
Beiaciiunea, Aiministraiinnea st 
Tipografia: 

BRAȘOVU, plaja mare Hr 22. 
kJcriBorl nefronoate nu so pri 
mescfi. Manuscrip'o nu se ro- 

trimitu !
Birourile ie aannciiiii: 

Brașov ii, piața mare Hr. 22. 
Inserate mai prim'eseu în Viena 
Rudolf Mossc, Haasenstein & Vogler 
(Oto Maas), Heinrich Schalck, Alois 
Herndl, M,Dukes, A.Oppelik,J. Dan
neberg ; în Budapesta: A. V Gold- 
berger, AutonMezet, EcksteinBernat; 
în Frankfurt: G. L, Daube; în Ham

burg: A. Steiner.
Prețul inserțiuniloru: o seriă 
parmondu pe o colână 6 or. 
in 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă și învoială.
Reclame pe pagina IH-a o 
seriă 10 cr. v. a. sâu 30 bani.

XiZX.

„(iaisota**  iese în fiecare cjî*  
Abonamente pentru Anstu-Dngati., 
Pe unii anii 12 fl., pe șâaelun* 1 

6 fl., pe trei luni 3 fl.

(*) In. anulă 1887 au apărută în Bucuresci 
84, er în totă Țâra românescă 188 de diare. A
se vede interesanta lucrare: Bibliografia pu- 
blicaținniloru periodice românesc!, de Alexan
dru Popă, archivarulă Academiei române.

Pentru România și străinătate
Pe unu anii 40 franci, po șâse 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Seprenumerfi. la t6te oft- 
ciele poștale din întru și <lin 

afară și la dd. colectori. 
Alonamentnlă pentru Brașovu: 

la administrațiune, piața mare 
Nr. 22, etagiulii I.: pe unu anii 
10 fl., pe șese luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Ou du s ul ti în 
casă: Pe unu anu 12 fl. jpe 
ș6se luni 6 fl., pe trei luni 3,tl. 
Unu esemplarti 5 cr. v. sdu 

15 bani.
Atfttu abonamentele cfttv și 
inserțiunile suntu a se plăti 

înainte.
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Cu fl Iulie flSSîl stilii vecliiu 

se deschide nou abonainentu la care în- 
vitămu pe toțî amicii și sprijinitorii foiei nâstre.

Prețuiu abonamentuBui:
Pentru Anstro-Ungaria: pe trei luni 3 fl. 

pe șese luni 6 fl., pe ună anii 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe ș6se luni 20 franci, pe unii 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

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

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

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

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

Almiuistrațiuiiea „Gazetei Transilvaniei",
BrasovO, 22 Iunie

Astăcji se pertracteză înaintea 
tribunalului din Sătmară proce- 
sulu, ce s’a întentatu părintelui 
Vasilie Lucaciu din Sisiesci, din 
causa vorbirei sale electorale ți
nută în Teuții de susu în vera 
anului 1887.

Maghiarisatoriloră sătmăreni 
le-a fostu totdeuna unu ghimpe 
în ochi purtarea leală și curagibsă 
românescă a părintelui Lucaciu. 
încă de pe când era profesoru la 
gimnasiulu din Sătmaru l’au pri
gonită și nu s’au stemperatd, pănă 
ce nu l’au delăturatu dela acelu 
postă.

Der și ca preotu în Sisiesci 
părintele Lucaciu a remasu cre- 
dinciosu poporului și causei sale 
și în vera anului 1887, întorcen- 
du-se dela conferința națională 
din Sibiiu, a desfășurată înaintea 
alegătoriloru români din Teuții de 
susu programa națională.

Părintele Lucaciu s’a folosită 
de dreptulu seu de cetățenii și de 
alegetoru spre a informa pe cona
ționalii sei despre hotărîrile con- 
ferenței electorale a Româniloră. 
Discursulti. seu s’a publicată. Elă 
nu conține nici o agitare. Der 
șoviniștii unguri sătmăreni voiau 
cu totă prețulă se timbreze acestă 
discursă ca răsvrătitoră. Cu aju- 
torulă unoră unelte nemernice le-a 
și succesă a trage pe Dr. Lucaciu 
în cercetare și pe temeiulă unoru 
informațiunî false și reuvoitbre 
tribunalulă l’a deținută șese săp
tămâni în arestu provenitoră.

In cele din urmă eșindă la lu
mină uneltirile rău voitoriloru lui 
Lucaciu, tribunalulă a fostă con- 
strînsă să’lă elibereze. I s’a flisu 
să nu provăce demonstrațiunl căci 
afacerea se va aplana.

A și observată părintele Lu
caciu cea mai reservată atitudine, 
când etă că după ună ană și ju
mătate se trezesce că i-se face 
procesă în tătă forma și acesta pe 
temeiulă unoru fasiunl de martori 
cari au declarată, că nu pricepă 
românesce, der au văzută, că pă
rintele Lucaciu „a agitată vor- 
bindă cu voce înaltă și gesticu- 
lândă ?“

Mai trebue 6re comentară la. 
acestă straniă procedere?

O bună lecțiune le-a dată nJ- 
nistrulă de esterne Kalnoky erh 
în ședința comisiuniloră delega- 
țiunei ungurescl, șoviniștiloră un
guri intoleranți, cari în ori-ce 
mișcare de sine stătătore din sî- 
nulă naționalitățiloră fiă câtă de 
leală și îndreptățită, vădă ună 
peri culă, pentru stată, ba chiar o 
„trădare depatriă".

A fostă adecă interpelată d-lă 
Kalnoky că de ce n’a făcută ca 
guvernulă ungurescă în Ungaria, 
luândă mesurl^ severe și în Bos

nia față cu serbarea bătăliei de 
pe Câmpulă merlei. Ministrulă 
Kalnoky le-a răspunsă cu sânge 
rece, că acestă amintire se ser- 
beză de sute de ani de cătră Ser
bii ortodocși bosniaci și că s’a 
serbată și de astădată în modulă 
celă mai leală, ba în Serajevo Ser
bii au făcută și demonstrațiunl pa
triotice.

Cum se face că guvernulă din 
Viena nu vede nici ună pericolă 
în aceeași mișcare, care se per
secută așa de multă în Ungaria?

Acesta se esplică numai prin 
aceea, că sistemulă de guvernare 
în Bosnia este mai dreptă și mai 
liberală, er guvernulă are consci- 
ința, că naționalitățile suntă mul- 
țămite cu tractarea ce-o întîmpină. 
Acesta consciință liniștită le lip- 
sesce înse șoviniștiloră unguri, 
de aceea vedă în tdtă umbra ună 
agitatoră.

De aici vine fără îndoielă și 
„nervositatea“, ce după cum ni se 
telegrafiază, s’a observată acjl la 
membrii tribunalului din Sătmară. 
Și nu se pote compara măcară 
discursulă electorală ală părinte
lui Lucaciu cu manifestațiile în 
amintirea bătăliei dela Kossovo. 
Der ce să-i faci, preotulă din Si
siesci a cutezată a vorbi alegetp- 
riloră români de drepturile loră 
cetățenesc! și naționale și acesta 
estejună „mare periculă“ pentru a- 
ceia, cari nici nu voră se audă 
de ele.

Eată de ce ac|i se află înain
tea judecății părintele Lucaciu. 
Eată de ce fruntașii și poporulă 
română din Sătmară și Sâlagiu, de 
ce noi toți așteptămă cu nerăb
dare resultatulă procesului.

Manifestarea interesului gene
rală din partea conaționaliloră sei 
este cea mai mare mângâiere, ce 
o pote ave în aceste momente 
durerose bravulă preotă dela Si
siesci.

Procesulu părintelui Lucaciu.
(Telegrame part, ale „Gaz. Trans.1!)

Sătmaru, 4 Iulie (8 bre 20 min. 
dimin.) Ac|l s’a făcută serviciu di
vinii mai în tote biserfâele române din 
Sătmaru și Selagiu pentru părintele 
Lucaciu, trasă în judecată.

Sătmaru, 4 Iulie (10 ore 10 m. 
a. m.) Ședința tribunalului s’a des
chisă. Presenți suntu aprope 500 pro
prietari, advocațl, preoți și țerani ro
mâni din Sătmară și Sălagiu și mulți 
curioși din localitate. Șe observă 
multă nervositatea tribunalului.

ZDin. d.eleg'ațiiin.i.
Comisiunea bugetară a delegațiunei 

austriaco a desbătută bugetulii militară 
estra-ordinară.

Delegatulă Hausner se plânse, că po- 
porațiunea Bosniei e pre împovărată cu 
dări și cere desființarea dării celei apă- 
sătore pe vitele mărunte.

Ministrulă Kallay cfice, că în țările 
vecine cu Bosnia suntă și mai mari dă
rile. Elă recunosce, că darea pe vitele 
mărunte e neeconomică, der e de gân
dită. că ore fără necesitate să se facă 
schimbare ? De altmintrelea pentru cru
țarea poporațiunei mai sărace din Erțe- 
govina ministrulă a ordonată, ca ună 
numără de 10 vite mărunte să fiă scu
tite de dare. Astfelă în Erțegovina 
suntă scutite vr’o 200,000 vite. In Bos
nia s’a redusă acestă dare dela 18 la 
16 crucerl.

Ministrulă Kalnoky răspunde la in
terpelarea lui Hausner privitore la ares
tarea studentului Dwernicki de cătră au
toritățile ruse. După lămuririle oficiale 
ale consulatului generală austro-ungară 
din Varșovia, Dwernicki a fostă arestată 
la graniță, fiindcă avea ascunse pe trupă 
tipărituri oprite, ca să le împrăștie în 
Rusia. Ambasada austro-ungară din Pe- 
tersburgă a fostă avisată să întrebe pe 
guvernulă rusă, de ce delictă s’a făcută 
vinovată Dwernicki după legile rusescl. 
Raportulă ambasadei dice, că între ba- 
gagele lui Dwervicki s’au găsită mai

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

Diarîstica în Bucuresci.
(Curesp. part, a ,.Gaz. Trans.“)

pilele acestea a încetată în Bucuresci 
ună stimată organă de publicitate.

„România Liberă11, dirigeată de dis- 
tinsulă publicistă și profesorii, D. Aug. 
Lauriană, fiulă ultimului representantă 
savantă ală școlei din Blașiu, A. Treb. 
Lauriană, șl-a închisă colonele, în care 
cu sacrulă focă ală patriotismului era 
cu multă căldură apărată causa română.

Prin îmbrățișarea causei române îșl 
atrăsese atențiunea străinătății asupră-i 
și răspundendă la aspirațiunile Români- 
loră ajunsese să fiă celă mai citită diară 
în țeră, avea ună tiragiu dela 7 pănă la 9 
mii esemplare pe di.

In primă-vera anului 1884 „România 
Liberă" însă devenindă organulă grupu
lui „Junimistă11, a începută să se misce 
numai în limitele înguste ale politicei mi
litante. Din acestă momentă mai mulți 
scriitori transilvani și-au luată „rămasă 
bunău dela redacțiune. Ei nu mai erau 
trebuincioșl din min'utulă, în care „Ro
mânia Liberă11, ca organă oficiosă ală 

unui grupă cu aspirațiunl de guverna- 
mentă, nu mai putea să represinte causa 
română, seu apărarea Româniloră depre- 
tutindenea.

Posiția unui redactoră cu aspirațiunl 
de a-șl aduce grupulă, seu partida, la 
guvernă, e forte gingașă. Nu păte 
scrie cum simțesce și nu pote vorbi cum 
gândesce.

Din nenorocire mai tote organele 
ndstre de publicitate din Bucuresci fi- 
ihdă de acestă natură, ele nu mai suntă 
decâtă pisce d .re locale, fără nici ună 
interesă generală pentru publiculă ro
mână. .

La 1884,. căcjendă și „România Li
beră11 ca organă de partidă, în acestă 
impasă, publiculă; a începută a-o privi 
și pe ea cu aceeași nepăsare, cu care 
privesce pe tote organele, care nu s’au 
înălțată peste luptele de partidă și peste 
sările locale,., colportate dela omălaom, 
dela ușă la ușă în aceeași localitate.

Din acestă causă și mai alesă pen
tru motivulă imensei concurențe, care 
s’a născută în Bucuresci dela resbelă în- 
coca, diarele de acestă genă suntă chiar 
dela nascere condamnate ca să cadă.

In anulă 1888, Capitala României 

avea mai multe diare decâtă Capitala 
Austriei și mai tote nu erau decâtă de 
mteresu localii.

Pentru probarea afirmațiunei nostre 
lăsămă să urmeze aci diarele și revis
tele mai cunoscute, care au apărută în 
Bucuresci în anulă trecută f1] și a- 
nume :

I. J)iarc române cotidiane: 1) Moni- 
torulă Oficială, 2) Românulă, 3) Tele- 
grafulă, 4) România Liberă, 5) România, 
6) Națiunea, 7) Unirea, 8) Epoca, 9) 
Lupta, 10) Voința Națională, 11) Demo
crația, 12) Bistrița, 13) Dreptatea, 14) 
Universulă, 15) Răsboiulă vechiu, 16) 
Răsboiulă, 17) Telegrafulă română, 18) 
Adevărulă, 19) Drepturile Omului, 20) 
Fulgerătorulă.

II. JQiare române ebdomedare: 1) Po
porulă, 2) Trăsnitulă, 3) Hoțulă, 4) Re
forma, 5) Glasulă Țăranului, 6) Fântâna 
Blandusiei, 7) Deșteptarea, 8) Funcțio- 
narulă, 9) Turnulă Colții, 10) Scrisorea 
săptămânală.

IU. Reviste speciale: 1) Curierul ă Fi
nanciară, 2) Triunghiulă (francmasonică),
3) Monitorulă comunală, 4) Buletinulă 
funcționariloră publici, 5) Guttenberg, 
6) Tipografulă, 7) Buletinulă serviciului 
sanitară, 8) Progresulă medicală, 9) Spi- 
talulă, 10) Revista păduriloră 11) Vete- 
rinarulă, 12) Veteranulă, 13) Economia 
Națională, 14) Agri cui torulă, 15) Revista 
Armatei, 16) Revista Artileriei, 17) Or- 
todoxulă, 18) Dreptulă, 19) Lumina pen
tru toți, 20) Biserica ortodoxă română, 
21) Revista poporului.

IV. Reviste literare: 1) Convorbiri 
literare, 2) Revista nouă, 3) Literatorulă,
4) Revista literară, 5) România literară, 
6) Lumina, 7) Revista Archeologică, 8) 
Tinerimea română, 9) Universulă Li
terară.

V. J)iare francese: 1) L’Indepen- 
dance Roumaine, 2) Etoile Roumaine, 3) 
La Liberte, 4) La Depeche, 5) Rou- 
manie, 6) L’Economiste Roumaine.

VI. piure germane cotidiane: 1) Bu- 
karester Tagblatt, 2) Romănischer Lloyd.

VII. JQiare grecesci cotidiane: 1) Iris, 
2) Silloghi.

VIII. ț)iare române-albaneze: 1) Ski- 
petari.
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mulțî saci cu scrieri anarchiste, ce după 
cum elă însuși a mărturisită, voia să le 
împrăștiă. Asta-i o crimă de încercare 
de ațîțare, de aceea urmă cercetarea. 
Decisiunea definitivă asupra cercetării 
deja terminate e de așteptată câtă de 
curendă.

SCIRILE BILEI.
Trecerea dintr’o școlă mediă într’o 

școlă civilă s’a regulată de cătră minis- 
trulă ungurescă de instrucțiune astfelă : 
Trecerea se pote face: a) pe temeiulă 
unui certificată de classa întâia, și b) pe 
temeiulă unui certificată de classa a doua, 
decă școlarulă a obținută o notă nesu
ficientă, în gimnasiu din limba latină ori 
grecă, în școla reală din limba francesă, 
pe cândă din celelalte obiecte se dove- 
desce celă puțină o classificațiune „su- 
ficientă“. Din acele obiecte ale scolei 
civile, care nu se propună în școlele 
medii, se face ună esamenă de admitere, 
der se pote da ună termină de amânare 
a esamenului acestuia pănă la esamenulă 
de classă ală anului viitoră. Școlari, 
cari au în școla mediă notă insuficientă 
dintr’ună obiectă, ori celă multă din 
două [limbile nu suntă luate în conside
rare], se potă primi în classa coiăspun- 
detăre superioră a șcălei civile, decă 
depună esamenulă din obiectele respec
tive. Școlari, cari în școla mediă au re
petată fără succesă o classă și de aceea 
nu li-se permite a continua instrucțiunea, 
se potă admite în classa corăspundătore 
repetate a școlei civile, ba chiar în classa 
următore superioră, decă corăspundă con- 
dițiuniloră de mai susă. Esamene se 
potă repeți de regulă și în școla civilă, 
în care s’a dată classificațiunea nesufi
cientă ; în modă escepțională se pote 
face abatere dela acestă disposițiune, cu 
încuviințarea inspectorului școlară. Esa- 
menele amintite mai susă suntă scutite 
de taxă. In privința esameneloră pri
vate, ce se depună la școlele civile, se 
dispune : Prin senatulă școlară, respective 
prin curatoriu, ori prin nemijlocita auto
ritate școlară se potă admite la esamenă 
numai astfelă de școlari privați, cari au 
fostă înregistrați amăsurată regulamen
tului și cari depună esamenulă în tim- 
pulă hotărîtă. Școlari, cari după între
rupere de celă puțină ună ană voescă 
se depună esamenulă pentru classa ur- 
mâtore superioră, au să ceră încuviințarea 
inspectorului școlară. Acelașă casă e, 
când ună abiturientă ală preparandiei, 
ori ună învățătoră diplomată vrea să 
depună esamenulă pentru classa a șesea 
a școlei civile. încuviințarea de esamene 
private, pentru a sări o classă ori mai 
multe, e reservată ministerului. La școle 
civile de stată ori subvenționate de stată 

se plătesce afară de taxa de înscriere 
și de banii școlari, o taxă de 15 fi. pen
tru esamenulă privată, er la sărirea mai 
multoră classe 15 fi. pentru o classă, 
pentru celelalte câte 10 fi. de classă.

* * *

*) Pentru ajutorarea părințiloră mai lip
siți de mijloce, cari suntă liotărîț.I a-și da fi-

Notele de 1 fi. Patru milione de 
bucăți din nouăle note de 1 fi., ce au 
să se pună în circulațiune, a trebuită să 
se nimicescă, deorece s’a dovedită, că 
composiția chemică a colorei celei al
bastre nu e potrivită pentru note, fiindcă 
se duce colărea. Din causa acesta se 
va amâna terminulă pentru punerea în 
circulațiune a noueloră note de 1 fi.

* * *
Casina română din Beiușîi. Ni-se scrie]: 

In adunarea generală din 23 Iuniu a. c. 
casina s’a constituită de nou pe ună 
periodă de trei ani, în următorulă modă: 
Preș. ad. gen. d-lă Antoniu Pallady, 
vice-preș. d-lă Dem. F. Negrea nu, 
adv. casinei d-lă Vas. Ignată, percept, 
d-lă Vas. Stefănică, bibliotec. d-lă 
Georgiu Papă și de not. ad. gen. d-lă 
G-. H e r ț e. In comitetulă casinei s’au 
alesă d-nii: Aug. An t ală sen., Vas. 
Papă, Paulă Papă, Dem. S i m a i, Gr. 
Papă, Vas. Stefănică, Gavr. Cosma, 
Aug. Teochară, I. Pinteră, Part. 
Traian ă, I. Pantea și N. Cristea. 
Er comitetulă în ședința constitutivă 
ținută la 30 Iuniu s’a constituită astfelă : 
Preș, d-lă P. P ap ă, vice-preș. d-lă Vas. 
Papă și not. d-lu Gavr. Cosma. 
Speră a nu trăda indiscrețiune accen- 
tuândă, că numărulă membriloră înscriși 
pănă acuma se urcă aprope la 60, cjich 
șăsedecî și suntă prospecte, că acestă 
numără să crescă cu celă puțină jumă
tate atâta, cu atâtă mai vertosă, că, 
mulțămită zelului și perseveranții dom- 
niloră din comitetă, s’au făcută deja e- 
nunciațiunl, cari realisate odată, ne per
mită a pute spera, că dificultățile cari 
au împedecată casina pănă acuma în 
desvoltarea ei naturală, voră fi delătu- 
rate. Dee ceriulă ca astfelă să se în
tâmple". — Veritas.

* *
Conflicts de graniță. „La Liberte 

roumaine“ spune, că între România și 
Bulgaria s’a produsă ună conflictă asupra 
unei călcări de fruntariă. In urma unei 
schimbări de note, incidentulă — care 
de altfelă e fără importanță — s’a în
chisă.

** *
Prafu de pușcă. La Belgradă, dice 

„Revue de l’Orient“, se vorbesce multă 
despre nisce esperiențe ce s’au făcută 
la cetățuie cu o pulbere inventată de 
colonelulă Pantelicl. Modulă de fabri
care se ține secretă; se scie numai, că 
prafulu cetii nou e făcută cu paie ordinare. 
Calitățile ce deosebescă acestă esplcsivă 

suntă: 1. nici ună pericolă la fabricare, 
seu conservare; nicl-o esplosiune la aeră 
liberă; nu s’aprinde nici prin lovitură, 
nici prin frecare. 2. putere estraordinară ; 
3. acestă putere pote fi mărită seu mic
șorată după voință; 4. nu murdăresce 
de locă arma; 5. sgomotulă detunărei e 
scurtă și de intensitate mijlocie; fumulă 
se împrăștie repede.

* * *
Reuniunea bărbătescă germană de cân

tări din locă va da Sâmbătă în 6 Iulie n. 
în grădina hotelului Nr. 1 o producțiune 
(Liedertafel) cu programă variată și a- 
lesă. Inceputulă la 8 ore sera.

* * *
Oficerii garnisonei de aici erășl aran- 

gâză Sâmbăta viitore în 6 Iulie st. n. o 
petrecere cu dare la semnă, în casa de 
dare la semnă (Schutzenhaus). Inceputulă 
a 6 ore sera.

Scola civilă de fete cu internată a 
„Associațiunei transilvane,"
Primimă din Sibiiu a IlI-a programă 

a șcălei de fete a „Associațiunei transil- 
vane“ pe anulă școlastică 1888—89, pu
blicată de d-lă directoră Ioană Popescu. 
Formată 8° de 47 pag. Cuprinsulă: 1) 
Interesulă pedagogică, ca celă mai de 
aprope scopă ală învățământului edu
cativă, de dr. Vasile Bologa. — 2) ScirI 
școlare, de directorulă. Estragemă din 
partea a 2-a a programei următorele:

La școlă a funcționată ună direc
toră onorariu, d-lă protopresbiteră și prof, 
sem. Ioană Popescu ; trei învățători : dd. 
Dr. Petru Spână, Dr. Vasile Bologa și 
Mihailă Pârvu ; învățătorea d-șora Aure
lia Filipesculă; doi catechețl și anume : 
pentru propunerea religiunii la elevele 
gr. or. d-lă Dr. Ilarionă Pușcariu, er la 
cele gr. cat. d-lă Nicolae Togană ; instruc
tori au fostă 4, er în personalulu inter
natului, pe lângă directorulă, directorea 
și mediculu de casă, s’au mai aflată două 
guvernante și o bonă. Eleve înmatri
culate în anulă 1888/89 au fostă pe 
clasa I-a 20; a Il-a 20; a IlI-a 19; a 
IV-a 15. In internată s’au aflată 44 
eleve.

Elevele acestei școle suntă recru
tate din tote părțile Transilvaniei, apoi 
din Ungaria; din Bucovina se aflăvr’o4, 
din România vre-o 2 etc.

S’a propusă în tote classele „Reli- 
giunea și morala“ conformă disposițiuni- 
loră făcute de autoritățile confesionale. 
Apoi în cl. I: Limba română, Limba 
maghiară, Aritmetica și Lucrulă de mână 
câte 3 ore pe săptămână; Istoria natu
rală, Geografia, Desemnă, Caligrafia, 
Musica Vocală și Gimnastica câte 2 ore 
pe săptămână. — In cl. II: Limba ro
mână, Limba maghiară, Aritmetica și 

Lucrulă de mână câte 3 ore pe săptă
mână; Istoria naturală, Istoria universală, 
Geografia, Desemnă, Caligrafia, Gimnas
tica câte 2 ore, și Musica vocală 1 oră 
pe săptămână. — In classa IU-a: Limba 
română, Limba maghiară, Istoria câte 3 
ore; Aritmetica, G-eografia, Chemia, 
Economia de casă, Lucrulă de mână, 
Desemnă, Caligrafia câte 2 ore, și Mu
sica vocală 1 oră pe săptămână. — In 
classa IV-a: Limba română, Limba ma
ghiară câte 3 ore; Aritmetica, Fisica, 
Igiena, Istoria patriei, Lucrulă de mână, 
Desemnă câte 2 ore; Geometria, Geo
grafia și Musica vocală câte 1 oră pe 
săptămână.

Limba germană, ca obiectă faculta
tivă, a fostă învățată de tote elevele, 
dându-se pentru fie-care classă lecții se
parate în câte 2 ore pe săptămână. La 
Limba francesă au participată 45 eleve, 
cari, despărțite în 4 cursuri, au luată 
câte 2 lecții pe săptămână, făcendă ec- 
serciții în cetire, gramatică, ortografiă, 
în traducere și în stilă. La instrucția 
în pianoforte au participată 22 eleve. 
Din Limba română, germană și francesă 
au avută elevele interne și câte două 
ore de conversațiă sub conducerea di- 
rectorei și a guvernanteloră.

Ca mijloce de învățămentă s’a pusă 
la disposițiunea eleveloră: Biblioteca 
colegiului învățătorescă, care cu finea 
anului școlară constă din 133 opuri de 
diversă conținută, și Biblioteca eleveloră, 
care cu finea anului școlară constă din 
79 volumurl în 75 numeri. Anulă sco
lastică 1889 — 90 se va începe la 1 Sep- 
temvre st. n.

Pentru primirea în școla civilă se 
cere atestată despre absolvarea clase- 
loră școlei elementare, seu atestată des
pre clasa corăspundătdre premergătore 
dela o altă școlă de categoria școlei ci
vile. In lipsa unui astfelă de atestată 
primirea se face pe basa unui esamenă 
de primire.

Didactrulă e fixată cu 2 fl. v. a. pe 
lună, și pentru elevele, ce intră pentru 
pentru prima dată în acestă școlă, o 
taxă de înmatriculare de 2 fl. v. a. Pen
tru elevele cursului complementară, pre- 
vădută în § 6 din stătută, didactrulă este 
de 5 fl. pe lună, și la prima înscriere 
taxa amintită de înmatriculare.

Elevele, cari voiescă să fiă primite 
în internată, fiă eleve ale școlei civile, 
seu ale școlei elementare a reuniunii fe- 
meiloră, au să se însciințeze de timpuriu, 
în totă casulă înainte de începerea anu
lui șcclastică, prin părinți seu tutori la 
direcțiunea școlei, pentru a se pute face 
disposițiunile necesare. Taxa internatu
lui e de 200 fl. v. a. pe ană, plătiți îna- 
inte în două seu celă multă 4 rate.*)

IX. Diare jidovesci: 1) Hajoez, /co
tidiană în limba ebraică), 2J Fraterni
tatea, 3) Revista Israilită, 4) Monitorulă 
comercială.

X. Diare umoristice: li Ghiță Ber- 
beculă, 2) Forfeca, 3) Farfaraua, 4) 
Epoca Literară.

înmulțirea diareloră datează de pe 
la anulă 1881 seu 1882 de când în sî- 
nulă partidei liberale s’au ivită mai multe 
desbinărl, cari au provocată divisarea ei 
în nenumărate fracțiuni, grupuri și gru
pulețe.

E constatată, că cu câtă desbinările 
s’au ivită mai desă în sînulă celoră 
două partide istorice ale țării: partida 
liberală și partida conservatore, cu atâtă 
diarele s’au înmulțită și tonulă în care 
se redacteză a devenită din ce în ce 
mai violentă și mai trivială.

Discuțiunile seriose, părțile educative 
și instructive fiindă înlocuite cu rubrica 
permanentă a injurăturiloru, svonuriloră, 
sciriloru, informați'iniloru și croniciloru 
scandalose, soriitorii de valore au înce
pută să se retragă de pe arena publi
cității.

Redactarea puțină consciențiosă, fără 
multă bătaiă de capă, fără cultură și 

fără studiu, a înlesnită calea la o sumă 
de copilandri fără carte și 1a. o mulțime 
de străini semi-docțl să între în cetatea 
pressei române ca revistieri, reporteri și 
cronicari, sămănândă ură și discordiă în
tre frații de același sânge și bătendu-șl 
jocă de Români, încependă dela vlădică 
și pănă la opincă.

Intre străinii, cari jocă ună rolă mai 
principală în pressa română din Bucu- 
rescl, suntă jidano-germanii.

La „Românulă" e Kanner] la „Na- 
țiunea“ e Paulcer și Huszăr] la „Adevă- 
rulău e Dichter; la ,,Răsboiulău e Weisz, 
Schlozinger etc.; la „Naționalulă“ e 
Steiner; la „Universulă“ e Steinberg, la 
„Constituționalulău e Ipkar] la „L’Inde- 
pendance11 e Rubin și Ionsohn; la „Lupta“ 
e Weissenberg și alții, ală căroră nume 
nu ne vine în minte.

Pe la revistele literare e Gaster, 
Șăineanu, Neuschotz, Tinktin, Kohen 
etc. etc.

La agenția serviciului telegrafică : 
Havas și Română, afară de directorulă 
care e francesă, mai toți suntă jidano- 
germanl.

La.cele, două fiiare germane, cari 

apără în BucurescI causa Kulturegyletiș- 
tiloru, toți suntă jidano-germanl.

De aceea limba română în care e 
scrisă o mare parte a diaristicei bucu- 
rescene nu mai semănă cu limba popo
rului nostru; ea e compusă din franțu- 
zisme, germanisme, turcisme și slavo- 
nisme, de esemplu: Kronprinz, Reichstag, 
sesisat, epuisat, takinat, baklavnt, norod,, 
gospodar, gospodăria și gospodină.

Publiciștii streini au introdusă chiar 
și neconcordarea genuriloră și nedeclinarea 
substantiveloru în diaristica nostră; de 
esemplu: Maiestatea Sa Regele ș fostă 
primită, său lucrarea literară a Maiestății 
Sale Regina] ori la lucrarea mea- mam 
folosită de două manuscrise: una slavonă 
și alta grecă. Incâtă pentru articulare și 
articula seu îlă omită, seu îlă întrebu- 
ințeză rău, fiindcă nu-lă cunoscă de locă.

Și acești publiciști, — cari scriu 
haine noui în locă de haine nouă; găina 
face ouă în locă de găina .ouă; ma recu
zată în 'locă de m’a respinsă; norodă 
multă a 'Foștă la kermessa copiiloră în 
locă de multă poporă era la petrecerea 
copiiloră, — mai au aerulă să pretindă 
că Transilvănenii n’ară sci românesce?!

Ura provocată de ei în contra Tran- 

silvăneniloră, astădl e mai mare aici de- 
câtă în Pesta.

Situațiunea era creată și elementele 
eterogene d’aicl au sciutu s’o esploateze 
în favorea loră.

La crearea situațiunei nefavorabile 
Transilvăneniloră au contribuită, pote 
involuntară, pănă la ună gradă orecare, 
și unii dintre savanții noștri literațl.

Griticile contra scolei lui JBămuță 
ale d-lui Maiorescu au făcută ca Tran
silvănenii să trecă în ochii celoră d’aicl 
ca socialiști și antidinasticl.

Vestita venătore a d-lui Odobescu 
dm Pseudo Kunighetikosgratifică pe Arde
leni cu epitete de lingăi,1 mărăcănoși; 
er eruditulă Hașdeu, în piesa sa teatrală: 
Trei crai dela resaritit, espune pe BlășienI, 
seu mai bine disă pe Apostolii Româ
nismului, la rîsulă publicului în rolulă 
lui Gallușcus Peregrinus Transilvanus.

Combătută scola naționalistă s’a creat 
ună curentă cosmopolită de care în Ro
mânia se folosescă jidano-germanii, pu- 
nendă mâna pe pressă, pe care au abă- 
tut’o cu desăvîrșire dela misiunea ei 
demnă și națională.

Mai anțărț! chiar -și ilustrulă scrii
tori germană, Bergner, a fostă aspru 
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Cărțile trebuinciose, materialulfl]de scrisă, 
de desemnă, de lucru de mână, se înțe
lege, nu suntă cuprinse în taxa amintită, 
ci cheltuelile reclamate în acestă pri
vință se portă de părinți, întocmai pre
cum totă de dânșii se portă cheltuelile 
pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, pen
tru instrucțiune în musica instrumentală 
și în limba francesă.

Taxele pentru instrucțiunea în piano 
suntă de 2 categorii: a) decă o elevă 
voesce să ia orele singură, se compută 
la 2 ore pe săptămână, taxa de 9 fl. pe 
lună; decă 2 eleve împreună iau instruc
țiune în aceeași oră, taxa se compută la 
2 ore pe săptămână, cu 6 fl. de elevă; 
seu b) decă o elevă voesce să ia orele 
singură, se compută, la 2 ore pe săptă
mână, taxa de 6 fl. pe lună; decă se 
întrunescă 2 eleve în aceeași oră, taxa 
se compută, la 2 ore pe săptămână, cu
5 fl. pe lună de elevă.

Pentru instrucțiunea în limba fran
cesă, câte 2 ore pe săptămână, se com
pută pe lună câte 1 fl. de elevă.

Tote taxele se plătescfl direcțiunei 
școlare, care remunereză pe instructori.

Elevele din internată, afară de școlă, 
au în fie-care di anumite ore de cșonver- 
sațiune în limba francesă, maghiară și 
germană. Pe lângă aceea ele se pre
pară și-și înveță lecțiunile sub condu
cerea și cu ajutorulu directorei și a gu
vern antelor ă.

Elevele, cari vorfl să fiă primite în 
internată, mai au să ducă cu sine: 1 țolîâ 
pe saltea, unfl covorașfl la patfl, 2 perinl, 
4 fețe de perinl, o plapomă seu țolii de 
coperită, 4 ciarșafurl (lințolurl, lepedee),
6 ștergarfl, 6 serviete, apoi: cuțitfl, fur
culiță, lingură, linguriță, perie de dinți, 
săpunfl și 2 peptenl, cari tote rămână 
proprietatea elevei. Afară de aceste 
schimburile de trupă seu albiturile, câte 
y2 duzină din fie-care, ciorapi și batiste 
[mărăml] câte 1 duzină și încălțămintea 
trebuinciosă. Câtă pentru toalete nouă, 
părinții și tutorii suntă consiliațl a nu 
face de aceste pentru copilele loră, căci 
pentru a obține o uniformitate în îmbră
căminte pentru tote internele, acele toa
lete, cu prețuri moderate, se potă face 
aici prin îngrijirea direcțiunii interna
tului.

Doritorii de a ave „Statutulă de or- 
ganisare" precum și „Regulamentulfl in
ternă" ală școlei și „Regulamentul!! pen
tru cursulfl complemantarfl" le potă primi 
dela direcțiune pentru câte 20 cr. unulă. 
Totă dela direcțiune se pote primi pen
tru unfl fl. și „Monografia" școlei, în care 

cele în internată, institutul^ de credită și de 
economii „Albina11 a creată 10 stipendii de câte 
50 fl. pentru cari comitetulă Associațiunii a pu
blicată concursă cu terminulă de l-a Augustă 
st. nou.

interesă pentru publiculă n> 
Unu Oltenii.

pe lângă istoricul institutului, se află des
crisă edificiulă școlei și ală internatului 
în tote amănuntele lui.

Corespondența „Gaz. Trans“.
Bundorfu, în 11 Iunie 1889.

(Urmare și fine).
Mi-se mai impută, că nici pănă as- 

tădl nu s’au procurată tabelele de cetită 
cu litere imprimate, cu tote că s’au căpă
tată dela Veneratulă Consistoriu 25 fl. 
v. a. ajutoră. Nu le avemă, e adevă
rată, căci nu amă avută pe ce le cum
păra; cu cei 25 fl. v. a. amă cumpărată 
mape, globă, mașină de compută, fără 
care nu puteamă fi; literele le au copii 
în Abcdare, le vomă procura și acele 
table ajutându-ne Dumnedeu. Că avemă 
tabelele de cetită maghiare, dreptă este. 
Fiindă eu odată la d-lă inspectoră de 
școle, ca să mă rogă pentru aparatele 
fisicale, întrebându-mă, că le avemă seu 
ba tabelele, mi le-a încărcată în brațe.

ț)ice corespondentulă, că sinodă pa- 
rochială n’amă ținută de 8 ani, de când 
sunt preotă. Mă rogu, sunt preotă de 
11 ani și în anii dinteiu țineamă numai 
ședințele ordinare conf. § 12, 21 stat, 
organ., unde se pertractau obiectele in
duse în acei §-I, seu, cerendă lipsa, ți
neamă ședințe și estraordinare; în anii 
acești din urmă, de când ne-amă apu
cată de lucrulă bisericei, se țineau șe
dințe cu sinodulă parochială de atâtea- 
orl, de câte ori era lipsă să se aprobe 
vr’uhă condusă ală comitetului paro
chială ; er ședințele ordinare, care §-ii 
susă citați le cere, s’au ținută regulată, și 
tdte obiectele s’au pertractată, ceea ce 
la casă de lipsă sunt în stare a dovedi cu 
documentă dela comitetulă paroch., sinod, 
paroch. și ofic. protopopescă. Cum s’ar 
fi putută esecuta judecătoresce conclu
sele comitetului parochială, decă acelea 
nu erau aprobate de sinodulă parochială 
și offic. protopresbiteralfl ? Cum așu fi. 
făcută eu fără scirea și învoirea popo
rului materialulă, arunculă, încassarea 
contractului de zidire, planulă ș. a. pentru 
biserică? Că comitetulă parochială îșl 
ține ședințele în casa mea, așa este, der 
eu am odaiă separată pentru asemenea 
lucru, poftescă d-lă corespondentă să ne 
facă o cancelariă, și mă legă, că totă în 
aceea vomă ține ședințele, seu să-ini a- 
rate o lege, care m’ar opri a ține ședin
țele comitetului parochială în casa pa
rochială seu a parochului, decă este lo
cală, odaiă separată și potrivită, seu 
se-ml spună parochianulă acela, în care 
și în câte parochii se află cancelarii pen
tru ședințele comitetului parochială ? 
(Este localulfl școlei. — Red.)

Se mai fiice: „Totă părintele Curta 
e casierulă bisericei și ală școlei, cassa 
o ține în locuința sa, er epitropia figu- 
reză numai cu numele". Lasă să califice 
on. publică acestă afirmare, după ce-i 
spună, că nicl-odată și nici astăfil nu 
am avută și nu am cassa bisericei la 
mine, ci este la epitropulă I-m. George 
Lazară Moise Suciu, er cheia este la ală 
II-lea epitropă George Ionă Moise. Că 
se inducă banii toți prin mine în ladă 
acesta este dreptu, căci numai eu potă 
da chitanțe, neputendă epitropii, abia 
numele, scrie.

Ce privesce plângerea, că la înmor
mântarea răposatului N. Viscreană am 
interfiisă clisierului a’i trage clopotulă 
de scire, nu o-am făcută fără adevărate 
motive. La venirea mea de preotă în 
Bundorfă, Nic. Viscreană cu vre-o câți
va parochienl, nu vreu să sciu din ce 
motive, au trecută dela religiunea gr. or. 
la cea gr. cat. După ce am fostă eu a- 
șefiată aci de preotă, după ce s’a con
vinsă poporulă că eu nu părtinescă ne
muri, nici pretinl, ci prețuescă pe omfl 
pe câtă este vrednică, toți afară de elă 
s’au reîntorsă erășl la religiunea gr. or. 
er elă a rămasă gr. cat. și așa a și ră
posată. Nu am avută nici o ură asupra 
lui pentru că era unită, din contră eu 
i-am împlinită tote lipsele, cu consimță- 
mântulă părintelui gr. cat., și acesta o 
făceamă' nu silită, ci din bună voia mea. 
Der nu i-sa trasă clopotulă de scite, nu 
s’a dată praporulă ș. a., căci acestea 
aparțină bisericii gr. or. și nu voiamă 
să am nici neplăceri cu păritele gr. cat. 
Câtă este pentru cumpărarea clopotului, 
că ar fi fostă cumpărată acela de tatălă 
lui Viscreană; ori ar. fi dată elă vr’o 
para chidră la cumpărarea lui, este drășl 
ună neadevără, căci clopotulă e cumpă
rată de N. Curta sen. 60 fl., Ioană Șchu- 
teu 40 fl., er restulă de 20 fl. s’a dată 
dela biserică. Chiar elă să-lă fi cumpă
rată, totă nu avea dreptă la elă, căci 
lăpădându-se de biserica lui, s’a lăpădată 
de tote ale ei. Datoria mea este să 
apără interesele bisericii mele și să evit 
conflicte cu alte confesiuni. A murită 

necuminecată, apoi nu mie îmi competa 
acelă dreptă, ci preotului lui, cu care 
nu vreu să viu în conflictă. (Din umani
tate puteai face acesta, părinte Curta, în 
ora morții, căci în locă nu e preotă gr. 
cat.; din punctă de vedere morală și 
creștinescă erai obligată la acesta. —Red.) 

ț)ise mai departe, că-mi dau cote 
cu funcționarii administrativi și comu
nali. Dreptă este, că eu stau forte bine 
cu toți, de aci însă nu urmeză că arătă pu
țină interesă pentru trebile Româniloră. 
Decă nu stamă bine cu toți, dela celă 
mică pănă la celă mare, cum puteamă 
încassa dela bietulă poporă la 1100 fl. 
v. a., fără să se esecueze bareml unulă? 
S’au admoniată, s’au amenințată în totă 
felulă și așa fără esecuțiune ml-a eșită 
arunculă dela săracă ca și dela bogată, 
ba și afară de aruncă, banii ce-i mai a- 
veau Românii risipiți printre ei de mai 
mulțl ani, fără obligațiuni cu forme, toți 
au eșită.

Din tote cele de pănă aci onor, public 
pote vede, că învinuirile ridicate asupra 
mea de acelă parochiană, suntă nisce 
neadevăruri și deci îșl va face dreptă 
judecată. Cu distinsă stimă

Ioană Curta, 
parochă greco-or.

Ca încheiare, putemu asigura 
pe părintele Curta, că răposatulu 
Viscrenu a contribuită fbrte mult 
la ridicarea economică a Români- 
loru din Bundorfă, că cu autori
tatea și influința sa ajunsese să 
se alegă mai anțărtu aprope nu
mai Români în consiliulu comu
nală și se îndeplinescă și alte lu
cruri bune, și tote acestea fără 
se’și fi datu câte cu funcționarii 
administrativi ori comunali, căci 
vorba lui era: celu ce are dreptu 
și energiă, n'are nevoiă se se că- 
ciulescă. Atâta celu puțin să recu- 
născă păr. Curta că a făcut răposatul 
Viscreanu, care nici odată n’a cerut 
mila lui Trefort ca sfinția sa — 
cei 50 fl. despre care tace mulcomu.

Nici nu e umanii și creștinesc 
lucru, ca ună preotă să mergă cu 
ura pănă acolo, încâtă nici în ce- 
sulă morții se nu i dea unui creș
tină sf. cuminecătură și nici la 
înmormântare se nu lase a i-se 
trage clopotulă, sub pretextă că 
ar fi de alta confesiune, când nici 
preotă nici biserică de confesiunea 
lui nu e în acelă locă.

De altmintrelea ne bucurămă, 
că păr. Curta nu vrea să rămână 
îndărătulă predecesoriloră săi în 
interesulă pentru înaintarea și 
progresulă Româniloră bundorfenl. 
Der n’ar strica, decă ar pute înde
plini tote lucrurile bune pentru 
comuna sa românescă, fără a în
tinde pre departe pretinia sa cu 
funcționarii administrativi și co
munali, — de unde potă urma, în 
schimbulă unoră succese proble
matice, și jertfe pre mari din par
tea ceastălaltă — ci cu influința, 
cu dreptulă și cu energia sa și a 
credincioșiloru săi. Astfelă de suc
cese suntă în adevără vrednice de 
totă cinstea și lauda. — Red. 
„ Gaz.“.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS*

atăcată de diarele jidano-germane, „Bu- 
kar ester Tagblatt" și „Rumâni- 
scher Lloyd" pentru scrierile sale im
parțiale în privința poporului română, și 
în capitala țării românescl, în centrulă 
de cultură ală Româniloră, nus’a găsită 
nici ună organă de publicitate să apere 
pe autorulă calumniată și pe națiunea 
română insultată de nisce venetici.

Partea cea mai mare a gazeteloră 
bucurescene așa, cum suntă astăfil, au me- 
ritulă de a fi reușită să facă să amor- 
țescă literatura și scriitorii naționaliști, 
der nu e însă mai puțină adevărată, că 
decă nu voră renunța la modulă cum 
suntă redactate, voră amorți în curendă 
și ele.

Politica'militantă esagerată, spirituld 
pasionată de partidă localisarea acțiunei, 
eliminarea părțiloră instructive, reporta- 
giulă mincinosă și cosmopolitismulă, de 
care se conducă gazetarii din vorbă ai 
Capitalei, va face să înceteze în curendă 
mai multe diare, ca ne mai presentândă 
nici ună 
mână.

(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta)

Viena, 4 Iulie. In întrunirea co- 
misiuniloru delegațiunei ungare de
clară Kalnolcy, că memoria bătăliei 
de pe Câmpulu Merlei și a Țarului 
Lazară au serbat’o Bosniacii orto
docși de sute de ani, cum au ser
bat’o și de astă-dată. Autoritățile 
n’au avută nici o causă de a in
terveni, căci serbarea s’a săvârșită 
în modulă celă mai leală. In Se- 
raievo ea a dată prilegiu chiar la 
o demonstrațiă patriotică. Afirmă
rile unoră foi din străinătate, că 
mulțl au călătorită la serbare, nu 
suntă adevărate.

Berîinîi, 4 Iulie. Piarulă „Post“ 
anunță, că monarchulă Austriei va 
sosi în Berlină în 11 seu în 13 
Augustă și va rămâne acolo pănă 
la 17 Augustă.

Berlinu, 4 Iulie. Desmințirea mo
nitorului oficială din Stuttgart a- 
supra ati tu dinei ofîceriloră rusescl, 
a deșteptată aici mirare și îndoell 
generale.

ParisÎJ, 4 Iulie. In minele de 
cărbuni de petră dela Saint-Etienne 
s’a întâmplată o grozavă nenoro
cire în urma unei îndoite explosi- 
unl produse de trăsnetă. Dintre 
300 de lucrători se fi perită 200. 
Consternarea e generală.

DIVERSE.
Căsătoria rară. In Bochum s’a în

cheiata în dilele acestea o căsătoria de 
totfl rară. Prin ea se împreună optH fe
luri de frățîni: Femeia s’a căsătorita a 
patra oră. Mai ’nainte se măritase tota 
după văduvi, cari fiă-care îi aduseră co
pii în casă și după fiă-care căsătoriă a 
căpătata și ea copii. Bărbatule de a- 
cum, ala] patrulea, încă’i aduse două 
feluri de copii, din cari o parte îi avea 
dela soția lui cea dinteiu, pe care o luase 
ca văduvă.

Necrologfl.
Teofilă C. Gerasimfl, proprietară și 

comerciantă în Câmpeni, ună bravă lup- 
tătoru ală causei române pe tote tere- 
nele, care ca membru ală curatoratului bi
sericescul gr. cat., ală eforiei școlare, ală 
representanței comunale și cu deosebire 
ca fiiu credinciosă ală bisericei românescl 
unitea|fostă la înălțimea chiămărei sale, — 
după ună morbă de câteva săptămâni a 
răposată. Imormentarea lui s’a săvîrșită 
în fiiua de 27 Iunie st. n. cu asistența 
unui numărosă poporă din locă și împre
jurime.

’Lfl deplângă : neconsolabila-i soțiă 
Emilia n. Hochmană, fiii Otilia și Enea, 
studentă gimn. ; socrulă: Ioană Hoch
mană; frații Ionă, jude r. de tribunală 
în Alba-Iulia, Aronfl, protopopă în Pe- 
trilaca; surorile Maria, Ana și Veronica; 
cumnatele Fani Weiratber și Elena Hoch
mană, precum și nenumărațl consângeni, 
afini, amici, cunoscuțl și întregă poporulă 
gr. cat. din Câmpeni.

Fiă-i țărina ușoră și memoria bine
cuvântată !

Câmpeni, 30 Iunie n. 1889.
m.

*
Petre Manole în etate de 75 ani a 

încetată din vieță afil dimineță la 4 ore, 
după o lungă suferință, spre jalnica du
rere a soției, fiiloră, fiiceloră, ginere, ne
poți, strănepote și a întregei familii.

Ceremonia funebră s’a săvîrșită la 21 
ale curentei orele 4 p. m. în biserica Sf. 
Archang. Mitocă din Galați.

Fiă-i țărina ușoră!

Slaarsuflis piețeS SBrasssvsi
din 4 Iulie st. n. 1889.

Bancnote românescl 0 
Argintă românescă - 
Napoleon-d’orl - - - 
Lire turcesci - - - 
Imperiali - - - ■ 
GalbinI
Scris, fonc. „Albina"6°/o 

n >• n 5°/0
Ruble rusescl - - .
Discontulă - - - .

ump>. 9.40 Vend. 9.43
n 9.36 n 9.40
M 9.38 n 9.42

H 10.60 H 10.65
n 9.60 n 9,65
n 5.58 n 5.62
n 102.- n

M 98.69 99.—
n 121.- „ 122.-
672--8«/0 pe ană.

Cursul â la bursa de Viena
din 3 Iulie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 -........................ 100.25
Renta de hârtiă5°/n ------ 94.85 
Imprumutulă căiloră ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 100.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emis’une) - - 112.— 
Bonuri rurale ungare ........................ 104.85
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.85
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.85
Bonuri cu cl. de sortare - - - . 104.85
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.85
Bonuri croato-slavone ----- 1'05._
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.60
Renta de argintă austriacă - - - - 84.30
Renta de aură austriacă........................ 109.80
LosurI din 1860 ------- 140,25
Acțiunile băncei austro-ungare - - 906.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 313.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 301.10 
Galbeni împărătesei- ------ 5.64
Napoleon-d’orl - -- -- -- - 9.431/-
Mărci 100 împ. germane . - - . 58.15 
Londra 10 Livressterlinge - - - - 118.85

Editorfl și Redactorfl responsabila: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Avisu cL-lorH abonați!
Domnii, ce se aboneză din nou, sg binevoiască a scrie adresa 

lămuritu și s6 arate și posta ultimă.
Totodată facemd cunoscutu tuturoru D-lorti abonați, că mai 

aveind din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Anunciu de esarendare.
Bunulu. dela Vidraseu, aprope de Mureșu-Oșoi'heiu (Maros-Vâ- 

sărbely), care este proprietatea Fundațilinei Șulllțiane din Blașiu con- 
stătătoru :

a) din 1300 jugăre catastrale arătoru și rituri;
b) din doue curți nobilitare cu edificiele de locuită;
c) din tdte super-edificatele necesarie la economia;
d) din o mdră cu trei petrii pe apa Mirașiu;
e) din interesele obvenitâre din suma primită ca despăgubire după 

dreptulU regalu, eventualminte înoată arendatorele ar preferi a 
renuncia de acestă venitu, cu atâta va scări suma arendatițiă;

f) din vre-o 16 case gelerescl ai căroră locuitori făcu prestațiunl 
Curții.

Se va da în arendă pe calea licitațiunei prin ofertă, pe pe- 
riodultt de trei ani, care va începe din 24 Aprilie 1890 și dureză 
pănă în 24 Aprilie 1893.

Prețulă de esclamare a arendei anuale este 6300 fl. seu 
5000 fl. v. a. încâtu arendatorele se va obliga a solvi și contribu- 
țiunea erarială și tote aruncurile comitatense și comunale ori de ce 
natură ar fi acelea.

Doritorii de a esarenda acestu bunu au a-și trimite ofertele 
sigilate și provedute cu vadiulu de 10^ celu multu pănă în 15 Au- 
gustu a. C. la adresa veneratului consistoriu metropolitanii gr. cat. din 
Blașiu.

Condițiunile de esarendare se potă vedea în cancelaria sub
scrisului.

Blașiu, în 3 Iulie 1889.
Ludovicii Csato,

113,3—1 ad.vccat-ii a.rclxid.iecesarLVL.

Rugămu pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulu manda 
tului postalu și numerii de pe fășia sub care au primitu diarulti nostru pănă acuma.

Admâmstrațiunea „Gazetei Transilvaniei.,,
— Mersult trenurilor!!

pe liniele orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilii din 1 Iunie 1889

BBudapesta—E’rcdcalu JPredealtt—SBudapesi a Hg.-S>esta-Aradu-ră''eiiiș|Teiuș-A»,a(lsa-BE.-i3esta Copșa-mică—Sibiiu
Trenu „ 
omni- TrPny 
buf) mixtmixt

Tren de 
per- 
sine

Tronu _ 
accele- Tren" 
rată mlxtmixt

Trenu 
omni
bus

Trenu Trenu 
omni- <le 
tms ners.

Trontî 
de 

pers.
Trenu
mixt

Trenă 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trend 
accele

rată

Tren de 
per- 
sâne

Viena 11.- 8.-
Budapesta 8.31 2.-
Szolnok 11.20 4.05
P. Ladăny 2.22 5.46

Oradea-mare !
4.18 7.01

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsârbeli 
Mezb-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
GhirbSu
Nădășel

Clușiu

Apahida 
Gliiriș 
Cu cer dea
Uiora
Vințulfi de susii 
Aiud
Teiușfi 
Cr&ciunelu
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediașfl. 
Elisabetopole 
Sigliișdra 
Hașfaleu 
Homorodti 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovu

Timișii
Pretlealu

BucurescI

7.41
8.16

9.05
9.35

10.35

3.10
7.22
5.52
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
H 
Timișfl.

Brașovu

11.02
11.23
12.44

1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.11
5.45
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28

g jq PrctlealO
9.28

11.38
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
7.48
9.13

10.04
10.12
10.19
10.45
11.34
12.11
12.29

1.10
1.30
2.14
2.54
3.35
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

Feldidra
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodti 
Hașfaleu 
Sigliișdra 
Elisabetopole 
Mediașii

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelfi.
Teiușu
Aiudti
Vințulâ. de 
Uidra
Cucerdea 
Ghirișft 
Apahida

sus ii

4.54
5.37
6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45

1.13
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56

4.40
9.12
9.41

10.17

7.30
1.14
1.45
2.32
7.07
7.44
8.09
8.29
9.07

10.34
10.46
11.09
11.35
12.19
11.59
12.15
12.43
12.55

1.07
2.11
2.33
2.40
2.46
3.27
4.47
5.08

2
5.03 Budapesta
6.22
7.23

Viena

9.35

■5732
"O

6.47
1L50

Clușiu j 6.45 5.32 1
Nădășelii 7.06
Gîhrbău 7.22
Aghireștt. 7.37 6.11
Stana 8.03
B. Huiedin 8.24 6.43
Ciucia 9.04 7.12
Bucia 9.20
Bratca 9.37

[ Rev 9.55 7.51
Mezo-Telegd 10.20 8.17
Fugyi-V âsârlieli 10.47
Vărad-Velencze 10.57
Oradea-mare < 11.04 8.42

1 11.19 8.47 10.50
P. Ladăny 1.19 10.08 1.33

- Szolnok 3.31 11.51 3.29
Budapesta 6.30 1 55 7.45Viena 1.40 7.15 6.05

Szolnok

Aradu

8.
B’
thQ OP
O

o•-Î

GrlogovațH
Gyorok
Pauliști
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșinii
Zamti
Gurasad.»
Ilia
Branicica
Dă va
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotti
Vințuliî de joșii
Alba-Iulia
Teiușu

8.—
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19*
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30

11.51
9.55

Waur&șd-JLudoșii-SSistrița ^istrița-Wureșu-Audoșu
'I i|
I 4.30] Bistrița

>2Ț I Țagu-Budatelecii
ț | _  Murdșu-Ludoșu

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

Murfișfi-Ludoșfi
Tagii-Budatelecii
Bistrița

3.- 
“.49 
9.35

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

7.40
10.42
3.53
4.29'
4.41
5.05
5.17
5.38
6.05
6.23
7.20
7.55
8.26
8.47
9.11
9.42
9.59

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

Teiușfi
Alba-Iulia
Vințulii de ]osU
ȘibotU

3.40
9.30

12.38
5.36
6.06:|9yă?tia
g |g Simeria (Piski) 
6*43  Peva 
6.55'
7.14
7.46
757;

Branicica
Ilia 
Gurasada 
ZamU

g Soborșinti 
g I j Berzava

Conopti
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

9.39,
9.55

10.131
10.371
10.53
11.39
12.01
12.29 Szolnok
12.45 Budapesta
1.24

Aradd

Viena

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.03
2.52'
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20
2.22
6.-
1.40

3.-
3.34
4.10
4.43
5.13
5.47
6.27
6.54
7.20
7.32
8.03
8.38
9.27
9.46

10.20
10.34
10.50
11.16
11.30
12.05
5.10
8.15

6.05

1.42
2.32

Copșa-mică
Șeica mare 
Lomneșii
Ocna
Sibiiu

8.—
8.35

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-Copșa-mică

Sibiiu 2.30 9.10 9.50
Ocna 3.04 9.37 10.14
Lomneșii 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-mică 11.09 11.35

6.05'|0dorheiu
9.12?|Sigliișdră

1
Simeria(Piski)-l*e6r®șem S*etroșenI-Simeria(Piski)

Simeria
Streiu 
Hațegii
Pui 
Crivadia 
Banița
Petroșeul

6.47
7.40
8.51

10.02
11.02
11.50
12.30

1
11.54! 
12.37

1.281
2.23
3.11
3.53
4.25

Petroșeul
Banița 
Crivadia
Pui
Hațegii 
Streiu
Simeria

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23

1.12
1.51

4.26
5.12
5.55Î
6.41
7.26
8.14
8.50

t 1
Aradu—Timisora Timișora—Aradu

Aradfi
Aradulii nou
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

6.12
6.36
7.01
7.30
7.55
8.13
9.04

4.12(
4.38
5.01
5.29
5.47
6.04
6.50

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sâgh 
Aradulii nou
Aradfi

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

1.15
2.04
2.26
2.56
3.13
3.51
4.05

Qlairisft—Turda9 Turda—«Hhirisu

Ghirișd
Turda

9.33
9.54

l
4.19
4.40

Turda
Ghirișu

8.29
8.50

3.19
3.40

Sighișora—Odorheiu Odorheiu—Sișhișora
- ■ 1

Cucerdea - Oșorheiu'
___ .11 w ’
5.35 fteghinulu sâsescu 
670Î'l _=
6 44’ pdCucerdea
7S,Cheța

‘ ,'Ludoșii 
M.-Bogata 
lernutO.
Sânpaulii 
Mirașteu

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.51 11.11 4.15
4.06 11.20 4.41
4.43 11.57 5.28
4.58 12.12 5.44
5.21 12.36 6.08

| 5.40 12.55 6.27
i 6— 4.58

7.35 7.—Reghinul-săs

Oșorheiu

I&eghinulu săsescu-
Oșorheiu-Cucerdea

Reghinul-săs. 8.25 8.-
n ... 1 10.— 9.49Oșorheiu <

6.45 12.15 10.20
Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaulii .7.28 12.58 11.02
lernutfi. 7:50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludo ști .8.31 2.02 12.06
Cheța â'.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

Simeria (Piski)-Unied.

Simeria (Piski) 2. ÎS
Cerna 2.39
Unieddra 3.08

Unlcd.-Simeria (Piski)

'|iSighișdra 
Odorheiu

i iiieddra
6. — Perna 
8.56||sii«eria

9.30
9.56

10.15

o O

&
K

I

' Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu. L


