină. După miedulă nopții spre 
1 Aprilie, contele puse de se dete focă 
rugului din <jece părți diferite, și în 
curendă flăcările se înălțară în susă 
spre a se întruni într’o puternică 
brazdă de focă, care împrăștiindă 
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de mare este procentualitatea acelora 
copii îndatorați de a cerceta școla, cari 
peste vară nu umblă de loca la școlă. 
Este numai o ilusiuue a crede, că 96 de 
procente ale acelora copii, cari depu- 
nenda examenă au eșită din școlă, sciu 
să cetescă și să scrie binișoră, ceea ce 
susține raportula ministeriala. Neexac- 
titatea acestora date se invedereză mai 
bine cu ocasiunea recepțiunilora copii- 
lora în școlele de meserii, la cari și a- 
cum trebue să se susțină classe pregă- 
titore, pentrucă acești copii unii nu sciu 
să scrie, alții nici să cetescă. Cum sunta 
astădl organisate inspectoratele de școlă, 
nu este de mirata, decă inspectorii iau 
de bani buni rapdrtele optimistice, ce 
li-se dau din partea cercurilora intere
sate. In fine se esprimă dorința, ca să 
se dea conspecte exacte despre salariile 
învățătorescl; tota așa este de dorita, 
ca comunele să-’și plătescă mai punc
tuala și mai regulata pe învățătorii loră 
căci esistă și comitate cu stare mate
rială mai bună, în cari multe ; omune 
plătescă forte neregulata, pe ana în câte 
2 și 3 rate, învățătorilora neînsămnatula 
lora salara.

Ministrulă Csăky recunosce, că exis
tă în sistemula actuala ala învățămân
tului încă multe scăderi, der nu se pote 
denega, că înaintămă din ana în ana. 
Datele statistice ne dau numai aproxi
mativa o iconă, o descriere a situațiunei 
actuale cu privire la învățămentulă pu
blica, der deocamdată nu mai pote im
pune adunarea altora date autoritățilora 
politice administrative peste măsură îm
povărate cu asemenea agende. Elă va 
căuta a micșora agendele de cancelariă 
ale inspectorilora școlari, ca așa ei să 
se potă ocupa mai multa timpa cu in- 
specționarea și visitarea școlelora. Re- 
visiunea legei relative la învățămentula 
poporala negreșita va trebui să se facă 
mai curenda seu mai târdiu. La acestă 
declarațiune a ministrului mai adaogă 
secretarula de stata Gonczy, că cele 
300 de comune, care n’au deloca școlă, 
au o poporațiune de tota mică la număra.

Raportorula Gr. Ssathmăry continuân- 
du-și raportula constată, că în 100 de 
școle se propună cu buna succesa tote 
obiectele de învățămenta, eră în 5300 
sporula școlarilora este forte neînsem
nata. In privința trebuințeloră și lipse- 
lora școlei raportorula constată, că ar 
mai fi trebuință încă de 4700 sale de 
învățămenta (de presente sunta în fotă 
țera 24,000 de sale de învățămenta), 
5600 de școle nu sunta provădute cu 
recuisitele trebuinciose, apoi că deși Un
garia este țeră agricolă, — totuși abia 
în jumătate din școlele elementare se 
înveță economia și grădinăritula ; de a- 
semenea mai bine de jumătate de școle 
elementare nu sunta provădute cu ins
trumentele de gimnastică.

miliarde de scântei, se părea că se ridică 
pănă la cera și lumina departe în Boe- 
mia pănă dincolo de Teplitz cătră Mil- 
lischauer deoparte și pănă înăuntru în 
Saxonia de altă parte, alarmându popo- 
rațiunea jura împrejura în depărtare de 
multe milurl.

Pretutindenea se credea,judecânda 
după lumina cea intensivă a flacărilora, 
că în apropiere pustiesce una foca în- 
grozitora și lumea alega să dea ajutora. 
Din tote părțile duruiau pe șoselele deja 
atunci forte practicabile ale acelora ți
nuturi pompele de foca luându-se lumea 
după lumină, care, ca și o lumină amă- 
gitore, tota mai departe îi atragea, pănă 
când după una druma mai multa ori 
mai puțina lunga în fine sosiră în Tissa 
obosiți cumplita.

Contele Thun pusese de se aduseră 
acolo tote pompele de foca de pe mo
șiile sale și lumea, care alergase în aju
tora fu primită cu dușuri răci de apă 
din pompele contelui, pe când acesta 
cu damele și cu cavalerii săi îșl mai 
și rîdea și’șl bătea joca de cei „focuțl 
Aprila.“

Școle poporale superiore sunta în 
totă țera 237, a cărora întreținere costă 
pe fiecare ana una miliona și jumătate 
de florini. Aceste școle sunta rău cer
cetate de elevi. Numărula elevi- 
lora, cari frecuenteză școlele superiore 
este abia de 2700 școlari. Apoi cu pri
vire la susținerea școlelora poporale ra- 
portoula deslucesce, că în anula 1887 
statuia a spesata pentru învățămentula 
poporala 1.8 milione va să dică 0.56% 
din venitele ordinare ale statului. Con
siderând a însă, că statuia contribue nu
mai cu 12% ale tuturora speselora pen
tru educațiunea poporului și că numai 
4.74% ale școlelora poporale, apoi 10% 
ale institutelora de crescere pentru co
pii sub 7 ani sunta susținute de stata; 
mai departe considerânda, că dintre co
piii, cari cerceteză școla, numai 3.64% 
cerceteză școli de ale statului, și că în 
anulu acesta se prelimineză numai cu 
7000 fl. mai multa în bugetulu statului 
spre scopuri ale învățământului, — ra
portorula trebue să constate, că mijlo- 
cele pănă acum folosite pentru înainta
rea învățământului publica nu sunta su
ficiente. Intre tote statele culturale eu
ropene Ungaria speseză proporționata 
mai puțina pentru scopuri culturale. Dela 
anula 1868 încoce preliminariile Minis- 
teriilora s’au urcata succesive, der pen
tru ministeriulu de instrucțiune s’a votat 
de regulă mai puțina, deși acesta minis- 
teriu are a împlini o problemă mare pe 
terenula învățământului publica. De a- 
ceea îmulțirea speselora acestui resorta a 
devenita inevitabilă chiar cu pericululă 
ca celelalte Ministerii să fiă prin acesta 
constrînse a se mărgini numai la cheltu- 
elile neapărata de lipsă.

MinistrulU replicânda spereză, că cor
purile legiuitore cu ameliorarea stărei fi- 
nanțiale a țărei vora fi aplecate a dota 
mai bine resortula învățământului pu
blica, pentru-că și ela recunosce, că a- 
cesta resorta are cea mai mare și cea 
mai urgentă lipsă de mijloce materiale. 
Acum însă trebue să ținemă conta de 
respectele finanțiall, și replicânda unui 
deputate, carele a adusa pe tapeta îm
prejurarea, că la mai multe școle confe
sionale salarula anuala ala învățătorilora 
este sub 300 fl., ministrula asigură pe 
vorbitoră, că guvernula îșl va da totă 
truda, de a îmbunătăți starea materială 
precară a învățătorilora.

După acestea s’a trecuta la discu- 
țiunea asupra stărei școlelora mai înalte.

SCLR1LE
Timpulu in Sălagiu. Din Cizeriu ni 

se scrie cu data 10 Aprilie n.: Pe aici 
mai multa de o lună de d'le tota plouă 
mereu. Omenii n’au arata nici o brazdă. 
Comunicațiunea e forte grea și nutre-

In acela timpa feudala cei atâta de 
urîta batjocoriți nu cutezară a păși în 
contra avutului conte, de aceea plecară 
îndărăta cătră casă înăbușindu’și furia și 
mânia. Der totuși nu scăpa contele de 
pedepsă pentru acestă nelegiuintă posnă. 
Căci încă în Augusta acelașa ana, fiinda 
vera forte ferbinte și uscată, se ivi în 
pădurile contelui Thun în adevără una 
incendiu, care se lăți ca fulgerulă și’i 
prefăcu totala în cenușe peste 400 de 
jugăre, partea cea mai frumosă a pro
prietății, fără să se fi mișcata măcar o 
mână străină ca să ajute la stingerea 
focului. Și pe lângă acestă pagubă, con
tele nu scăpă nici de batjocură, căcipănă 
la sferșitulă vieții sale nu-la mai numiau 
omenii altfela decâta : „Graf Ullo Thu- 
nichtgut“ (Contele Ullo Nufacebine.)

Părintele Eusebiu din mănăstirea 
Osseg, care fusese atunci trimisa la Pa- 
terswaldau, ca să țină locuia preotului 
bolnava dintre credincioșii acelui ocola, 
a raportata în scrisa mânăstirei sale des
pre acestă posnă a contelui câta se 
pote de fidela ; acesta raportase păstreză 
și acjl în mănăstire. — („B. T.“)

țulă forte scumpa. Economii sunta tare 
îngrijațl.

* * *
Inundare. Crișula, Someșula și Bega 

au eșita din alvia lora, Crasna a inun
data lângă Salca (Mate-Szalka) mai multe 
sute de jugăre. Tisa a rupta stăvilarele 
lângă Liget; locuitorii, a căroru miseriă 
e mare, se refugiază din casele lora. 
Primăria a ceruta telegrafica ajutora 
dela viceșpanh.

*
* *

Transferare. D-la Demetriu Bardosy, 
sublocotenenta îil reservă, pentru a fi 
activatu a fosta strămutată dela reg. 31 
de inf. din Sibiiu la reg. 37 de inf. ar- 
chiducele Iosifa în Oradea mare.

♦* *
Castelulti. din Meyerling, care l’a lo

cuita prințula de coronă Rudolfa ulti
mele sale dile, se va preface în mănăs
tire. Acesta castela a fosta proprietatea 
prințului de coronă și ela l’a testata fii
cei sale, archiducesei Elisaveta. Impă- 
ratula a cumpărata însă castelula și pă
mânturile ce se țină de ela dela massa 
testamentară și a ordonata ca castelula 
și apartamentele ce le-a locuita prințula 
de corănă să fiă locuite in viitora de 
una despărțămenta de femei din tagma 
călugărescă a Carmelițilord. Călugărițele 
dela Carmeliți se isoleză cu totula de 
lumea din afară, cu care nu comunică 
și nici chiar rudele lora cele mai dea- 
prope nu pota să mai vedă fața lora, 
deorece ele portă în totdeuna una văla 
desa. Regula ordinului prescrie ca ele 
să-și dedice vieța numai rugăciunei și 
esercițiilora de pietate. Odaia unde a 
murită prințula de coronă se va pre
face într’o bisericuță. Lângă acesta mică 
mănăstire se va înființa una asila pen
tru omeni muncitori infirmi, între cari 
sunta a se considera mai alesă pădurarii 
din fostula reviera de vănăfore ala prin
țului Rudolfa.

* $ *
60 de nepoți. In diua de 13 Martie 

curenta a încetată din vieță Călin Radu, 
din comuna Bulbucata, județula Vlașca, 
în vârstă de 110 ani aprope. In acesta 
lunga intervala nu numai că n’a fosta 
greu bolnava, der încă șl-a făcuta sin
gura cele necesare pentru hrana sa. Ela 
s’a căsătorita în verstă de 40 ani, tră- 
inda cu soția și cu copii săi o vieță 
forte liniștită, și acum, în acea comună, 
are aprope 60 de nepoți.

♦* *
Copiii! arșii. In diua de 13 Martie 

curenta, Vasilca, soția lui Gheorge Șo
cate, din comuna Satu-nou, județulu 
Tulcea, în Dobrogea, ducendu-se la moră 
spre a măcina una saca de meiu, a lă
sata acasă mai mulțl copii ai ei. In a- 
cesta timpa, unuia dintr’enșii, numita 
Tudora, în vârstă de 4—5 ani, jucându- 
se la vatră, unde era foca, i s’au aprins 
hainele de pe dânsula și, neavendă cine 
să-i dea îndată ajutora, i-s’a arsa tota 
corpula, și a doua di a încetată din 
vieță. Când îșl vcră băga unii părinți 
mințile în capă, să nu mai lase copii 
singuri acasă?

Corespondența „Gaz. Trans.“
Săcele-Baclfalu, în 18 Martie 1889.

Domnule Redactoră! Deja de mai 
mulțl ani se ventileză o cestiune de mare 
importanță pentru poporulă nostru, adecă 
industria de casă, seu mai bine disă: lu- 
crulă de mână în școlă. In timpulă din 
urmă însă d-nii Moiană și Mușlea pă- 
șindă atâtă teoretică, câtă și practică pe 
arenă pentru desvoltarea acestui ramă 
în școlă, respective la poporală nostru, 
au lucrată într’acolo, încâtă a începută 
Gestiunea acesta a fi mai considerată din 
partea inteliginței nostre.

Din mai multe părți s’au ridicata 
voci pentru introducerea și lățirea aces
tui ramă în școlele nostre și prin ele la 
poporulă română, arătândă din destulă 
căușele, care ne silescă a îmbrățișa a- 
cesta obiectă educativa câtă se pote mai 
cu zela, mai cu căldură și mai în grabă. 
Din causa acesta și eu subsemnatulă 
fiindă întru atâtă inițiată în ramulă a- 
cesta, întru câtă m’am chiarificată prin 
cercetarea cursului D-loră Moianu și 
Mușlea ținuta la Brașovă în vara anului

1887, viu a vă ruga să binevoiți a pu
blica următorele șiruri în multă prețui- 
tulă diară ce-lă redactați;

Mai din tote părțile locuite de Ro
mâni s’a scrisă pentru lățirea industriei 
populare în școlele nostre și n’am audită 
pănă acum nici o voce contrară acestui 
obiectă culturală-economica. Nu mai în
cape îndoială, că lucrulă de mână în 
școlă este ună puternică stimulatoră pen
tru zelulă și atragerea copiiloră la școlă, 
o nedumerire însă mi se arată față de 
practisarea în școlă a obiectului amintită ; 
ce se va face ore una învățătoră popu
lară, care are peste 100 elevi în șcâlă,
— de cari, creda, că suntă forte mulțl,
— pe cari îi are împărțițl în 4- 6 des- 
părțăminte, conformă legei, lipsită fiindă 
de ori ce requisite școlare, care e silită 
a ține peste 5 ore de prelegeri pe di, 
pentru a produce unu sporă spirituală 
cela puțină suficientă, ce se va face, 
dică, mai întroducândă și lucrulă de 
mână în școla sa ?

Eu cela puțină sunt de părere, că 
în astfelă de cașuri să se dispună îna
inte de tote delăturarea acestui incon- 
venientă, contrară spiritului legei. Câtă 
pentru practicarea industriei populare în 
școle cu ună învățătoră și cu contin
gență mare de școlari credă că ar fi mai 
potrivita a se propune lucrulă de mână 
numai despărțăminteloră din anii din 
urmă de școlă.

Precum deja am amintită, din multe 
părți locuite de Români s’a scrisa pen
tru introducerea lucrului în școlă, ară- 
tândă căușele, care ne constrîngă la 
acesta, der tocmai din părțile acelea, 
unde este mai simțită lipsa acesta, nu 
s’a scrisa nimica. Voescă să vorbescă 
de părțile mărginașe cu România, locuite 
de economii de oi, numiți mocani.

Sunt convinsa, că partea cea mai 
mare a Româniloru noștri sciu, că ni
menea nu a suferită atâtu de multă în 
privința materială ca mocanii, în urma 
răsboiului vamală cu România, deorece 
ei esclusivă îșl câștigau cele de lipsă 
pentru subsistință în România, parte 
prin oile ce și-le țineau acolo, parte 
prin comerciulă cu producte crude (mă- 
mulăriă). De când aa stagnata acestea 
în urma tarifului vamală autonomă, mo
canii noștri au scăpătată atâtă de iute, 
încâtă astădl cu dreptă cuvântă putemă 
dice, că au ajunsă la sapă de lemnă. 
Dovadă despre acesta suntă emigrările 
cele continue ale familieloră mocănescl, 
pustiirea comuneloră unde trăescă, și 
formarea de comune nouă în România 
prin Dobrogea și în Rusia prin Basa
rabia.

Partea aceea dintre ei, cari nu au 
emigrată încă, se nu se credă, că doră 
suntă într’o otare bună, puține escep- 
țiunl suntă, ca corbii cei albi; ci toc
mai lipsa totală i-a împedecată dela 
acesta.

Considerânda cumcă mocanii dela 
începută nu s’au ocupată cu altă ramă 
de câștigă pentru subsistință; pe lângă 
acesta ei, pe când erau în stare bună, 
nu s’au gândită de loca la viitoră, nu 
și-au asigurată subsistință prin avere 
imobilă, precum pământuri și altele, ast- 
fela astădl nu potă, pentru-că nu sciu 
nici ună mijlocă de a-șl câștiga subsistin- 
ța dîlnică, de a mai suporta greutățile 
vieții

0 parte însemnată a poporului 
nostru, care înainte era fala Româniloră, 
o vedemă adusă la cea mai tristă stare. 
Nu sciu decă mai este necesară de a 
spune, că introducerea industriei popu
lare la mocani, în urma arătărei de mai 
susă, este o necesitate, der credă, că ar 
fi chiar o binecuvântare cerescă ounos- 
cerea și lățirea ramului aceleia între ei. 
Pentru că cunoscendă ei industria po
pulară ar, avea ună mijlocă sigură parte 
de a-șl acoperi lipsele casnici, parte 
de a’șl deschide ună nou isvoră de câș
tigă și nu ar fi atâta de neajutorați în 
cașuri ca celă ală resboiului vamala, să 
cadă jertfo lipsei totale de mijloce.

După ce der este arătată din des
tulă, că este inevitabilă necesitate intro
ducerea lucrului de mână în școle și 
prin ele între poporă, credă că nu ar fi 
de prisosă a’ml arăta și eu părerea mea 
în privința modului, cum ar fi mai prac
tică a se lăți câtă mai îngrabă ramulă 
acesta.

Și în privința acesta deja am avută 
mai mulțl premergători, der mai clară 
și mai precisă a scrisă on, colegă G. 
Moiană în broșura sa din anulă trecută 
întitulată „Lucrulă în șcdlă“. Acolo 
arată pe largă căușele, care ne întețescă 
a introduce ramulă acesta în școle și 
poporă, și totde-odată propune și ună pro
gramă pentru introducerea lui, după cum 
se pote vede la pag. 32. Și de acolo 
mai în josă din opșorulă amintită. Au- 
torulă între alte propuneri dice: că pănă 
nu va fi introdusă ramulă acesta în pro- 
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gramulă institutului pedagogică-teologică 
archidiecesană și pănă ce nu se va lăți 
prin cursuri de vară, cunoscința lucrului 
de mână la învățătorii aplicați pănă 
acum în vieța practică, — nu se pote 
vorbi de introducerea lucrului de mână 
în școlă. Așaderă câtă privesce pe vii
torii, învățătorii pentru a fi cualificațl în 
industria populară, cade înmediata com- 
petință a Prea Vener. Consistoriu Ar
chidiecesană.

Der totuși ca și ceilalți învățători, 
cari funcționezi deja, să nu rămâuă ne- 
cualificațl în ramulă din cestiune prea 
multă timpă seu pote de locă,credă că 
ar fi consultă, ca deodată cu introducerea 
industriei populare în institutulă pedag. 
teologică archidiecesană, a se ține cur
suri de vâră de 4—6 săptămâni, er cei 
mai desterl învățători eșițl din cursurile 
amintite să propună, ceea ce au deprins, 
în școlele, la cari funcționezi, atâtă ele- 
viloră, câtă și separată colegiloră săi, 
decă suntă aplicați la acea școlă mai 
mulțl învățători, seu decă suntă în 
apropiere așa de tare incâtă convenirea 
nu pretinde jertfe materiale cela puțină. 
Intru câtă privesce spesele ce au să le 
întâmpine învățătorii, cari voră cerceta 
cursursurile de veră cred că aceste spese ar 
fimai consultăse acoperi din fondurile pro- 
topresbiterale,seu aleReuniunilorînvățăto- 
rescl; seu din alte fonduri naționale, cunos
cută fiinda starea materială a învățătoriloră 
români.

In modula acesta, credă că ar fi 
mai ușoră a se lăți câtă mai îngrabă 
ramulă acesta în fote școlele nostre și 
prin ele între poporulă Română, spriji- 
nindu lă câta se pote mai iute la năca- 
surile lui.

Nu potă din destulă recomanda așa- 
deră industria populară Omrateloră Fo
ruri supreme spre aprețiare și introdu
cere în școlele nostre după programulă 
propusă de D-lă G. Moiană în cartea sa 
amintită mai susă pentru lățirea și intro
ducerea acestui ramă, aprope nou, câtă 
mai îngrabă la poporulă nostru multă 
cercată.

Basiliu Alunteanii alias Oprea, 
învățătorii română.

Cățehdu-Românu, în Martie 1889.
Parastasu in memoria archiducelui 

Budolfă. Domnule Redactoră! Binevo
iți, vă rogă a publica aceste rânduri, care 
Vă vină ce e drepta cam târdiu, der 
pricina e că fiindă bolnavă, ml-a fostă 
cu neputință a comunica acestea mai de 
timpuriu.

In dimineța dilei de 23 Februarie 
st. n. a. c. la orele 8 a. m. bărbați, fe
mei, juni și june, îmbrăcațl sărbătoresce 
în costumă națională, veniră la serviciul 
divină, în urmă veni apoi cu pași greoi 
der siguri Reverendissimulu Domnă Si- 
meonă Bocșia archidiaconu emerită, pa- 
rochulă nostru, însoțită de capelanulă său 
onor. D-nă Grațiană Flonta; dela șcdlă 
încă veniră. Sub conducerea învățătorului 
peste 80 elevi școlari în ordine bună; 
S’a începută servițiulă divină, la care au 
participată antistimea bisericescă-scolară 
și comunală, sub decursulă liturgiei, ca 
totdeuna așa și acuma. Reverendiss. Dnă 
Bocșa a pontificatu, er D-lă Flonta a 
servită ca diaconă, ambii îmbrăcațl în 
ornată negru de jale. In decursulu li
turgiei s’a făcută — la locuia său — ec- 
tenii pentru răposatulă prință Ru- 
dolfă. — Răspunsoriile liturgice le-au 
cântată pruncii școlari, împărțițl în două 
voci, sub conducerea învățătorului. La 
finea liturgiei s’a făcută părăstasulă fi- 
nindu-se cu cântarea : „In veci aminti
rea lui! “

A 92-a onomastică. Am să însemnp 
că Reverendissimulă Domnă Simeonă 
Bocșia în 3 Februarie st. v. a. c. șl-a 
serbată a 92-a oră diua onomastică; la 
noi însă se află abia de 13 ani ca pa- 
rochă-protopopă. Parochia nostră când 
a venită D-sa aicea a fostă una din cele 
mai desolate ; casele parochiale cele mai 
scunde în tota comuna și desgrădite; bi
serica rădimată cu lemne ca nu cumva 
plafonulă să cacjă pe preotă și pe po- 
popor când se celebrezi servițiuldivină; 
școla de jumătate în pămentă, care se 
putea asemăna cu ună bordeiu.

Să ne întrebămă că cum stămă as- 
tădl ? De când a venită Rever. D-nă 
Bocșia la noi n‘a fostă vecerne Dumine

ca și în sărbători la care să nu fi ținută 
predică.

Pănă a nu veni D-sa la noi, abia 
veniau unulă-doi bătrâni la liturgiă, a- 
cuma d’abia încape poporulă și la vecerne 
în baserică.

Cu mijloce bănescl puține, ce amă 
avută, der fără a face repartițiune câtă 
de puțină pe poporă, sub conducerea 
Rev. d-nă Bocșia se facă case parochiale 
corăspundătăre, se facă garduri bune. 
Cam la doi ani se reedifică biserica și 
se mai măresce, fără repartițiune pe po
poră, numai din banii incurși pentru lem
nele vândute din pădurea bisericescă. 
Urmeză edificarea unei școle corăspun- 
4ătore timpului modernă, ca să ne pu- 
temă scote copii din pivnița cea plină 
de aeră coruptă! (școla vechiă.) Unde 
suntă însă mijlocele bănescl? Rev. d-nă 
Bocșa îndemnă poporulă să petiționeze 
in corpore la comitată spre a scote îm- 
prumutulă de stată în valore de 1800 fl. 
care împrumută li-s’a și dată și așa s’a 
începută edificarea școlei în 1883; ne- 
ajungândă acești bani, s’a luată ună îm
prumută de 1200 fl. dela fondurile die- 
cesane din Gherla; și pentru solvirea 
acestei sume s’a ruptă din teritoriulă 
otarului comună o parte care se cultivă 
în comună și aduce pe ană venitulă cu
rată de 200 fl. și așa datoria făcută în 
curendă va fi lichidată fără a se face 
repartițiune pe poporă. Acuma avemă 
o școlă provădută aprope cu tote rechi- 
sitele, din materială solidă; sala de în- 
vățămentă este forte spațiosă pentru 140 
școlari; pentru învățătoră s’au făcută 
două odăi, bucătăriă și cămară și super- 
edificatele economice mai necesare.

După reedificare, biserica a fostă 
forte simplu provădută cu mobile; 
acuma ’i trebue mobile corăspundă- 
tore. Ce face Rev. d-nă Bocșia ? 
Prin puterea cuvântului pastorală în
demnă poporulă să contribue cu filerulă 
său fiăcare la înfrumsețarea templului 
dumnedeescă, cei răutăcioși se opună, 
cei religioși bani pună !

Se zugrăvesce altarulă forte fru- 
mosă; se cumpără icone sfinte în preță 
de preste 250 fl. de ale timpului mo
dernă, făcute cu uleiu pe pânză; ba ună 
poporană cu numele Elie Tereu cu so
ția sa Maria pătrunși de simțulă reli- 
giosă plantată prin Rev. d-nă Bocșia, cu 
banii proprii au cumpărată ună lustru 
de mărgele de sticlă cu 40 fl. și ună 
rândă de vestminte preoțescl cu 120 fl.

Aceste suntă fapte, cari n’au fostă 
îndeplinite cu forța seu cu vre-o pre
siune, ci numai prin arma cuvântului e- 
vangheliei lui Christosă aplicată la tim- 
pulă și loculă său de venerabilulă bă
trână Simeonă. Nu potă să detragă 
din multele merite ale D-Sale și înainte 
de a veni la noi, când a fostă ca pro- 
topopă ală Logiardului și ală Ormanului; 
er înainte de înființarea episcopiei Gher
lei, ca protopopă peste 80 comune, cari 
aprope tote au fonduri bisericescl-școlare, 
biserici și scoli corăspuncțătore.

Dee Atotă-puterniculă Dumnedeu ca 
toți preoții români să’șl facă datorința 
cu așa scumpătate ca venerabilulă bă
trână Simeonă și apoi națiunea nostră 
va înflori, deși e apăsată, căci; Dum
nedeu prin omenii săi o va duce la li- 
manulă dorită! Ună sătenii.

Adunarea representanței comunale 
din 10 Aprilie 1889.

Brașovă, 11 Aprilie n.
însemnătatea obiecteloră puse la 

ordinea dilei a atrasă ună numără des
tulă de însemnată la ședință.

Dintre obiectele pertractate vomă în
șira numai pe cele de volore mai mare.

In loculă ală treilea s’a pertractată 
contractulă cu consorțiulă Horowitz pen
tru construirea căii ferate „Tramway “, 
ce are acestă consorțiu a-lă face în inte- 
riorolă orașului Brașovă.

In înțelesulă acestui contractă, con
sorțiulă Horowitz este obligată ca în 
termină de ună ană de (jh0 dela încu

viințarea contractului șin partea minis
terialei să construeze drumulă ferată 
Tramvay cu vaporă și să-lă predea 
spre folosire.

Deocamdată consorțiulă este obli
gată a face calea numai dela biserica 
sfântului Bartolomeiu pănă la porta 
stradei numită a Vămii, de aci apoi are 
a se întdree pe lângă promenada de 
josă, unde va ave să facă stațiune cu 
magazine, va continua apoi pe la ca- 
pătulă stradei Căldărariloră spre Blu- 
măna și va trece la câmpă spre gară.

După ce orașulă va fi aședată con
ductele de apă, consorțiulă la cererea 
comunei Brașovă va fi obligată a con
duce linia prin strada Vămii pănă în 
Prundă și îndărătă, fără ca comuna să 
fiă obligată a contribui cu ceva din 
partea sa.

Ală doilea obiectă de însămnătate 
a fostă strămutarea pisoarului ce se află 
în mijloculă pieței înaintea casei funda- 
țiunei Iuga în depărtare numai de 15 
metri.

Representanța unanimă a decisă, că 
trebue strămutată de acolo și a alesă 
o comisiune în personele d-loră Dr. Ios. 
Fabricius, Dr. Gusbeth, Dr. Baiulescu, 
inginerulă Kertsch și comisariulă de 
polițiă Maximiliană, cari pănă la 8 Maiu 
a. c. să raporteze, care ar fi loculă celă 
mai potrivită nu numai pentru pisoară, 
ci pentru întocmirea de retirade (privățl) 
publice, cari voră ave a fi aședate în 
apropierea pieții centrale, luândă în ve
dere chiar și edificiile orașului.

Timpulă fiindă înaintată, ședința s’a 
ridicată la 6* 2 ore spre a fi continuată 
mâne-di.

Din camerile române.
Camera. Ședința dela 3 (15) Martie.
La ordinea dilei urmarea discuției 

asupra proiectului pentru vendarea bu- 
nuriloră Statului.

D-lă Gh, Paladi propune și susține 
ună amendamentă la art. 53, devenit 54, 
la care comitetulă delegațiloră a adausă 
aliniatulă, prin care se consideră ca es
croci toți acei ce stărue, ca să se dea 
pămentă săteniloru. D-sa dice ca să se 
prevadă în acestă aliniată, ca acei ce au 
scopuri viclene și caută folosurl bănescl 
să fiă considerați ca escroci. Acesta e 
ună articula periculosă pentru toți omenii 
din țera românescă.

Se suspendă ședința pentru ca co- 
mitetulă delegațiloră să se pronunțe a- 
supra amendamenteloră propuse.

Dlă D. Popescu, raportară, dice că 
luându-se în considerațiune amendamen
tele propuse, s’a redactată acelă aliniată 
în sensă că: „Suntă considerați ca es
croci toți acei, cari facă mijlociri și pro
misiuni lecuitoriloră în vederea unoră 
foldse.“.

D-10 ministru Al. Lahovary, discutând 
cu d-lă C. Paladi, dice că suntă vr’o 
trei soiuri de omeni cari umblă printre 
țărani de-i îndemnă și-i escită. Aceștia 
suntă : unii ingineri, cari n’au ce măsura, 
unii advocațl, cari n’au clientelă, și chiar 
unii dintre jurnaliști. fAplause). D-sa a- 
peleză la cameră ca să se voteze alinia- 
tulă cum s’a prefăcută de comitetulă de
legațiloră ; escrocii să mergă la puș
căria.

Se adoptă apoi articolulă întregă, 
împreună cu amendamentulă modificată 
de comitetulă delegațiloră.

Art. 57 în cuprinderea următore: 
Acela care va împrumuta altuia, care 
n’are dreptă, numele spre a cumpăra 
imobile, va fi pedepsită cu amendă dela 
5,000—10,000 și închisore dela 2—6 
luni. Interdicțiunea drepturiloră politice 
dela 2—5 ani va fi dreptă aplicată a- 
celoră dulicuențl.

Se propună 2 amendamente: unulă 
ală d-lui Palade, care cere suprimarea 
aliniatului relativă la interdicțiunea drep
turiloră politice, și altulă ală d-lui Bui- 
cliu, care cere reducerea amendei dela 
500 la 200. Guvernulă primesce amen
damentele. Articolulă se voteză astfelă 
cum e modificată. Art. 57—83 se voteză. 
Aplause prelungite primescă votarea ul
timului articulă.

Camera. Ședința dela 4 (16) Martie.
Se dă citire proiectului pentru cre- 

ditulă de 200.000 lei cerută de ministe- 
rulă de interne pentru a se întrebuința 
la câteva spitale rurale în anulă curentă 

și celă viitorii. — Puindu-se la votă se 
primesce.

Senatulii. Ședința dela 4 (16) Martie.
La ordinea dilei indigenatele. Se res

pinge cererea de împământenire cu dis
pensă de stagiu cu 43 voturi contra 30 
a d-lui Fentenlăder, confesară protestant. 
Se voteză recunoscerea de cetățenă ro
mână a d-loră doctori Emlă Pușcară și 
Gostică Tălășescu, români din Transil
vania, cu 52 voturi albe contra 2 negre.

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

Budapesta, 12 Aprilie. Miniștrii 
nngurescl nou numiți au depusă 
eri înainte de ame<|i jurăinentulu 
în manile regelui. In clubulu libe
rală noii miniștri au fostă primiți 
cu mari ovațiuni. Ei și-au desvol- 
tatu programulu loru.

BucurescT, 12 Aprilie. Ministe- 
rulu s’a constituită sub președința 
d-lui Lascarii Catargiu. Junimiștii 
voră vota noului cabinetă bugetulă 
și creditele pentru fortificațiuni. 
Despre vr’o schimbare a politicii 
esteriore nu e vorbă deocamdată.

In urma schimbării ministeriu- 
lui demisiuneză mulțl prefecți de 
prin districte.

Varșovia, 12 Aprilie. Efectivulă 
presentă a regimenteloră de cazaci 
cantonate la granița vestică a fostă 
în timpulă din urmă mărită în 
modă însemnată.

Luxemburgii, 12 Aprilie. Ducele 
de Nassau a depusă jurămentulă 
înaintea camereloră între ovațiuni 
grandiose.

DIVERSE.
Arderea morțiloru. — Partisanu ar- 

derei morțiloră au adresată directorului 
poliției din Berlină o petițiune cerendă 
autorisarea de a preface în cenușe, în 
capitala Prusiei, pe aceimorțl ale căroră 
familii nu mai voiescă să se folosescă 
de modulă de îngropare de pănă acuma. 
Directorulă poliției refusându-le acesta 
cerere, petiționarii s’au adresată la pre
ședintele superioră ală provinciei de 
Brandenburg, der și aici fără succesă. 
Acuma cererea loră se află la ministrulă 
de interne.

Unu bărbații de totu strașnicii se 
pare a fi ciobanulă Hallbergmoos din 
Freising, care acuma câteva dile a înserată 
în diarulă ce apare acolo următorulă a- 
nunță: „LuațI aminte! Nevasta mea 
ml-a fugită; celă care mi-o va aduce 
înderătă, se pote aștepta la o sfântă de 
bătaiă, și celui care’i va împrumuta ceva, 
nu mă obligă a’i plăti.

Cursulti la bursa de Viena
din 10 Aprilie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/n ------ 102.55
Renta de hârtii 5°/0 ------ 96.45
împrumutul!! căiloră ferate ungare - 144.50 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

oști ungare (1-ma emisiune) - - 99.60
Amortisarea datoriei căilorti ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) - -----------
Amortisarea datoriei căilorti terate de

oști ungare (3-a emtaune) - - 114.40
Bonuri rurale ungare ----- 104.95
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.95
Bonuri rurale Banatti-TimișU - - - 104.95
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.95
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.—
Bonuri croato-slavone ----- 99.85
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ------- 146.25
Imprumutulu cu premiulă ungurescă 132.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 85.40
Renta de hârtii austriacă - - - - 85.95 
Renta de argintă austriacă - - - - 110.70 
Renta de aură austriacă ----- 143.50 
LosurI din 1860 ------- 903.—
Acțiunile bincei austro-ungare - - 305.75 
Acțiunile bincei de credită ungar. - 299.50 
Acțiunile bincei de credită austr. - —.—
Galbeni împărătesei- ------ 5.66
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.51
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.77‘/j 
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 119.90

Editară și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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C'ursulA pieței lirașovii

din 11 Aprilie st. n. 1889.
Bancnote românesc I Curnp. 9.44 Vend. 9.46
Arginta românesc^ n 9.38 n 9.40
Napoleon-d'orI - - n 9.49 M 9.52
Lire turcescl - - n 10.S0 10.86
Imperiali - - - n 9.80 n 9.86
GalbinI

M 5.60 n 5.63
Scris, tone. „Albina11 6“<0 „ 101.— n _
nr n 5% „ 98.50 n 99.—

Ruble rusescl - n 127.— H 128.-
Discontulâ - - - - 6>/5--8% Pe ană.

SW" Numere singuratice 
din r Gazeta Transilvaniei” 
ă 5 cr. se potti cumpăra în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al
brecht A Zillich.

©
©

Nr. 3987 — 18^9.

PUBLICAȚIUNE.
Pentru ocuparea postului primii de 

moșe orășenescă devenita vacantă 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 uuulă din a- 
ceste posturi, cărora li se impune obli- 
gămentulă de a corespunde recerințeloră 
prescrise de § 275 ală statutului orășe- 
nescă comunală, mai departe prescripte- 
loră art. de lege XIV din 1876 și altoră 
legi și ordinațiunl, au de a’șl așterne, pe 
Lângă diplomele de moșe valabile pentru 
teritoriulă țării, petițiunile timbrate în 
modă corăspuncjătoră celă multă pănă 
îu 24 a lunei curente, după prându la 5 
ore subscrisului magistrată.

Brașovă, în 6 Aprilie 1889. 

40,8=2 Magistratul!! orășenesc!

-ș-

cu 140 f|
le plătesce acțiile institutului de creditu și eco
nomii „ALBINA^ (împreună cu cuponulfi plăti- 

bilu la 1 Iulie 1889)
Cancelaria Negruțu

în. G-ixexla. — Szairxos-TTj-vdir.47,3-3

Trenulă 
Trenulă

££• ACTELE 5
Reuniunei montane brașovene (Kronstădter Berg-

TTii+4-nnTTAraml cjo nil înloc!nii*D

Trenulă

I. Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovă la Pesta

de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera, 
mixtă Nr. 315 : 4 ore 10 minute dimineța.

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

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

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amec|I. 
mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

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

A. Plecarea postelorft.
Brașovă la Reșnovă-Zernesci-Branii: 12

ZizinA: 4 ore după amedl.
Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 
Făgărașic. 4 ore dimineța. 
Săcelc: 4 ore dimineța.
Sosirea posteloru:

ReșnovH-Zernesci-Branii la Brașovă: 10 ore înainte de amedl 
Zizinil la Brașovă: 9 ore a. m.

Trenulă 
Trenulă

und Huttenverein) se cumpără cu înlesnire.
Ofertele a se adresa la,:

EDUARD GR ÎN
CDBank £ Wechselgesclidft, Wien, Goldschmiedgasse 2.0

Comptoir specialii pentru totu soiulu de hârtii de valore exotice.

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

8

Trenulă

a)
b)
c)
d)
e)

Dela
■

n
71

71

JJ

n
n

71

71 
în
la 
la

B.
Dela

c) Din Secuime la Brașovu: 6 ore sera.
d) „ Făgărașu la Brașovă: 2 ore dimmer.a.

a)
b)

ore 30 m. după amedl

30 minute noptea.

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

Budapesta—a’redealu Predealft — Budapesta B.-Pesta-Aradu-TeiusTeiuș-Aradîi-B.-Pesta Copșa-mică—Sibiiu
|Trende Trenu | Trenu 

omni
bus

per
son fi

accele
rată

Trenu 
mixt |

I Trenu . _ 
laccele- Trenu
I rată mlxtmixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

per9.

I Trenu 
Trenu ! de 
mixt ! pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

I
I

Vârad-Velencze
Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
Nădășel

Oradea-mare

Clușiu

Apahida 
Gliiriș 
Cncerdea 
Uiora 
Vințulu de 
Aind 
feiușu 
Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașu 
Elisabetopole 
Sighișora 
Hașfaleu 
Homorodă 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovu

in-ioj
7.40'

11.06
2.02

4.18

7.41
8.10

9.04
9.34

10.34

susă

I

Bucuresci
3.1o|“gT5 Predeal*
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

Timișu9.38
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
6.24 -
6.38 '
6.56 ’
7.15 •
7 41
9 18

io.-
10 09 G1,irbu
10 19 -M’abida
10.48.
11.55
12.34 Nădășelă
12.52 Gîhrbău

1.34 Aghireșu
2.19 stana
2.46 B. Huiedin
3.31 Ciucia
3.59 Bucia
4 32 Bratca

- -
7.21
8.23
9.02
9.52

Viena
Budapest»
Szolnok

Brașovu

Feldiora
Apața 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașu
Copșa mică j

Micăsasa
Blașiu
Crăciuneiu
Teiușu
Aiuri u
Vințulă de
Uiora
Cucerilea

Clușiu

SUS 11

Mezo-Telegd
Fugyi-Vâsârheli 
Vârad-Velencze

I
I

Oradea-mare

Timișu
Predeal u

Bucuresci

P. Ladâny 
'Szolnok
Budapest»

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

6J53
2.50'

1.55'

ni|'

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

Aradu

GlogovațU 
Gyorok 
P autiști 
Radna-Lipova 
IConop
Berzava 
■Soborșinu
Zamîi 
Gurasada
Ilia
!B rani cică
Deva
Sinieria (Piski)
Orăștia
Șibotâ
Vințuld de josă
Alba-Iulia
Teiușu

2.— Teinșii 
Alba-Iulia 
Vințulu de 
Șibotu 
Orăștia 
Sinieria (Piski)

josă

Trenu 
mixt

11.—
11.21

1.42
2.32

Ciicerdea-Osorlieiu

|Copșa-niîcă
IȘeica mare 
iLomneșă
Ocna
Sibiiu

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sihiiii-Copșa-niică

Sibiiu 
țOcna
Lomneșă 
IȘeica mare
Copșn-niică

8.50
9.17
9.45

10.20
10.49

10.—
10.24
10.50
11.20
11.45

11.24
12.09
12.30

1.01
1.32
2.32
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44,
5.30

9.05
12.41

5.45
6.—
6.13
6.38 Deva
6 51 Branicica 
7.10Ilia
ț gȚ Gurasada
7.55 Zamu
8 42 Soborșimi 
g Berzava
(j Conopu
9 gjg1 Radna-Lipova

10 17 Pauli?u
10.42I G.v°rok

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

6J7 9.33
6.47 9.53
7.28 10.271'
7.43 10.421'
7.59 10.58;
8.28 11.35]
8.42 11.39;
9.17 12.31
2.32 5.121

“îs' = 
6.38!l 
? 19;(Cneerdea 
7.38): e'“- 
6.20;u'^u t 

M.-Bogat a 
Iernutu 

'iSânpaulă 
______Mirașteu

SBineria(Piski)-]lJ,etroșeni|Petroșeiii-Simeria (Piski) oșorheiu

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16 petrosenl
12.50.1------- ;—

1.19
2.—
3.04
3.36 Aradu
3.52]Aradulu nou
4.03 Nemeth-SAgh
4.47 !Vinga
7.3u Orczifalva

—3~Î5 Merczifalva 
Îq-— Tiniișdra

'Sinieria 
jStreiu 
iHațegă 
Pui
Cri vădi a
Banița

îtlurfșu-fi^udoșft-Bistrița Bistrita-Jfliireșu-IiUdoșu

Mureșu-Ludoșu 
Țagu-Budatelecă 
Bistrița

Kotă: Numerii încuadrațl cu

5.50i Regliinulu sitsescA
1TT5

1.47
2.08

8.55
9.54

Aradu

Szolnok
Budapest»

Viena

2.42‘!Petroșeni
3.25,iBanița
4.16 Crivadia
5.11 IPui

6.47
7.40|
8.51

10.021
11.02 5-58^6^
11.50 6.40 Streiu
12.30 7.12 Sinieria

Aradii —Timisora«

Ghirișd 
Turda

4.41 »| Bistrița
— Țagă-Budatelecu 

Murășă-Ludoșă
8.02;

linii grose însemnezi orele de nopte.

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23

1.12
1.51

^,fi||Reghinul-săs.

5.12 ~ 77 
^.55 
_6.41

7.26
8.14
8.50

3.25
3.58
4.20
4.30
5.11
5.28
5.53
6.13

3.05 10.20
3.35 10.50
3.56 11.11
4.06 11.20
4.43 11.57
4.58 12.12
5.21 12.36
5.40 12.55
6.- 4.58
7.56 7.-

Regliinulu săsescu 
Osorliciii-Ctarerdea

Timisora—Aradu

6.05;
6.33
6.58
7.29
7.55
8.14
9.12

5.48iTimișdra 6.25 5.-
6.19 Merczifalva 7.19 6.02
6.44 Orczifalva 7.46 6.32
7.16 Vin ga 8.15 7.02
7.47 Nemeth-Sâgh 8.36 7.23
8.08 Aradulu nou 9.11 8.01
9.02 Aradu 9.27 8.17

Turda—(■hirisfi
î------- i-------t---------

9.26 4.111 Turda
9.47 4.4C Ghirișâ

Sishisora—Odorheiu Odorlieiu—Sigltișora

Sighișora
Odorheiu

6.051 Odorheiu
9.45pighi?6ră

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

Oșorheiu

IMirașteu 
Sânpaulă 
Iernută 
IM. Bogata 
Ludoșă 
Cheța 
Cucerdca

8.35
10.20

8.-
9.49

6.56 12.15 10.20
7.16 12.35 10.39
7.40 12.58 11.02
8.03 1.19 11.23
8.37 1.49 11.53
8.51 2.02 12.06
9.08 2.18 12.22
9.40 2.46 12.50

| 5.3S
| 9.Î6

Sinieria (Piski)-lJnied.

Sinieria (Piski)
Cerna
Unieddra

2. 5
2.19
3.0

l iiied.-SinieriaiPisk •)

Unieddra
Cerna 
sinieria

9.36
9.50

10.15


