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Cu f Ejaiâe 488® stilu vecliiu 

s’a deschisă nou abonanientu la care în- 
vitămu pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețuiâ abonamentului:
Pentru Austro-Ungarin: pe trei luni 3 fl. 

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

luni 10 franci, pe șese 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.

AdministrațiMea „Gazetei Transilvaniei",

Brașovfl, 4 Iulie.
In ședința a cincea plenară a 

delegațiunei unguresc!, delegatul!! 
Achaz Bedthy a presentatu spre 
primire doue moțiuni, una pentru 
înființarea unei academii militare 
unguresc! cu limba ungurescă, ca 
limbă de instrucțiune, alta pentru 
propunerea tuturor! obiectelor!! în 
școlele militare din Țera ungurescă 
Bănatu și Ardelu în limba ungu
rescă. Cu alte cuvinte s’a cerut! 
maghiarisarea școlelor! militare 
ale armatei comune din jumătatea 
de dincăce a monarchiei.

Acestă pretențiune a delega
tului ungurii nu e nouă, ea s’a 
ridicat! de nenumărate ori în dieta 
ungurescă la orl-ce ocasiune bine
venită, fără ca să fiă luată în con
siderare, pentru că e o pretențiune 
esclusivistă a unei rasse, care va- 
tămă simțămintele naționale și 
dreptul! de limbă al! majorității 
poporațiunei din jumătatea ostică 
a monarchiei.

Acesta o sciu forte bine și 
șoviniștii unguri, dovadă că însuș! 

delegatul!! amintit! turburat! în 
consciința sa, că prin pretențiunea 
ridicată în delegațiune se lovesce 
în drepturile naționale ale popo- 
reloru ne maghiare din Țera un
gurescă, Bănat! și Ardei!, a tre
buit! să slăbescă acestă bruscare 
a naționalităților! flicend!, „că e 
departe de el! d’a contraria ni- 
suințele și dorințele celoralalte 
naționalități și națiuni ale mo
narchiei, der trebue să înțelegă 
ori-cine, că limba ungurescă are 
se ocupe cu totul! altă poșițiune, 
decât! limbile celorlalte naționa- 
litățl“.

Cine nu vede din aceste rân
duri, că delegatul! ungur! își 
deschide o ușă de scăpare, pentru 
că are consciință despre nedrep
tatea pretențiunei sale ? Cum nu. 
e acestă pretențiune contrară ni- 
suințelor! și dorințelor! celorlalte 
naționalități din acestă jumătate 
ostică a monarchiei, când se cere 
maghiarisarea unor! institute, cari 
sunt! comune tuturor! poporelor! 
monarchiei, căci tdte deopotrivă 
contribue, în măsura lor! nume
rică, cu ban! și cu sânge la sus- 
tinera lor! ca și la susținerea ar
matei comune?

Cu același drept! deci ar! 
pute pretinde tote naționalitățile 
din monarchiă se li-se dea limbei 
loru materne în institutele militare 
locul! ce i-se cuvine în măsura 
jertfelor! ce le aduc!, pentru că, 
decă un! alt! delegat! ungur!, 
Bolgar, a motivat! moțiunile de 
mai sus!, flicend! că esecutarea 
lor! ar ave să facă posibilă, ca să 
între cât! mai multe elemente 
unguresc! în armată, tot! așa na
ționalitățile nemaghiare sunt! în 
drept! a cere să se facă posibil! 
se între în armată cât! mai multe 
elemente nemaghiare.

Nedreptatea pretențiunilor! de- 
legațiloru unguri amintiți a fost! 
mult! prea bătătore la ochi, de
cât! ca se o potă susține însuși 
contele Apponyi, care, de temă să 
nu se nască încurcături periculăse, 
a fostă în contra celor! două mo

țiuni și ele au și fostă respinse la 
votare.

Vorba e, că cestiunea dreptului 
de limbă e una din cele mai im
portante în monarchia nostră și 
datoria cercurilor! conducetore 
ale armatei este de a fi cu luare 
aminte, ca nu cumva dându-se u- 
nei limbi o poșițiune privilegiată, 
se se creeze și în armată unu is- 
voru de continue nemulțămirl.

Favorisându-se limba unei na
ționalități în paguba limbei altei 
naționalități, se espune armata, 
care e deopotrivă a tuturora, la 
periculul! de a se introduce în ea 
frecările naționale, de a-și perde 
unitatea și însuflețirea, căci ori 
rămâne armata așa cum este ea 
afli, ori se Introduce în ea egala 
îndreptățire de limbă și în insti
tutele militare, decă e vorba ca 
ea se fiă unu sprijină și unu scut! 
puternică alu monarchiei.

Ceea ce a susținută și susține 
pană afli unitatea armatei, care fi 
face puterea, este faptul! că, afară 
de limba germană, care e limba 
ei oficială, tote celelalte limbi au 
fostă respectate și considerate ca 
fiind! deopotrivă îndreptățite, și 
prin ele s’a respectată și s’a con
siderată naționalitatea tuturor! ele
mentelor!, cari constituescu ar
mata.

Acest! faptă de sigură că l’a 
avută în vedere administrațiunea 
armatei, când a făcută se se res
pingă propunerile, cari aveau de 
scop! a introduce și în armată su
premația unei limbi, care n’are mai 
multe drepturi decât! limba ce
lorlalte naționalități, armata fiind! 
nu numai a uneia, ci a tuturora.

Ori se dă tuturor! limbilor! 
aceeași poșițiune, ori remânu lu
crurile cum sunt! afli, căci în ar
mată nu se pot! face esperimente 
de maghiarisare, cum s’au făcută 
în administrațiune și justițiă. Acesta 
o înțelege însuși contele Apponyi.

Prințulil Bulgariei la Constantinopolil.

Țiarulă „La Bulgarie14 din Sofia re
produce după „Le Memorial diplomati
que44 soirea, că principele Bulga
riei va merge peste câteva săptămâni 
la Constantinopolil, unde .va fi primită de 
Sultană. Acestă visită ară fi, după do
rința Angliei și Austriei, pentru a se re- 
cunosce serviciile aduse causei păcii de 
cătră guvernulă bulgară. Numitulă di- 
ară din Sofia, de altminteri oficiosă, nu 
nu numai nu desminte acestă scire, der 
chiar esprimă dorința, de-a se realisa.

Unu documentă importantă.
„Kolnische Zeitung44 spune, că e in

formată din Parisă, din isvoră autentic, 
cumcă generalulă Vannovski, ministrulă 
rusă de răsboiu, care se află în Francia, 
a primită la Vichy o scriadre din partea 
Țarului. Cuprinsulă ei ar fi forte im
portantă, incâtă ea n’a fostă espedată 
nici cu poșta, nici prin curieră, ci a dus’o 
ună oficeră din garda rusă, rudeniă a 
ministrului de răsboiu.

Metropolitulă serbii Micliailă la lucru.
„Times44 primesce din Serbia soirea, 

că metropolitulă Mihailă are de gândă 
să populeze tote mănăstirile din Serbia 
cu călugări ruși, sub pretextă, că între 
Șerbi suntă prea puțini, cari s’ar dedica 
acestei carieri.

Decă soirea se va adeveri, — dice 
„Românulă44, — ea nu pote decâtă să 
ne supere, de dre-ce atunci avemă cu o 
dovadă mai multă, că metropolitulă Ser
biei nu este decâtă ună agentă ală Ru
siei, care, prin Introducerea aceloră Ruși 
în Serbia, nu face decâtă ună vespară 
pentru noi, țările mai mici din Balcani, 
cum suntă mănăstirile rusescl de pe 
muntele Atos pentru împărăția otomană.

Afacerea Wohlgemuth.
Polemisândă cu pressa din oposițiă, 

„Nord-deutsche Allgemeine Zeitung44 ob
serva că acțiunea politică a Germaniei 
în privința Elveției nu e îndreptată, în 
fondă, decâtă în contra democrațiloră 
socialiști germani, cari se află în Elve
ția. Ea nu e îndreptată în contra Elve
ției, decâtă numai întrucată elemente 
ostile imperiului suntă acolo tolerate și 
favorisate.

Nota, pe care consiliulă federală a
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Crucea dela Găinari.
(Novelets, de CS-. Carp-iA.)

Era prin luna lui Iulie. Luna se 
ridicase susă pe firmamentă și lumina 
cu lumina ei plăcută câmpiile din 
prejma mea.

La drepta se întindeau lanurile cu 
grâulă coptă, care se legăna de vântulă 
lină ală nopței. La stânga se întindeau 
lanurile cu păpușoiu și cu alte fructe, 
și nu prea departe se vedea stuhulă, care, 
bătută de ventulă sărei, se plecă când 
la o parte, când în alta.

Din când în când s’audia glasulă 
tristă și înfiorătoră ală nagâțiloră, care 
se amesteca cu țipetulă unei cucuveie.

*
Cu capulă plecată, cu spinarea cam 

rotunjită și cu mânile răzimate de șea, 
călăriamă încetă înainte; mă întorceam 
dela o petrecere de omeni tineri, dată 
de ună vecină din apropiere dela țeră, 

omă în verstă și bună amică ală tatălui 
meu. Soția lui murise de multă și îi 
lăsase numai o singură fată, pe care o 
îngrijia ca ochii din capă. Crescândă 
mare, o trimisese într’ună pensionată și 
mai avea, mi-se pare, ună ană și trebuia 
să-și termine educațiunea, Eu singură 
n’am vădut'o de când era de dece ani, 
când ne jucamă împreună în grădină.

Aerulă din odaiă îmi devenise ne
suferită; mai mulțl domni se puseseră 
să joce cărți; alții se plimbau prin odaiă 
și discutau, unii despre cai, alții despre 
grâu și despre prețurile lui, discuții, ce 
le audl în fiă-care di la societatea nos
tră dela țeră.

Deschisei ușa și întrai în grădină. 
Aerulă era caldă de totă și par’că te 
apăsa la pământă; simțiamă o greutate 
ore-care, — cu atâta mai plăcută era 
sub copacii, cari formau o aleeă lungă 
pănă la capătulă grădinei. Ajungendă 
aci, am găsită o bancă în umbra cea 
mai desă, și pe bancă.... o fată. Am 
salutat’o, m’am apropiată de ea și am

cunoscut’o pe vechea mea amică, acuma 
strălucindă în tdtă frumsețea ei......

*

Acuma, fiindă pe cală — cine ’mi 
va lua în nume de rău? — gândemă la 
ea. Ochii ei negri, părulă ei ca aurulă 
și gura ei ca ună trandafiră încă nedes
făcută, îmi erau încă în minte.

Calulă meu mergea încetă și a lene. 
De odată se opri și începu a sforăi din 
nașă. La începută nu puteamă pricepe, 
ce e causa; mă uitam împrejurulă meu, 
ca să mă orienteză puțină; eram nu de
parte de sată pe ună dâmbă mică, la 
drepta mea era ună lână cu păpușoiu, 
eră la stânga o cruce, — lumina lunei 
cădea pe ea și pe corpulă lui Ohristosă. 
Deși cioplită din lemnă, totuși credui 
că vădă în ochii lui o lacrimă și piep- 
tulă lui abia mișcându-se.

Sătenii istoriseu, că aici s’ar fi gă
sită corpulă unui omă cu o rană mare 
pe frunte și cu piciorele tăiate. îmi 
veni în minte acestă întâmplare, când 

mă uitamă la cruce; deră afară de ună 
gemetă lungă și tristă, nu audii nimică.

*

Trecuseră mai multe săptămâni de 
atuncea.

Eu eram desă în casa d-lui Verri 
și mă făcusemă bună prietină cu dânsul 
și cu fiica sa.

Cum e obiceiulă la țeră, omenii ti
neri se plimbă desă împreună, fără a 
ține semă de formele ceremoniose, ce se 
observă la orașă. Așa făceamă și noi; 
ne plimbamă desă și fără nici *6 jenă. 
Ea venea desă la sora mea și rămânea 
de multe-orl și peste nopte la noi când 
timpulă se întârdia prea tare.

Intr’o di venise ea mai de vreme, de- 
câtu altă dată la noi și spusei sorei mele, 
că de seră trebue să se ’ntdrcă numai 
decâtă înapoi, fiindă tatălă ei cam bol
navă.

Din una în alta se făcuse seră.
Lilia sări de pe scaună și mă ruga să 

spună,4eS pună caii latrăsură. Maria, sora 
mea o ruga sărămâe peste nopte la noi și 

trimi.il
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adresat’o cu data de 10 Iulie guvernului 
germanii, justifică procederea autorități- 
loră elvețiene în privința lui Wohlge
muth. Ea combate imputarea făcută 
Elveției, de a fi violată tratatulii asupra 
domiciliului și relevâză, că Elveția n’ar 
admite nici odată să se aducă restricți- 
unl în drepturile sale de suveranitate, 
cărora aparține și dreptulă de asilă. 
Consiliulă federală nu va tolera în El
veția acte în contradicere cu dreptulă 
gințiloră, seu cu respectulă internațională.

SCIRULE yiJjEL
Pentru primirea Episcopului Popea. 

Oficiulă de vice-comite ală comitatului 
Carașu-Severină a emisă sub 9 Iulie a. 
c. cătră membrii congregațiunei comita- 
tense următorea invitare.- PI. t. Dom
nule! Dorindă jurisdicțiunea municipiului 
nostru comitatensă a fi representată prin 
o deputațiune la intronisațiunea solemnă 
a Ilustrității Sale Domnului Episcopă 
gr. or. română ală diecesei Caransebe
șului, Nicolau Popea, ce se va ține în 
14 ale lunei curente, așa vină a Te in
vita în acestă deputațiune, respective a 
Te ruga, ca se binevoescl a te alătura 
la ea. Loculă de întâlnire: Caransebeșă 
la 14 Iulie 1889 la 8 ore dimineța în 
sala de ședințe a comunității de avere. 
Lugoșiu, în 9 Iulie 1889. Vicecomitele 
în concediu: Ladislau Szogyânyi, proto- 
nctară. — Primarulă orașului Caranse
beșă, d-lă Ioană Nemoiană, a îndrep
tată în 10 Iulie nou a. c. unu apelă că
tră toți locuitorii orașului Caransebeșă 
fără deosebire de confesiune și naționa
litate, prin care aducâudă la cunoștința 
cetățeniloră dorita sosire a P. S. S. d-lui 
Episcopă Popea în Caransebeșă, totdeo
dată îi învită, ca spre înălțarea rarului 
actă sărbătorescă ală întempinărei Prea 
Sânției Sale, a viitorului primă-cetățenă 
ală orașului, să decoreze festivă casele 
loră cu flamuri, cununi și flori, eră sera 
cu ocasiunea conductului de făclii se 
ilumineze ferestrele caseloră loră. Cu 
deosebire suntă poftiți a face acesta pro
prietarii caseloră din strada principală, 
din strada Episcopului și cea magis- 
tratuală.

* * *
Eminescu. După câtă e informată 

„Românulău, d-lă Ti tu Mai or eseu e ho- 
tărîtă a scote după vacanță o edițiă, 
în care să fiă cuprinse tote operele lui 
Eminescu, atâtă cele poetice, câtă și cele 
în prosă, precum și cele politice publi
cate în diversele diare, de răposatulă 
poetă, și mai cu semă cele din „Tim- 
pulă“.

** *
Slabii secerișă. Raportele sosite din 

diferite părți ale Țerei ungurești, Băna
tului și Ardeiului constată tote, că în 
anulă acesta secerișulă în Ungaria va fi 
mai slabă nu numai ca în ultimii trei 

să plece a doua di dimineța, însă biata 
fată era prea îngrijeată de sănătatea ta
tălui ei și nu voi să rămână cu nici ună 
preță. Tatălă meu nu voi s’o lase să 
plece singură, mai vârtosă că visitiulă 
era cam amețită, și așa am trebuită s’o 
petrecă păn’acasă.

Era lună plină, ca în sera amintită 
la începutulă istoriei, și o liniște maies- 
tosă era în totă sătulă; numai tropo- 
tulă cailoră se audia și icl-colea lătra 
câte ună câne cu ochii țintiți la lună.

Eșirămă din sată. Aerulă era mai 
rece și mai plăcută.

Lilia se învăli în șalulu ei și sta cu
fundată în gânduri. Susă pe dâmbă se 
dări crucea, și glasulă nagâțeloră umplea 
aerulă cu acea monotoniă și jale, care 
numai acela șl-o pote închipui, care a 
audit’o vre-odată. Nedeprinsă cu acesta, 
Lilia deschise ochii mari și se uita îm
prejură, însă nevădendă nimica, mă în
trebă, de unde vine acelă huietă ? Ii 
răspunsei ce e causa, — der deși scia, 
că suntă numai pasări, totuși nu se pu
tea liniști de ore-carl fiori. Invălindu-se 

ani, ci chiar ca în ultimii 10 ani. Pe 
unele locuri secerișulă s’a și terminată 
deja și din resultatele câștigate abia se 
pote spera, ca recolta de pe teritoriulă 
întregă ală Țerei ungurești, Bănatului 
și Ardeiului să dea mai multă ca 25 mi- 
lione măjl metrice de grâu, în timpă ce 
anulă trecută a dată vre-o 38 milione, 
er acum 2 ani 40 milione. Anulă tre
cută s’au aflată ca la ună milionă de 
jugăre catastrale, cari au dată o recoltă 
mai bună ca de mijlocă, pe când anulă 
acesta abia se afla 300,000 jugăre. Cu 
ună cuvântă, recolta în grâu va fi anulă 
acesta cu 35°/0 mai slabă ca cea din a- 
nulă trecută. Mai adaugemă apoi, că și 
calitatea este mai slabă, așa că luândă 
în considerare împrejurarea, că Ungaria 
consumă pe ană vre-o 20—25 milione 
măjl metrice, nu-i rămâne pentru es- 
portu mai nimică, ceea ce prevestesce o 
mare miseriă.

* . ♦ *
Drumuri bune în Câmpiă. In consi

derația, că Câmpia este isolată de cele
lalte părți ale Ardeiului din causa lipsei 
de drumuri, considerândă mai departe, 
că nici linia căii ferate M.-Ludoșă—Bis
trița nu pote să aducă locuitoriloră fo- 
losulă așteptată, pănă când comunica- 
tiunea între ei si linia ferată nu se va 
îmbunătăți prin drumuri bune de pietră, 
viceșpanulă Clușiului a propusă în adu
narea comitatensă ținută la 9 Iulie, ca 
în scopulă construirei de drumuri bune 
în Câm; iă, cari ară costa vre-o 356,103 fl.:
1) să se ceră dela stată pentru 10 ani 
ună ajutoră de câte 20,000 fl. pe ană ;
2) să se ceră dela stată asemenea pe 10 
ani ună împrumută de câte 15,000 fl. pe 
ană, pe cari să i replătescă comitatulă 
în rate anuale, încependă din anulă 
1895. Propunerea s’a primită și se speră, 
că nici guvernulă nu va refusa a o 
primi.

*
Artistulu românu Grigoriu Gabrielescu, 

care a făcută prin cunoștințele sale mu
sicals furori în Italia, raporteză acuma 
succese strălucite în America.

*•î-
Evreii din Bucovina. Custodele bi- 

bliotecei universității din Cernăuți, Dr. 
I. Polek, a publicată o statistică asupra 
Evreiloră în Bucovina, din care estra- 
gemă următorele date: In anulă 1275 
au fostă în Bucovina 272 de familii 
evreescl, astădl însă trăescă în acestă 
țâră 67.000 de Evrei. In anulă 1888 au 
studiată la gimnasiele din Cernăuți, Ră
dăuți și Suceava, între 1252 de elevi, 
464 de elevi evreescl, așadâră 37°/0. 
Astădl este capitalulă, comerciulă, jur
nalistica și o parte mare a moșiiloră din 
Bucovina aprope cu totulă în mânile 
Evreiloră. Dintre cei 69 de medici, cari 
suntă activi astădl în Bucovina, 37 suntă 
Evrei, și între 59 de advocațl, cari au 
birouri în Bucovina, 45 suntă asemenea 

mai tare în șalulă ei, se lipise puțină de 
mine, și aruncându’ml o privire par’că 
îmi dicea s’o apără. De ce ?... Ea sin
gură pote nu scia, însă simțiamă prea 
bine, că’i era frică.

Porunciu visitiului să mâne mai|tare, 
der elă fiindă amețită, mă pricepu alt- 
felă, căci de-odată încependă a șuera, și 
dândă drumulă hățuriloră dela cai, tră
sura fugia ca o săgetă.

Ne apropiamă de cruce și fiori mă 
cuprinseră și pe mine, când îmi adusei 
aminte de acelă gemetă surdă și tristă.

Mă uitai la Lilia, era palidă. Cu 
ochii țintiți la cruce și cu gura puțină 
deschisă, ședea răzimată de mine. Eără 
voiă îi încinsei brațulă meu peste taliă 
și o strînsei cătră mine.

Caii începuseră a merge mai încetă 
și visitiulă, amețită cum era, ațipi.

Tocmai la cruce caii mergeau mai 
la pasă, când de-odată se audi acelă ge
metă înfiorătoră, care te pătrundea pănă 
la măduvă. Nu sciu era închipuire ori 
realitate, căci după cruce cjâ-rii figura 
unui omă, palidă, cu o rană’n fruute și 

Evrei. De nu voră deschide decidară 
conducătorii poporului nostru ochii la 
vreme și de nu va înceta poporulă cu 
cholercăriile (băutura rachiului), suntemă 
pe cale, casă devină Bucovina o adevă
rată Palestină, dice „Revista Politică“.

* * *
Felicitare. Cu ocasiunea ungerii și 

încoronării Regelui Alexandru ală Ser
biei, ministrulă română ală afaceriloră 
streine a adresată,. în numele guvernului 
română, în diua de 22 Iunie a. c., o te
legramă de felicitare guvernului serbă, 
la care a răspunsă a doua di d. G-ruiti, 
ministrulă de esterne ală Serbiei.

* * *
Pentru stipendiștii fundațiunei lui 

Gozsdu! Dedrece pe anulă școlastică 
1889/90 nu suntă vacante locuri de sti
pendii nouă, ci suma disponibilă din bu- 
getulă fundațiunei lui Gozsdu, pe acestă 
ană școlastică, e reservată numai pentru 
stipendiștii din anulă espirată, aceștia 
se provocă, ca pănă la 10 Augustă a. 
c. st. n. să arete la cancelaria fundațiu
nei lui Gozsdu din Budapesta (kirâly- 
uteza 13) resultatulă anului școlastică es
pirată cu documente credibile și cu de- 
chiarațiunea, că unde voescă a continua 
studiele pe anulă școlastică viitoră, 
pentru-că nearătâudă acestea pănă la 
terminulă mai susă prescrisă, se voră 
șterge din lista știpendiștiloră.

* * *
Direcțiuni financiare primescă în Ar- 

delă și orașele Deșiu, Odorheiu și Turda. 
— E vorba de căpătuială.

* * *
Selbăteciă. Reuniunea industrială din 

Tergu-Mureșului a dată la 7 Iulie o pe
trecere. Cu acestă ocasiune s’au comisă 
din partea unoră Unguri sălbătăcii con
tra Nemțiloră. Ună Nâmță a fostă gă
sită sub ună pomă cu capulă spartă. 
Apoi câțiva nebuni s’au suită pe scaune, 
au începută a tine vorbiri ungurești res- 
vrătitore, strigându-se < „Abzug-Nemet!“ 
La o masă se vorbea nemțesce, nisce 
smintiți se duseră la ei și le interdiseră 
Nemțiloră a mai vorbi nemțesce, ba unii 
strigau să-i arunce pe Nemți în cana- 
lulă morii.

’Ți vine a crede, că asemenea lucruri 
s’ar fi putută petrece numai în centrulă 
Africei, între sălbatici.

* * *
încă o victimă a asasinului Venescu. 

„Teleg. rom.“ din București află, că tatălă 
asasinului Venescu, dela școla din Tăbăci, 
în București, sdrobită de suferință, a în
cetată din viâță. Ecă a cincia victimă 
a‘miserabilului asasină. Să nu mai fiă 
și alta, căci același diară află, că soția 
d-lui Alexandru Venescu este greu bol
navă !

* * * ■
Comuna Bălăcena din Bucovina, după 

cum i-se scrie „Revistei Politice“, nu
mără la 800 familii. Dintre acestea vr’o 

abia ținendu-se pe picidre. Eu tresăriuși 
strîngeamă pe Lilia mai tare spre mine. 
In acelă momenta visitiulă se trezi din 
somnă și începu a biciui caii, cari por
niră ârășl la fugă. Lilia în totă timpulă 
acesta îșl răzimase capulă pe pieptulă 
meu și’șl acoperise ochii cu mâna. Of- 
tândă din când în când ațipi.... Ii ridi
cai încetișoră capulă ei și uitându-mă în 
față’i o sărutai cu atâta pasiune, încâtă 
ea se dismetici din somnă și uitându-se 
împrejurulă ei, și ne mai văclendă cru
cea, se uită liniștită la mine și surise.

*
Luni trecură de atunci a.
Era pe la culesulă viiloră, cândă eu 

și cu tatălă meu, îmbrăcațl în haine de 
nuntă apărurămă la Verrinosa. . . .

. *
Nicl-odată nu uitarămă, eu și Lilia, 

acea seră; și in fiecare ană la 19 Au
gustă, Lilia aprindea o luminare sfințită 
la iednă, pentru sufletulă celui dela 
cruce.

Viena, în 12 Iulie 1889.

25 suntă jidovești, 20 nemțești, er ce
lelalte peste 700 suntă românești. Der 
ce feliu de Români suntă Bălăcenenii ? 
Români păcătoși și prăpădiți. Dovadă 
despre acesta ne pote servi alegerea din 
3 Aprilie a. c. a comitetului și primaru
lui comunală. In comitetă s’au alesă: 
9 Nemți, 5 Jidovi și numai 10 Români. 
Fiindă Românii în minoritate, fură con- 
strînșl de-a alege de primară pe ună 
Nemță anume Sauer și de judecătoră 
ală doilea ună Jidovă anume Manașe. 
Aferimă Români!!

Continuarea raportului
în procesulă părintelui Lucaciu. 

Sătmarti,, 11 Iulie 1889.
(Urmare).

Petrașu Irimiâ: Nu scie decâtă prea 
puțină unguresce, îi e mai îndămână se 
vorbâscă românesce. A fostă de față la 
conferința din TăuțI în calitate de pri
mară ală' locului.

Preș.: Decă ai fostă de față la acea 
conferință, vei sci să-mi spui, ce a vorbită 
d-lă Lucaciu?

Petrașu I. : Mă rogă, eu sciu ce a 
vorbită, der nu așă fi în stare să spună 
nici măcară o vorbă cum a vorbită d-lă 
Lucaciu.

Preș.: Lasă că te voiu întreba eu, 
numai să răspund! dreptă. Aici preșe
dintele îi pune întrebările cunoscute deja 
în parte. Martorulă după puțină cuge
tare răspunde la tote negativă, seu nu în 
acelă înțelesă.

Preș.: Țl-aducI aminte, că ai fostă 
ascultată de judele investigătoră, acum 
2 ani, în Baia-mare?

Petrașu I. : ’Ml aducă aminte tare 
bine.

Preș.: Da, de aceea îți aduci aminte 
că ai subsrisă acolo ună protoculă?

Petrașu I.: Da!
Președintele-i arată protocolulă și 

subscrierea și-i pune întrebări, la cari 
martorulă respunde, că aievea subscrierea 
e a lui, și o recunosce, și-și aduce aminte 
de cele ce le-a vorbită înaintea judelui 
investigătoră.

Preș.: Asta nici decum nu se vede, 
căci D-ta alta ai dictată în acestă proto- 
colă și altele grăescl aici.

Petrașu 1.: Eu n’amă dictată nimică, 
ci la întrebarea acelui Domnă am spusă 
cum a fostă adunarea din TăuțI și ce a 
vorbită d-lă Lucaciu.

Preș.: Spune-mi dâră cum ai vorbită 
atunci?

Petrașu 1.: Am spusă că d-lă Lucaciu 
ni-a vorbită, că ar fi vremea să ridice 
și Românii ablegațl, der că câtă de a- 
nevoie s’ar pute acesta, că pe Români 
îi strică cu băuturi și bani, și că nici 
decum nu-i lasă să ridice din limba loră 
ună omă harnică. A fostă vorba ca din 
partea dreptă să se ridice Vekerli Șandor, 
apoi noi ne-amă adunată pe stângă să 
ridicămă. Noi amă vrută pe d-lă Lucaciu 
der elă a disă că nu se pote, căci în Sibiiu 
s’au adunată Românii din tote laturile 
țării, și acolo au hotărîtă ca Românii să 
nu „pășescă“ deputată, Apoi îmi aducă 
bine aminte că am disă și aceea înaintea 
a,celui domnă în Baia-mare, că Lucaciu 
a spusă, că Cinstita domnă a multă on. 
protopopă Bilță cu alte domne Române, 
a vrută să facă o profesoriță de română 
în Baia-mare, ca să învețe și fetele ro
mânești la șeblă din carte românescă. 
[Ilaritate generală după ce interpretele 
traduce din cuvântă în cuvântă acestă 
passagiu și mai alesă cuventulă „a 
face“J.

Preș.: Da de altele nu-țl aduci a- 
minte.

Petrașu I.: Cum nu? A mai d’iă 
d-lă Lucaciu, și a arătată, mă rogă, și 
cărțile — că a scrisă pentru ună omă 
din ȘișescI la domnulă ministeră, ca să-i 
slobocjăscă feciorulă din cătane, și că i-a 
trimisă cărțile înapoi, cu tote că a plă
tită bietulă omă și la solgăbirău.

Preș.: Nu înțelegă pe acestă omă. 
De totului altele a vorbită în Baia- 
mare.
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Petrașu I.: Mă rogă eu și în Baia- 
mare așa am disă ca aici.

Preș.-. Ce răspunsă nerușinată! [Aici 
eră-i pune întrebări și i-le rumegă așa 
în gură ca să potă respunde fără multă 
spargere de capă după cum poftesce].

Când -puse întrebarea președintele, 
decă a dîsă ori nu Lucaciu, că Ungurii 
întră în sanctuariulă bisericilor^ năstre, 
că legile nostre bisericescl le calcă în 
piciore: — părintele Lucaciu, ’lă între
rupe dicândă că aceste cuvinte n’au 
fostă rostite unguresce și cadă de 
sine deorece cuventulă ungurescă „Sen- 
tely“ nu esprimă idea „Sanctuară“ ce a 
folosit’o elă când a vorbită despre re
ferințele între biserică și puterea de 
stată.

Preș.: Nici eu nu înțelegă aici alta- 
rulă, care la D-Vostră e separată de 
naia bisericei. și de sigură pricepă că 
nu i-a fostă în minte d-lui acusată să 
spună că Ungurii întră în altarele bise- 
riceloră române și acolo calcă în piciore 
legile bisericescl. Intorcendu-se spre 
martoră ’lă întrebă: Apoi, Petrașă, au- 
cjit’ai, că d-lă Lucaciu a disă, că Ro
mânii suntă apăsați de Unguri 1 ? Dela 
masa diariștiloră se aude o esclamare, 
care neplăcendă procurorului se ridică 
și protestând0 cu focă face atentă pu- 
bliculă, că are putere să scote afară, ba 
chiar să și bage pe ori cine în aresta 
care ar conturba mersulă pertractării.

Petrașu I.: Mă rogă aceea n’a dis’o. 
N’amă audită. Sciu numai că a spusă 
d-lă Lucaciu, că Românii și decă învață 
bine, nu potă încăpea în deregătorii, și 
că numai popi se potă face ori dascăli, 
seu decă „megis“ ar căpăta diregătoriă, 
da nu potă să fiă mai multă așa Români 
cum ar trebui, căci se poftesce dela ei 
ca să nu mai sîmță cu nemulă loră. Cele
lalte ce a disă Măria Sa, eu nu le pri
cepă, nu le înțelegă. N’a grăită acolo 
nimică că întră Ungurii în altarele nostre 
și acălo calcă sub piciore legea nostră.

Președ.: Da despre școlele nostre, 
ce a disă dlă păr. Lucaciu ?

Petrașu : Da, mă rogă, tocmai bine 
nu-mi aducă aminte, și sciu numai atâta 
că a disă, că decă merge inspectorulă 
celă împărătescă în școli nu întrebă ni
mica alta, numai că sciu pruncii ungu
resce? Și totă numai unguresce poftesce 
dela ei.

Preșeă.: Ei bine, decă l’ai audită și 
pricepută bine pe d-lă Lucaciu spune’ml 
oe ai simțită în inima d-tale după acea 
vorbire ?

Petraști-, Amă simțită aceea, că noi 
n’omă ridica deputată.

Președintele : Spunemă cu ce și-a 
încheiată dlă Lucaciu vorbirea sa?

Petrașu: Apoi, mă rogă, sciu că 
a disă , că Românii nicăirl nu 
voră alege deputată și așa nici noi să 
nu mergemă la alegeri. Apoi șl-o ridi
cată dreptă în susă și a clisă: „Să tra- 
escă Multă On. Domnă Impărată Ferencz 
Ioska, țâra. și poporală, și a strigată 
totă adunarea așa.“ (ilaritate nespusă de 
mare; președintele surîdendă îlă trimite 
la banca martoriloră).

După acestea d-lă adv. Coroianu 
face unele reflecsiunl la conducerea per
tractării, și poftesce cetirea protocolului 
originală, ce s’a luată în acea confe
rință, și care încă pănă acuma ar fi tre
buită să se cetâscă. Nu vrea să suspi- 
ționeze pe nimeni cu intențiune rea, dâr 
o astfelă de procedură criminală păte că 
e unică în feliulă său.

Președintele: Lagile îmi asigură drep- 
tulă să conducă precum voiu vede de 
bine pertractarea, la ce îlă facă atentă 
pejd-lă apărătoră,prin astfeliu de întreru
peri să nu împedece mersulă lucrului.

Coroianu vrea să reflecteze, preșe
dintele însă îlă opresce, detrăgendu-i 
cuvântulă: Publiculă e consternată, âr o 
parte erupe în strigăte de „Eljen !“

Vine martorulă Pasiliu Duma, gor- 
nică la pădurile erariale, care cjice, că 
scie bine unguresce ca și românesce și 
la provocarea președintelui începe de
scrierea conferinței din TăuțI. Cere să 

i-se cetescă fasiunea făcută înaintea ju
delui învestigătoră în Baia-mare; la cari 
îșl face replicele sale așa, că mai tote 
punctele din actulă de acusațiune se re
ducă la zero, valorea loră adevărată.

Preșcd.: ScimI-ai spune, de ce cu
vinte s’a folosită d-lă Lucaciu, când a 
vorbită în contra Maghiariloră ?

Duma Pas.: Eu nu l’am aurită pe 
d-lă părinte vorhindă nici în contra na- 
țiunei maghiare, nici în contra statului, 
ci numai în contra sistemului de guver
nare.

Președ.: Spune-mi dâră numai cu
vintele acelea, cu cari d-lă Lucaciu șl-a 
terminată vorbirea.

Duma Pas.: A disă, că va veni ună 
timpu, când Românii voră lucra, și în 
care și Ungurii voră vede că trebue să tră- 
escă în frățietate cu Românii. In urmă 
a strigată să trăâscă Impăratulă și țera. 
[Unulă dintre representanții diareloră la 
cuventulă țeră reflecteză cătră ai săi 
dimprejură: eu credă, că a vorbită de 
„Țarulă“ eră ună Jidovă dela „P. Lloyd“: 
mi-se pare.]

Președ.: suspinde ședința pe 5 mi
nute.

După acesta e întrebată de nou 
martorulă Duma Pas. să spună, că în ce 
limbă a vorbită d. Lucaciu și răspunde, 
că în limba cultă literară.

Se chiamă martorulă Dorogi Benia
min, din Teuții de susă, care negă tote 
acelea, cu cari se acusă d-lă Lucaciu.

Preș.: Der efectulă vorbirei cum a 
fostă în poporă ?

Dorogi'. Gelă mai bună, căci ei nu
mai despre alegeri au vorbită, la cari 
au cjisă că nu voră lua parte.

Preș.-. Der d-lă Lucaciu cum a vor
bită? Fost’a forte agitată și vorbit-a cu 
versă tare?

Dorogi: Nu. tocmai cum ar ține o 
predică în biserică.

Președintele îi cetesce fasiunea fă
cută dinaintea judelui investigatoră, care 
nu corespunde nici decumă cu cea pre
santă.

Dorogi: Mă rogă, nici atunci n’am 
vorbită altfelă ca adi, și ce se dice în 
protocolulă acela, nu e adevărată.

Preș.-. Der nu e a d-tale acâstă sub
scriere?

Dorogi-. A mea, mă rogă. Der ce-i 
dreptă e dreptă, eu nu-mi potă perde 
snfletulă. — Se trimite între ceilalți.

(Va urma.)

In amintirea lui Bârnutu.
Amă primită o rectificare, ce, spre 

părerea nostră de rău, sosindu-ne prea 
târdiu, n’am mai putut’o publica la tiinpă. 
Fiindă însă de însămnătate pentru unele 
date, împărtășimă cuprinsulă ei și acum 
după cliua de 14 Iulie n. D-lă A. Cosma 
ne spune, că din incidentulă, că s’a pusă 
la cale j ubilarea de 25 ani a morții ma
relui Simeonă Bărnuță, după o comu
nicare eronată a unui diară română, dia- 
ristica română în genere a publicată, ca 
cum Simeonă Bărnuță ar fi murită la 
28 Iuniu 1864. — Pe mulțl i-a întărit 
în acestă credință propunerea inițiatorilor 
festivității jubilare, ca parastasulă în 
cestiune să se țină la 28 Iuniu.

Prin aceste rânduri, d-lă Cosma in
form eză pe onor, publică interesată, că 
după cele mai autentice date istorice S. 
Bărnuță s’a născută la 1808 Iuniu 21, 
și a murită la 1864 Mavu 16 st. v. seu 
28 Maiu st. n. S’a intenționată a se 
serba parastasulă la 28 Iuniu st. n. sin
gură din respectulă, că pe 27 Iuuiu era 
pus terminulă pentru esamenulă în școla 
de fete a „Reuniunei femeiloră române 
selăgiene" și o petrecere de vâră în fa- 
vorulă acelei școli și se spera, că unind 
aceste serbări se va pute atrage mai 
multă iume. Omenii competențl însă 
n’au putută accepta acestă termină, prin 
urmare parastasulă s’a amânată pe 14 
Iuliu st. n. a. o., pe când se sperâză a 
se într’uni la Bocșa-Română multă lume 
din tote părțile locuite de Români.

Cu acestă ocasiune d-lă A. Cosma 
împărtășesce, că la Bocșa-Română, în 
Selagiu, asupra osăminteloră ilustrului 
Română, Românii SelăgienI la anulă 1878 
au ridicată ună frumosă monumentă de 
marmură cu următorea inscripțiune :

In partea de mecjă-nopte: 
(de-asupra vulturulă romană)

„Zn memoria lui Simeonă Bărnuțiu
n. 1808. 21 Iuniu -ț- 1864. 16 Maiu. 

Fiii Selagiului.

In partea spre apusă:
Libertate, frățietate, egalitate, naționalitate.

In partea spre mâdă-di:
Bldșiu 1848 1/13 Maiu.

In partea spre răsărită:
Poporală românii ține minte de binefaceri 

și nedreptăți.
Parastasulă jubilară avea să se țină 

conformă publicărei ultime la 14 Iuliu 
st. n. încependă la 8 ore dininâța.

Deja de cu vreme s’au fostă insi
nuată mulțl ospețl și cununi din tote 
părțile locuite de Români. Speranța tu
turora era, că serbarea va reuși splen
didă, într’ună modă demnă de memoria 
lucâfărului Românismului.

Mulțămită publică.
Beghinulă-săsescă, 6 Iulie 1889. 

piua de 26 Iunie a. c. elevii dela 
școla română gr. cat. din Reghinulă-să- 
sescă o așteptau cu mare bucuriă, pen- 
tru-că acestă di era destinată pentru ți
nerea esamenului loră de veră, apoi 
sciindu-se bine, că în acestă di voră lua 
parte la esamenă mulțl domni și domne, 
cari, ca în toți anii, așa și acum ’i 
voră premia cu bani. Dorința loră în 
adevără s’a și realisată, căci în a- 
cestă di s’a presentată la esamenă ună 
publică, care abia putea să încapă în sala, 
ce anume era pregătită pentru esamenă. 
Publiculă consta nu numai din părinții 
eleviloră, ci și din o frumosă cunună de 
inteligență din locă și jură, precumpă- 
nindă secsulă frumosă, încependă dela 
tinere domnișore, pănă la matrone bătrâne 
de 60—70 ani.

Cu acestă ocasiune au dăruită pen
tru premiarea școlariloră domnele : He
lena Barbu, soția zelosului nostru băr- 
bată naționalistă P. P. Barbu, 4 fl.; Ca
rolina Orbonașă n. Marinoviciu 2 fi. și 
d-lă Marcă Cetățană, subjude reg. în pen. 
1 fi. Tinerele domne : Sabina Todea și 
Maria Ceușiană — cari cu ocasiunea Nas- 
cerei Domnului, deja în două rânduri 
(1887 și 1888), punându-se în fruntea ce- 
loralalte domne cu dare de mână din 
Reghină, au colectată bani și au îmbră
cată vr’o 18 băețl săraci — au binevoit 
și de astă-dată a promite 5 fl., cu cari 
să se cumpere cărți de scolă pentru a- 
nulă școlastică viitoră pe sema celoră 
mai săraci copii, cari voră cerceta școla 
din Reghină.

In urmă d-lă ascultătoră ală uni
versității de Bucurescî, A. A. Suciu, a lă
sată 1 fi. cu scopulă, ca 1/2să se împartă 
între acei doi elevi, cari au răspunsă 
mai bine din religiune, er să se dea 
aceloră elevi, cari au răspunsă mai bine 
din matematică, — studiulă D-sale de 
predilecțiune, din care a esaminată pe 
copii la tablă, punându-le diferite în
trebări în timpă de peste 25 de mi
nute.

Subscrisulă îșl împlinesce una din
tre cele mai plăcute datorințe, când și pe 
acestă cale îșl esprimă mulțămita și re- 
cunoscința sa față cu toți aceia, cari ne 
onorară cu presența la esamenulă din 
acestă di de bucuriă a eleviloră, er în 
specială față cu marinimoșii donatori 
pentru ofertele făcute pentru încuragia- 
rea tinerimei și înaintarea învățămân
tului. Dee bunulă Dumnedeu, ca să-și 
afle mulțl imitatori și în viitoră, cari cu 
asemeni oferte și de altă-dată să storcă 
lacrăml de bucuriă din ochii eleviloră 
premiați și din ai părințiloră loră.

Georgia Maiorii, 
învețătoră-diriginte.

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

Viena, 16 Iulie. întâlnirea mi
nistrului de esterne Kalnoky cu 
ministrulCi președinte italianu Crispi 
va fi în ântâia săptămână a lunei 
Augustu în Eger.

Parisu, 16 Iulie. Proiectulu de 
lege privitorii la încuviințarea a 
58 milione pentru construirea no- 
ueloră corăbii de răsboiu a fosta 
prim iții de cătră co misiunea bu
getară fără desbatere anterioră.

Podvoloczyska, 16 Iulie. De eri 
petrecu la granița rusescă aprope de 
Voloczisk 60 de oficeri ruși de geniu, 

precum și o sot-niă de cavaleria dea- 
lungulu graniței, pentru ca se facă pla
nurile terenului.

Graz, 16 Iulie. Greva în Stiria 
ia dimensiuni mari și amenință- 
tdre și se întinde acum și în mi
nele de ferii. Pretutindenea a fostă 
trimisă armată.

DIVERSE.
Spesele Exposițiunei din Parisu. „Bul

letin Officiel de l’Exposition11 publică 
următorea dare de sâmă asupra speseloră 
Exposițiunei din Parisă : Exposiția costa 
pe Francia și pe orașulă Parisă 50 mi
lione franci. La aceștia se mai adaugți 
dela 50,000 exposanțl câte 3000 franci, 
la olaltă 150 milione franci. Va să dică 
Exposiția costă cu totulă 200 milione 
franci. Ea are să dureze 180 dile, pe 
fiă-care di se vină așa-dâră 1,111,111 
franci, și decă Exposiția ar sta deschisă 
de diminâța dela 9 ore, pănă sera la 6 
ore, va să dică 9 <5re pe di, fiă-care oră 
ar costa 123,456 franci 78 centime, der 
deorece Exposiția stă deschisă și sera 
câte 5 ore, prin acesta spesele unei ore 
a Exposițiunei se reducă cam la vre-o 
79,000 franci. Prețulă unui biletă de 
întrare este acum 10 sous, și pentru a- 
cestu preță orl-cine pote să se desfăteze 
la acestă scumpă Exposițiă de diminâța 
pănă sera la lumină.

Concertii monstru. In grădina Tuile- 
riiloru din Parisă se va ține încurândă 
ună concertă, arangiată de societăți de 
cântări și orchestre, la care voră lua 
parte 27,000 de cântăreți cu gura și cu 
instrumente. — Câtă locă o să mai rămâe 
acolo pentru publică ?

Logodnă.
D-lă Valeria Morarii, doctorandă în 

dreptă, în 9 1. c. st. n. șl-a încredințată 
de fiitore soțiă pe D-ra Măria Vărăreană, 
fiica d-lui Ștefană Vărăreană, perceptoră 
comitatensă în Bistrița.

W* De mâne încolo dia-* 
ml nostru se va trimite numai ce
lor u, cari și-au reînoitiî abona- 
mentulu.

Administrația.

clin 14 Iulie st. n. 1889.

Cursulu la bursa de Viena

Bancnote românescl Clump. 9.42 Vend. 9.45
Argintă românescă - H 9.37 9.40
Napoleon-d’ori - - - H 9.44 n 9.46
Lire turcescl - - - n 10.62 n 10.68
Imperiali - - - - n 9.62 îi 9.68
GalbinI 5.58 n 5.60
Scris, fonc. „Albina" 6% îi 102.- H —. —

» >• „ 6% n 98.59 99.-
Ruble rusescl - - . n 120.50 „ 121.-
Discontulu - - - - 6 72-■8% pe ană.

din 15 Iulie st. n. 1889.
Renta de aurii 4°/0.............................. 99.95
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 95.20 
Imprumutulă căiloră ferate ungare - —.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostii ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căilorii terate de

ostii ungare (3-a emis:une) - - 112.— 
Bonuri rurale ungare ----- 104.80 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.80
Bonuri rurale Banatti-Timișii - - - 104.80
Bonuri cu cl. de sortare - - . - 104.80
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.80
Bonuri croato-slavone ----- 105,  
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungurescă ------- 99,75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 141.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 127._
Renta de hârtiă austriacă - - - . 83.85
Renta de argintă austriacă - - - - 84.70
Renta de aură austriacă........................ 109.85
Dosuri din 1860 ------- 141.25
Acțiunile băncei austro-ungare - - 906.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 316.50 
Acțiunile băncei de crodită austr. - 302.75 
Galbeni împărătesei- ------ 5,64
Napoleon-d’ori -.............................. 9.46
Mărci 100 imp. germane .... 58.20
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.15

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.



GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 149—1889Pagina 4

85,7„ALB1IAM?
Institute ie creâîtu și de economii

FILIALA BRAȘOVU

Amaneteză harții de valore 
ȘI DE GELEA ROMĂNESGI 

până la 85°/0 din valbrea loru după cursulu de 
anume cu interese, de 
6% deca suma împrumutului trece peste v. a. fi. 
61/2°/o deca suma împrumutului este sub v. a. fi. 
Informațiunl mai de aprope se potii 
(Jilnicil în biroulu institutului, piață 
90, dela 8—2 ore d. p.

4b și

1000.
1000.
lua
No.

■

A vist d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoire'a prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulil mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diarulil nostru până acuma.

Totodată faceniu cunoscută tuturorii D-loră abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei*, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

No. 176-1889. 118,3 -1
CONCURS.

Pentru ocuparea cu 1 Septemvrie n. a. c. 
a 3 posturi de învățători și a unui postii deînve- 
țătore la școla civilă de tete cu internata a As- 
sociațiunei transilvane pentru literatura română 
și cultura poporului româna, prin acesta se es- 
crie concursă.

Doritorii de a ocupa vre-unula dintre pos
turile amintite au se presente următorele docu
mente :

a) atestata de boteza;
V) documenta despre cuahficațiunea cerută prin 

legea statului (§. 103 a art. de lege XXXVIII 
din 1868) pentru ocuparea de posturi de 
învățători îa șcdle civile;

c) o arătare în scrisa despre studiile pregăti- 
tore și despre ocupațiunea de țpănă acum;

d) arătarea specialității, pentru care sunta pre
gătiți cu deosebire, și

c) funda limba română limba de propunere, se 
dovedescă, că poseda perfecta limba română 
în vorbire și în scriere; pentru postulă de 
învățătdre se cere, pe lângă cualificațiunea 
amintită mai susă, și cualificațiunea speci

ală pentru lucrulă de mână și versta de 
cela puțina 20 ani.
Concurenții, cari vora dovedi aptitudine 

specială în privința cunoscerei și a limbei ger
mane, francese, a gimnasticei seu altei specia
lități de șcdlă. vora avă preferință între cei alt- 
fela cu pregătiri egale.

Fiă-care concurentă, care va fi alesă învă- 
țătoră seu învățătdre, se obligă a propune pănă 
la maximulă de 30 ore pe săptămână.

Cu posturile, ce suntă a se ocupa, suntă 
împreunate următorele beneficii:

a) învățătoriloră salariu anuală de câte 700 
fi. v. a. și 150 fi. v. a. bani de cuartiră;

lj) învățătorei, pe lângă întrega întreținere în 
internată (viptă, locuință, încăldită, lumi
nată, spălată), salariu anuală de 400 fi. v. a. 
Concursele însoțite de documentele numite 

mai susă să se presente subsemnatului comitotă 
pănă la 15 Augustă st. n. anulă curentă.

Din ședința comitetului Associațiunei tran
silvane pentru literatura română și cultura po
porului română, ținută în Sibiiu la 9 Iulie n. 1889.

G. Barițiu, Dr. Ioană Crișianu-,
președinte. secretară II.

Sosirea și ulecarea trenurilor!! și posleloră iii Brașovu.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta
TrenulH de persone Nr. 307 : 4 ore 54 de minute sera.
Trenulă mixtă. Nr. 315: 2 ore 32 minute după amedl.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulîî de persone Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

A. Plecarea posteloru.

<9
d)
e)

Dela Brașovîi la Beșnovu-Zemesci-Branu.: 12 ore 30 m. după amedl. 
,, „ ,, Zizinu: 4 ore după amedl.
„ „ în SScuime [S G-eorgl] : 1 oră 30 minute ndptea..
„ „ la Făgărașu: 4 ore dimineța.
„ „ la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea postelorii:
a) Dela Reșnovu-Zernesc/t-Branu la Brașovîi: 10 ore înainte de amecjl
b) „ Zizinu la Brașovîi: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovîi: 6 ore sera.
d) „ Făgărașu la Brașovîi: 2 ore dimineța.

Mersult trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilii din 1 Iunie 1889.

■

SSudapesta—IPredealii Predealu—Budapesta SS.-Pesta-Aradu-TTcDBas
•>
Teiuș-Aradft-B.- Pesta Copșa-mică,—Sibiiu

Tren do 
per- 
sâne

Trenu 
accele

rații

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren de 
per- 
sdne

Tronu 
accele
rat u

Trenu 
mixt

Trenu 
omni- I 
bus I

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenâ 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenii. 
de 

pers.
Trenii 
mixt

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny

11.—

Oradea-mare j

Vărad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezd-Telegd
Rev
Bratca
Buci a
Ciucia
Huiedin
Stana
Aglnriș
Ghirbău
Nădășel

8.31
11.20
2.22
4.18

8.—
2.-
4.05
5.46
7.01
7.11

7.41
8.16

9.05
9.35

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”fe"24
4.58
5.26

6.10
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

Bucuresci
Prcdealu
Timișă

Brașovu

Feldidra
Apața
Âgostonfalva 
Homorodă
Hașfalău
Sigliișdra
Elisabetopole
Mediașă

Copșa mică

Clușiu

Apahida
Gliiriș 
Cuccrdca
Uiora
Vințulu de susă 
Aiud
Teiușfi 
Crăciunelă
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigliișdra
Hașfalău 
Homorodă 
Âgostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovîi

Timișă
JPrcdenlu

Bucuresci

1T.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
5.111
5.45

"6.Î2
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

10.35
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

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiușu
Aiudă
Vințulă de susă
Uiora
Cuccrdca
Ghirișu
Apahida

Clușiu

Nădășelă
Gîhrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 1
Bucia
Bratca

’ Rev
! Mezd-Telegd 
Fugyi-V âsârheli 
Vârad-Velencze

I
I Oradea-mare <

5.32
~5

6.47
1L50

P. Ladăny 
Szolnok
Kudagicsta

Viena

4.64 :
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
6.45
7.06
7.22
7.37
8.03
8.24
9.04
9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31

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

*) Viena
5.03 Budapesta
6.22',SzoIuok
7.23

O o
E £
E. o p<
M

E.

Q 
g
'-i 
G>

<1 
E’O

Aradu

Glogovață
(Gyorok 
■Paulișă

I

Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșină
Zamă
Gurasada
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulu de josă
Alba-Iulia
Tciușu________

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

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.;

11.51
9.55

JtSurâșai-IAidoșii-SBistrița IMstsdța-Mureșu-Imdoșu

Murășă-Ludoșă
Țagă-Budatelecă
Bistrița

Bistrița
Țagă-Budatelecă
Murășă-Ludoșă

3.-

9.35,
Notă: Numerii încuadrațl cu linii grdse însemneză orele de nopte.

11.—
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

3.40'iioinșii
Alba-Iulia9.30

12.38 vințulă de josă
5.36 Șibotă
6.06! Oră?tia g |g Simeria (Piski) 

Deva6.43 g gg Branicica 
Ț 14 Ilia 
7^46
7.57
8.42
9.11
9.39
9.55

10.13
10.37
10.53
11.39
12.01
12.29
12.45

1.24

Simeria (Piski)-fi>etroșeBiH S’elroseni-SiBueHa (Piski)

Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradu

Szolnok
Budapesta

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

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. i.5

1.42
2.32

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmneșă 
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

SiMiu-Copșa-Buîcă

Sibiiu
Ocna
Lomneșă 
Șeica mare
Copșa-mică

2.30
3.04

9.10
9.37

10.05
10.40
11.09

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

Cucei*dea - Oșorheiu ■
___
5.35 Eteghinulu săsese«a

l’niedora
_ erna
SÎmeria

Simeria 6.47
111.54‘PetroșenI 9.36 4.26

Streiu 7.40 12.371 Banița 10.17 5.12!
Hațegu 8.51 1.281 Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 2.23 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 3.11 Hațegă 12.23 7.26
Banița 11.50 3.53|Streiu 1.12 8.14
Pctroșeni 12.30 4.25 Simeria 1.51 8.50

Aradâ-Timisora TiaaaișâB-a—Aa-adii

Aradu 6.12 4.12 Timișdra 6.25 1.15
Aradulă nou 6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
Nemeth-Sâgh 7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26
Vinga 7.30 5.29 Vinga 8.15 2.56
lOrczifalva 7.55 5.47 Nemeth-Sâgh 8.36 3.13
jMerczifalva 8.13 6.04 Aradulă nou 9.11 3.51' Timișdra 9.04 6.50 Aradă 9.27 4.05

Ghia’isi'a—Turda Tui’da—® bii’isin9
Ghirișd 9.33 4.19

1
Turda 8.29 3.19

Turda 9.54 4.40 Ghirișu 8.50 3.40

Sigliișora—Odorîaeiaa ©doa’heiaa—Sigbișoa’a
Sighișora 6.05jiOdorheiu 6.-
Odorheiu 9.12|jSighișoră 1 8.56,

Simeria (Piski)
Cerna
Uuieddra

6.OF
6.44
7.251
7.44

Simei'ia (Piski)-Uuietl.

Cncerdea 3.05 10.20 3.25
iCheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșă 3.51 11.11 4.15
M.-Bogata 4.06 11.20 4.41
Iernută 4.43 11.57 5.28
Sânpaulă 
Mirașteu

4.58
5.21

12.12
12.36

5.44
6.08

Oșorheiu !
5.40 12.56

4.58
6.27

6.-1
Reghinul-săs. 7.35 7.—

ifteghinuliîi săsescu-
®soB*lieiu-C«icerdea

8.25Reghinul-săs. 8.-
1

Oșorheiu ' 10.— 9.49
6.45 12.15 10.20

Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaulă 7.28 12.58 11.02
Iernută 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludoșă 8.31 2.02 12.06
Clieța 9.12 2.18 12.22
Cncerdea 9.44 2.46 12.60

2.18
2.39
3.08

Uaaied.-Simeria (Piski)

9.81
9.56

10.1E

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


