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Brașovu, 24 Aprilie st. v.
D-lă canonică Lauran ne tri

mite o replică la critica ce am ft 
tăcut’o enunciațiunei d-sale în 
causa gimnasiului din Beiușă.

In acesta replică, pe care o 
publicămft mai josu, d-lft Lauran 
dice între altele, că „glossele14, ce 
le-a făcută „Gazeta41 enunciațiu
nei d-sale, îlă întărescfi în convin
gerea, că cestiunea delicată a gim
nasiului o-a tractat’o cu seriosi- 
tatea ce i-se cuvine însemnătății ei.

Trei lucruri recunâsce der J-lft 
canonică : ântâiu că cestiunea gim
nasiului din Beiușă este delicată, 
ală doilea că ea este de mare în
semnătate și alu treilea, că prin 
urmare trebue să fiă tractată cu se- 
riositate.

Ei bine, decă amă putută fi 
seduși ună momentă a crede, — 
cetindă prima enunciațiune a d-lui 
canonică publicată în nr. 78 ală 
„Gazetei44 din a. c., — că d-sa, deși 
s’a pusă pe ună teremft de totă 
greșită și periculosă, totuși se 
ocupă de cestiunea amintită cu se
ri ositatea cuvenită, replica d-sale 
trebue să ne convingă, că atitudi
nea d-lui canonică este lipsită de 
seriositatea, ce-o pretinde însemnă
tatea causei.

Ce ne răspunde d-lă Lauran?
Ca nu ne pâte răspunde, căci 

limba i-ar fi legată de îndatorirea, 
ce i-ar impune-o fatala „discre- 
țiune44. Și năcăjită, că din causa 
acesta „nu se pote apăra44 în con
tra „atacuriloră nemeritate44, d-lft 
Lauran năpădesce asupra auto
rului cunoscutului „Apelă44, fiindă 
că a vorbită în acesta cestiune 
însemnată și a pretinsă dela cle- 
rulă și poporulă diecesei să-și îm- 
plinescă o sântă datoriă, der a fă- 
cut’o, 4i°e d-sa, sub pseudonismul 
„Hnodanulă14, așa că „nu pote fi 
timbrată seu trasă la întrebare 
pentru urmări44.

Așaderă d-lui canonică nu-i este 
de însemnătatea causei, ci pe d-sa 
îlă dâre inima și-i arde sufletulă, 
că nu pâte „trage la întrebare44 pe 
acela, care a cutezată a turbura 
odihna și liniștea „discrețională44 a 
sânțiloră părinți, cari încunjură și 
sfătuiescft pe Episcopulft și nu lasă 
se pătrundă pănă la elft țipetele 
de durere ale clerului și ale popo
rului credinciosft din diecesa Ora- 
diei-mari.

Se vede, că „seriositatea44, de 
care ne vorbesce acuma d-lft Lau
ran, și-a schimbată obiectulă cu 
totulă și nu mai privesce causa 
gimnasiului din Beiușă, ci causa 
despotismului clericală, care, ca 
pe vremile inchisițiunei spaniole, 
ar voi se sugrume vocea clerului 
și a poporului, uitându-șl că trăimă 
în secululă ală XlX-lea și că „vox 
ecclesiae, vox Dei“.

Și pentru ce tâte aceste ?
Pentru a nu vătăma „discreți- 

unea44!
D-lft Lauran, precum ne măr- 

turisesce, trebue să sufere „atacuri 
nemeritate14 fără a se pute apăra, 
er autorulft pseudonimft alu „Ape
lului44 trebue să-și audă dela d-sa 
cele mai grave imputări: „că ’și 

împrâșcă săgețile înveninate în tâte 
direcțiunile din tufa în care s’a 
ascunsft, ca să nu’lft vedă nimeni44,
— și acesta numai și numai din 
causă că nu s’ar pute vătăma „dis- 
crețiunea44.

Ce dihaniă o mai fi și acesta 
„discrețiune44, de care ne vorbesce 
necontenită d-lu canonică Lauran?

înțelege bre d-lft canonică sub 
„discrețiune", că acum întregă 
derula și poporulă diecesei ora- 
dane a ajunsft a fi pusă la dis- 
crețiunea guvernulului ungurescft, 
și trebue să le lase tâte după vo
ința lui, nefiindu-i iertată a-și re- 
dica vocea nici într’o cestiune de 
așa mare însămnătate?

In casulu acesta rolulă celoră 
dela cârma diecesană s’ar măr
gini la rolulu de gendarml ai gu
vernului ungurescu și de ună ase
menea rolă pare a se îngrozi 
și d-lft Lauran, căci d-sa interpre- 
teză „discrețiunea44 astfelă : Noi 
cei dela consistoriulu din Oradea- 
mare scimft ce scimft, noi avemft 
secretele nâstre și aceste nu vi-le 
putemft descoperi, fiți însă odih
niți, căci nouă ne zace la inimă 
adevăratulft interesă ală causei și 
devisa nâstră este și va fi asigu
rarea intereseloră publice ale die
cesei.

Fârte bine, der cum rămâne 
cu ordinațiunea despotică a d-lui 
Csaky, cum rămâne cu maghia- 
risarea gimnasiului din Beiușă?

Faptulă acesta nu mai este se
creție, îlă mărturisesce însuși d-lu 
canonică, și d-sa este prea înțe- 
leptă, decâtă ca se pâtă admite, 
că fără acestă gravă și amenin- 
țătoră faptă s’ar fi putută „alarma44 
diecesa „împroșcându-se săgeți ve- 
ninose44 nu dintr’ună „Apelă44, ci 
fiă chiar și din 4ed ȘÎ sute de 
Apeluri.

D-lă canonică recunâsce, că 
cestiunea este „delicată.44 D-sa ai 
fi însă în cea mai mare rătăcire, 
când ar crede, ca ea este „deli
cată44 numai față cu cei de susu, 
dela guvernulu ungurescu.

Din contră — și acesta trebuia 
și trebue se o aibă în vedere îna
inte de tdte Prea Sânția Episco- 
pulă cu întregu consistoriulu său
— cestiunea gimnasiului din Be
iușu, prin natura ei, prin marea 
importanță, ce-o are pentru des- 
voltarea bisericei și a naționalității 
române, devine însutită și înmiită 
mai delicată față cu clerulu și 
poporulă română, care este ata
cată în temeliile esistenței sale.

Și tocmai fiindă lucrulă așa de 
„delicată14 și,,însemnată41 n’a avută 
și nu are niclSună înțelesft păs
trarea „discrețiunei11 din partea 
acelora, cari înverteseft la râta gu
vernului diecesană, și cari datori 
suntft se se oprescă când vădu că 
s’au pusă bețe în rotă, ce potft să 
sfărîme întrega construcțiune, și se 
cerceteze consciințiosft și sinceră 
cum se se delature pericululu.

De aceea nu importă decă 
„Apelulu" a fost scrisă de unul seu 
de mai mulți mdivi4b nu impârtă 
cine l’a scrisă, ci ceea ce cade în 
cumpănă este constatarea pericu- 

lului și a datoriei ce incumbă cle
rului, poporului și guvernului die
cesană față cu acestă periculă. 
Autorulu „Apelului14 n’a voită să 
preocupe opinia publică cu per
sana sa, ci a voită să-o câștige 
pentru ideile sale și pseudonimulă 
„Sinodanulă44 nu represeută decâtă 
unu principiu de comună apărare 
față cu pericululu comună, prin
cipiu sfântă alu conservării și 
apărării.

înarmată cu acestă principiu 
ori și care fiiu credinciosă ală bi
sericei și ală neamului său era în 
dreptft să-și ridice vocea și cumcă 
așa a fostă, o dovedesce răsune- 
tulă puternică, ce l’a întâmpinată 
„Apelulft14 în tdte părțile diecesei 
oradane.

De-o „manevră de a i se face 
chiar și silă guvernului diecesană44 
n’a fostă nici pomenire în „Apelă.11 
Der ore nu recundsce d-lft Lau
ran, că și clerulă și poporulă die
cesei trebue să aibă ună cuvântă 
când e vorba de interesele sale 
de vieță? Și decă d-sa admite, că 
s’a făcută presiune de susu asupra 
guvernului diecesană în favdrea 
unei fapte, pe care și d-sa o tim- 
breză de „injustă11, de ce nu ad
mite, că este forte naturală ca să 
i-se iacă presiune și de josft din 
partea clerului și a poporului când 
e vorba de pielea și de osele lui ?

Dintr’o cestiune principiară d-lft 
Lauran ar voi să facă cu totadin- 
sulft o cestiune individuală. Acesta 
se vede și din observarea sa, că 
a așteptată „mai multă cruțare14.

Cine va cruța însă biserica, limba, 
ritulă și disciplina ei de dărăpă- 
nare? Cine va cruța pe fii ei de 
desnaționalisare ?

De acesta se tracteză a4i, de 
principii nu de indivi4l, și d-lft Lau
ran părăsindă terâmulă princi
piară și evitândă de a ne răspunde 
la întrebările capitale ce i-le-amă 
pusă, dovedesce numai, că nutrac- 
țeză lucrulă cu cuvenita seriosi- 
tate, ;ori-că urmăresce tendințe 
diametrală opuse principiiloră, ce 
le profeseză toți aceia, cari au 
rămasu credincioși bisericei ro
mâne și neamului româneseft.

Protocolulu
conferinței tractului de BarcAu, ținută în Far- 
nasiu la 20 Aprilie n. an. 1890, sub presidiulu 

M. O. D. protopopii Mihailu Giurdariu.

Obiecții: Afacerea gimnasiului de Beiușd.
1) După-ce din conferința anteridră 

ținută la 30 Martie a. c. s’a decisă a se 
compune ună memoranda, care ar fi de-a 
se așterne Ilustrității Sale D-lui Epis- 
copă diecesană, — conferința cere de a 
se ceti numitulă memoranda compusă 
prin cei 3 membri (Michailă Ciurdar’u, 
Ștefană Cresineacă și Vasiliu Budescu) 
aleși atunci spre scopulă acesta. Numi
tulă memoranda cetindu-se în publică, 
se primesce, care în originală este ur- 
mătorulă:
Ilustrissime siReverendissimeD-leEpiscope'. 

Părinte și Patrone Preagrațiose!
In 4ilele triste de acum, când 

în forța maghiarisării ne vedemft 
periclitată dulcea nâstră limbă și 
prin limbă și sânta nâstră reli- 
giune gr. cat. și scumpa nâstră 

naționalitate, ce este prigonită 
pănă în sanctuară, ce cășuna atâta 
neliniște și amărăciune Români- 
loră din tote părțile, încâtă acum 
reclamă pentru remediu, — nici 
noi nu putemft de a nu ne ridica 
vocea pentru apărarea acelui 
scumpă tesaură ală nostru, de 
care a4I-mâne ne vedemă aprâpe 
despoiațl; pentru-că istoria arată 
pretutindenea greșeli fatale ale 
Țerilorft și popârelorft, cari au 
preferită unitatea politică unității 
morale, și așa au îngreunată înain
tarea poporeloră pe 4e°i și sute 
de ani.

Fiind-că unitatea morală aduce 
tâte unirile, cari din unitate făcu 
o adevărată societate, pănă din 
contră unitatea politică nu are 
decâtă despotismulă ; cu adevărată 
a fostă der ună lucru măreță în 
lumea vechiă unitatea morală, 
când totă universulă trăia în con- 
cordiă și armoniă sub puterea 
unui Augustă, însă despotismulă a 
stricată acestă unitate morală, 
pentru-că unitatea politică nu ne 
face decâtă prin despotismă și 
pentru despotismă.

Acestă unitate politică luân- 
du-o de basă, guvernulft actuală 
ală Ungariei se nisuesce a se 
vîrî, a se amesteca și în cele mai 
interne și în cele mai sacre drep
turi ale altoră națiuni conlocuitore, 
sugrumându-le limba, ba și sim
țămintele, pentru de a-și întări 
rassa și așa predomnirea peste tâte 
națiunile conloquitâre, totă pe căi 
unilaterale punendă legea (egala 
indrituire) și așa cum este aceea 
sancționată de Majestatea Sa, la 
o parte; căci legea e adusă nu
mai să bucine lumii liberalitatea 
loră, er prin ordinațiuni minis
teriale facă contrariulă; au fun
dată societăți, teatre, scâle de ma- 
ghiarisaretotîn detrimentul nostru, 
er ce e mai durerosă, nouă nu ne 
concedă nici să esistămă, să fimă 
aceea ce suntem, uci4endu-ne unicul 
focular ală sciințeloră, uniculă gim- 
nasiu, decretândă dulcea nâstră 
limbă de sclava limbei maghiare 
prin Introducerea limbei maghiare 
ca limbă de propunere în clasele 
superiâre, deși, precum tătă lumea 
scie, gimnasiulă nostru s’a fun
dată de nemuritorulă și de piă 
memoriă Samuilă Vulcană, epis- 
copulă Oradiei mari, la an. 1829, 
la anulă 1836 conformă dorinței fun
datorului, s’a completată la 6 clase, 
la an. 1853 s’a dechiarată de com
pletă totă din bani românesc!, și 
nici decâtă din ai^statului. Sosindă 
absolutismulă, acela nu fu așa cu- 
tezătoră, deăre-ce numai singură 
limba germană s’a propusă ger- 
mânesce; sosindă însă era maghia
risării, etă unde amă ajunsă as- 
tă4i, ne ucidă limba, literatura și 
naționalitatea, și orl-cine încercă 
a răpi limba unui poporă, comite 
crimă și asasiniu, căci îi răpesce 
vieța ; deci noi, Ilustrissime și Re
verendissime Domnule Episcâpe, 
punemă umără la umără, vigi- 
lămă, stămă la pândă, și mai îna
inte de tâte venindă de a Vă es- 
prima adânca nâstră recunoscință 
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și mulțămită fiescă pentru fatigiile 
"ce ați binevoită a-le suporta în 
causa gimnasiului atacată, — cu- 
tezămă de a Ve ruga să binevoiți pre 
grațiosu a face și mai încolo pașii 
necesari pentru a scăpa acestă 
institute unicii națională în Unga
ria din ghiarele maghiarisării, ba- 
sându-ve pe întregă clerulă și po
porală diecesei năstre, cari în 
acesta privință toți suntemă uniți 
într’ună cugetă. Cu umilință ve 
rugămă să binevoiți ca în timpulă 
binevenită să conchiămați ună si- 
nodă diecesană, în care să se ia 
la desbatere ordinațiunea ministe
rială din cestiune și causa gimna
siului declarându-se de causă co
mună a tuturora Româniloră, cle- 
rulă și poporală, toți să luămă 
parte în acestă luptă dreptă.

Eră în casulă de cumva gu- 
vernulă nu și-ar retrage ordinați
unea volnică emanată la 22 Iulie 
1889, atunci să- ne așternemă 
plânsorile la Inaltulă Tronă, des- 
coperindu-i volniciile și prigonirile, 
ce are de-a le suferi poporală ro
mână în statulă constituțională 
ală Ungariei. Așa au făcută și 
străbunii și antecesorii noștri și 
noi vremă se fimă demni de ei.

După cari pe lângă sărutarea 
sântei drepte, amă dată acestă 
enunciațiune din conferința dis
trictuală ținută în Farnașiu la 20 
Aprilie n. 1890,

ai Ilustrității Văstre
cei mai umiliți fii în Cristosă: 
Michailu Ciurdariu, protopopii; Ionii 

Ternovanu; Petru Popii; Petru Hadsiu; 
Ștefanii Cresineacu; Vasiliu Budescu; 
loanu Szâkely; Antoniu C. Boni; Teo
dorii Peterii; Cornelia Cita; loanu Popă.

2) După cetirea și subscrierea me
morandului, la propunerea On. D. Va
siliu Budescu, toți onor, d-nl preoți dis
trictuali se învoiescă și decidii ca totO. 
insula să se aboneze la „Gazeta Transil
vaniei44, barem! după putință la numerii 
cu data de Duminecă. Deci notarulă 
conferinței este rugată de a abona nu
mita fdiă în 10 esemplare, eră d-lă pro
topopi este împuternicită ca să incaseze 
dela fie-care prețuia abonamentului pe 
*/2 ană și să-lă trimită la Redacțiune.

După cetirea protocolului ne aflân- 
du-se nici o observațiune în contra, acela 
se subscrie, Vasiliu Budescu,

not. conferinței.

Replica d-lui Lauran.
D-lă canonică Lauran ne adre- 

seză următorea replică:
Oradea mare, 26 Apr. 1890.l)

>) Acestă scrisore, primindu-o cujcinci dile 
mai târdiu. de cum este datată, nu amu putut’o 
publica pănă ac)I — Red.

2J De o „notă diplomatică11 în afacerea gim
nasiului din Beiușă n’a fostă vorba în „Gazetă.11 
Der a fostă vorba de „comunicatulă semi-ofi- 
ciosă11 din „Nemzet11, la care se provocă și 
d-lă Lauran în enunciațiunea sa din Nr. 78 ală 
„Gazetei11, pe care prin urmare trebue se-lă cu- 
noscă. — Red.

Preastimate D-le Redactoră !
Nu cunoscă nota diplomatică2) atâta 

de adâncă penetrată și descosută prin 
glossele „Gazetei14, ca și chiar modesta 
mea enunciațiune din n-rulă 78 ală 
acestui prețuita 4'arh> făcută în causa 
Gimnasiului de Beiușă. Ceea ce pentru 
mine într’atâta e măgulitoră, încâtă îm- 
pregiurarea acesta mă întăresce în acea 
convingere, că cestiunea delicată a Gim
nasiului o-am pertractath cu seriosi- 
tatea ce i-se cuvine însemnătății ei.

Cu totă dreptula am putută conta 
însă la mai multă cruțare, pentru-că ata
curile nemeritate ce mi-se facă nu le- 
așă pute respinge, decâtă numai cu vă
tămarea „discrețiunii44. La ce însă omă 
cu caracteră nu s’ar pute demite.

E ușoră pentru auctorulă „pseudo- 
nimă44 ală „Apelului44 a-șl împroșca să- 
getele veninose în tote direcțiunile, pen
tru-că din tufa în carea s’a ascunsă, 

nime nu-lă vede. Insă eu, carele în vieța 
mea n’am scrisă nimica, de ce să’ml fi 
fostă rușine: am avută totdeuna atâta 
tăriă sufletescă, ca cele ce le-am pre
dată în dominiulă publicității, să le ga- 
ranteză și cu numele meu.

Nu e nimica mai nelogicu, decâtă a-se 
afirma, că ună individă, — fiă acela 
chiar și pseudonimulă „Sinodanu44,— as
cunsă sub masca anonimității, să aibă 
dreptulă a pretinde, ca ori guverniulă die- 
oesană să-și descopere lui tote secretele 
în publică, ori să-i urmeze lui orbișă 
întregă clerulă diecesană într’o manevră 
pornită spre a i-se face chiar și silă în 
privința acesta Guverniului diecesană, 
pentru - că .altcum elă ( anonimulă ) ’i 

■ va timbra pe toți aceia, cari nu voră 
face la vedere, ce dânsulă numai în as
cunsă cuteză a și proiecta, fără ca elă 
însuși să pâtă fi prin cineva timbrată, 
seu trasă la întrebare pentru urmări.

Er la trivialitățile „Tribunei44, ’ml 
derdgă a și reflecta.

Dr. Augustinu Lauran.

ZZ’TjST
Bosnia si Herțegovina.

In dilele trecute amă fostă amintită, că 
este vorba de trimiterea unei deputațiunl 
de bosniaci și herțegovinenl pe la tote 
curțile europnne, care să ceră evacua
rea provinciiloră ocupate de armatele 
austro-ungare și scoterea lor de sub stă
pânirea austro-ungară. Privitoră la a- 
cesta „Gazeta de Colonia44 scrie următo- 
rele: „ț)iarele francese publică o telegramă 
din JBelgradă, în urma căreia foiloră 
sârbescl li-se scrie din Constantinopolă, 
că emigranții mohamedanl din Bosnia și 
Herțegovina aveau de gândă să trimetă 
o deputațiune constătătore din câțiva 
begl pe la tote guvernele europene, oarl 
au subscrisă tractatulă de Berlină, și să 
le roge, ca să declare de espirată în Bos
nia și Herțegovina mandatulă austriacă 
și să facă dinjaceste două provincii ună 
stată independentă, ca Bulgaria, sub su
zeranitatea Turciei. Nu?se spune însă ni- 
mică despre aceea, că ore begii pus’au 
în cursă suma de bani, ce ar fi datore 
s’o plătâscă provinciile acestea Austriei, 
ca preță ală ocupațiunei încă înainte de 
a cere să se deșerte Bosnia. Der begii, 
înoheiă ironică numitulă cfiarO, nu voră 
veni în Berlină, seu și decă ară veni, nu 
voră avea norocirea să vedă palatulă mi- 
nisteriului de esterne decâtă numai pe 
din afară.11

Acestă declarația a oficiosului berli- 
nesă aruncă o viuă lumină asupra vede- 
riloră, de cari suntă conduși cei din 
Berlină în acestă afacere. Uneltirile a- 
cestea nu potă să fiă! decâtă opera lui 
Persiani, trimisulă Rusiei în Belgradă, 
care deja este stăpânulă situației în Ser
bia,.pe care a făcut’o cea mai sinceră spri- 
jinitore a planuriloră rusescl în Orientă. 
Nu se scie sigură, decă Mohamedanii se 
voră lăsa a fi seduși de Persiani, dâr ne 
putemă aștepta la aceea, ca acestuia să-i 
succedă a învîrti mințile emigranțiloră 
Șerbi, cari voră păși înaintea Europei 
c’o pretențiune de felulă ce nl-o comunică 
„Gazeta de Colonia.44

Reînttircerea lui Boulanger în Francia.
țiiarulă „La France14 anunță reîntdr- 

cerea lui Boulanger și Rochefort în Fran
cia. Se elice, că ei voră cere să li-se re- 
înoiescă procesulă. In 4ilele acestea Bou
langer să fi telegrafată președintelui 
republicei Carnot, că elu ce-i dreptă 
are unele escepțiunl față cu sentința se
natului, der pentru aceea totuși doresce 
ca să se presente la o nouă pertractare 
a procesului său.

O telegramă din Parisă susține chiar 
și aceea, că Boulanger ar fi sosită în 
Parisă la 4. Maiu n. îmbrăcată în uni
formă de generală. Soirea acâsta însă 
are nevoiă de confirmare, deși cjiarulti 
boulangistă „Cocarde44 o susține în tdtă 
forma.

Evacuarea Egipetului.
„Agenția balcanică44 din Constanti

nopolă vestesce din isvoră sigură, că 

ministrulă-președinte Salisbury a decla
rată înaintea ambasadorului turcescă 
Rustem-pașa, că este gata a împlini do
rința Turciei, adecă de-a evacua Egi- 
petulă, respective de-a încheia o nouă 
convenția cu Turcia, în puterea căreia 
Anglia să aibă dreptă de-a interveni în 
Egiptă la casă de periculă internă ori 
esternă, ce ar amenința aoestă teritoriu.

Congresulă partidei republicane din Italia.
In 11 Maiu n. se va țină ună mare 

congresă în Roma, la care pănă acuma 
au insinuată că-șl voră trimite represen- 
tanții loră 1100 de societăți democratice 
și republicane. La ordinea dilei se voră 
discuta cele mai însemnate cestiunl ale 
politicei esterne și interne. Privitoră la 
afacerile esteriore programulă însemnă 
următorele: Pace cu tâte poporele; alianță 
cu puterile centrale ale Europei să nu 
se încheiă; scărirea sarciniloră militare; 
revisuirea aceloră puncte ale constituții, 
carî se referă la purtarea răsboiului și 
la ruperea păcei. Privitoră la afacerile 
interne programulă cere, ca deputății să 
capete diurne și administrația să se 
schimbe radicală. Despre schimbarea 
formei de stată programulă nu face 
amintire de locă.

Congresulă este așteptată ou multă 
încordare de cătră tdte partidele din 
Italia.

8CIKILE IHLEI.
Protestă. In contra ordinațiunei mi

nistrului ungurescă de culte și instruc
țiune publică în cestiunea botezwriloru 
copiiloră, ai căroră părinți suntă de di
ferite confesiuni, preoții catolici din vi- 
ceprotopopiatulă Oradiei mari, într’o 
adunare a loră ținută în Oradea-mare au 
protestată energică. In protocolulă luat 
în aceea adunare se 4’°® între altele : 
„Declarămă, că noi nu vremă să ținemă 
semă de ordinațiunea ministrului și cu 
deosebire accentuămă, că noi nu suntem 
funcționarii d-lui ministru, și ordinațiu- 
nile lui, date în afaceri de ale religiu- 
nei cu desconsiderarea archipăstorului, 
șefului nostru competentă, — noi nu le 
primimă44.

* * *
Comitetul!! reuniunei femeilor!! române 

clin Arad! și provinciă s’a întrunită în 
ședință, și pe basa raportului d-nei 
oassiere Rea Silvia Oeontea a consta
tată, că în cassada reuniunei au incursă 
în tacse dela mambri pentru anulă cu
rentă suma de 151 fl. v. a. er dela d-lă 
Emanoilă Ungureanu, advocată în Timi- 
șdra, suma de 12 fl. v. a. laolaltă 163 fl. 
v. a. — care sumă adăugându-se la ca- 
pitalulă reuniunei dela finea anului 1889, 
ce făcea suma de 4522 fl. 77 cr. astfelă 
averea reuniunei de presente este de 
4685 fl. 77 cr. Prin urmare averea reu
niunei dela constituirea sa definitivă 
înedee a crescută cu considerabila sumă 
de 1707 fl. 88 cr. Din partea sinodului 
eparchială aradană este votată pănă 
acum, în bugetulă consistoriului din 
Aradă pentru scopulă reuniunei suma de 
5,400 fl; la olaltă deci reuniunea dis
pune pentru înființarea unei școle de 
fetițe cu internată în Aradă de suma 
de 10,085 fl. 77 cr. v. a. D-na vice-pre- 
ședintă a presentată comitetului reu
niunei ună frumosă donă primită din 
partea M. S. Reg. Rom., trimisă prin 
d-lă G. Barițiă , și anume 2 esemplare 
din „Visulă44 de Carmen Silva.

* * *
Proiectul!! pentru decentralisarea ta- 

bleloru r. a fostă primită în ședința dela 
3 Maiu n. înainte de a se vota proiec- 
tulă, doi dintre deputațl, Csatar și Mo- 
csary, au vorbită în contra lui.

* * *
Obligațiunile de răscumpărarea rega- 

lielorîî. Ministrulă de finanțe a prelun
gită deună4ile terminulă de anunțare 
pentru primirea banilpră gata în locă 
de obligațiuni de răscumpărare a rega- 
lieloră și acestă împrejurare a făcută pe 
unii să crâdă, că s’a amânată și plata 
baniloră aceloră proprietari de regalii, 

cari s’au anunțată mai nainte. Acesta nu 
e așa. Toți acei proprietari de regalii, 
cărora ministrulă de finanțe li-a lichi
dată sumele de bani gata, îșl primescă 
banii în timpulă stabilită deja la înce
pută și deja s’a și începută cu plata 
sumeloră de răscumpărare.

* * *
Premii pentru împădurire. Ministe- 

rulă ung. de agricultură a publicată șese 
premii în sumă de 1000, 800, 500, 400, 
200 și 100 franci în aură pentru îm
pădurirea de platouri de munți pleșuve, 
spinări de munți și cline prăpăstiose, 
prin a căroră împădurire se împedecă 
dărîmăturile de pământă și petri, precum 
și furtunile devastatore. Premiile se dau 
în 1895. Anunțările conourențiloră se 
facă pănă la 25 Decemvre n. 1890 la 
ministerulă de agricultură.

* * *
Atentatu cu dinamită s’a întâmplată 

la 2 Maiu n. în comuna Prilipeță din 
comitatulă Carașiu. Locuitorului Ioană 
Oarva i-au pusă nesce făptuitori necu- 
noscuțl dinamită în odaia lui de culcare. 
Tocmai când începuse să dormă, dina
mita esplodâ omorîndă pe bietulă omă 
la momentă.

** *
ȘobolanI-incendiatori. Vineri noptea 

spre Sâmbătă pompierii au avută să înă- 
bușescă ună incendiu ce luase nascere în 
prăvălia cesornicarului Dresnandt din 
strada Vămii. Șobolanii adecă umblândă 
pe ună stelagiu, unde erau scrisori, o 
luminare și chibrite, și ro4endă la ele, 
chibritele s’au aprinsă și flacăra aprinse 
perdeua. Paguba e de totă mică, fiindă 
că foculă s’a observată îndată și aju- 
torulă s’a dată imediată.

* * *
Oomerciu cu otrăvuri, medicamente și 

lucruri de drogueriă. Consiliulă sanitară 
ală țării s’a ocupată în ședința dela 24 
Aprilie cu propunerea din emisulă mi- 
nisterieloră de interne și comerciu pen
tru regularea comerciului cu otrăvuri, 
medicamente și lucruri de drogueriă. 
Acea disposițiune, în puterea căreia toți 
aceia, cari se ocupă cu vân4area mate- 
riiloră citate, trebue să’șl câștige califi- 
cațiunea necesară și să și-o dovedescă 
acesta printr’unu esamenă, fu salutată 
ca ună progresă îmbucurătoră. Cererea 
d-loră Fahlberg, List și Comp., ca să 
se potă vinde zacharinulă nu numai în 
farmacii, ci și în prăvălii în anumitele 
cantități măsurate, nu a fostă primită. 
Er ce privesce îndulcirea liqueururiloră, 
ciocoladeloră și cofeturilor cu zacharin, 
adecă întrebuințarea acestuia în loculu 
zacharului, consiliulă sanitară consideră 
o astfelă de procedere ca o falsificare și 
nu e de îngăduită, ca asemenea surogate 
să se vân4ă pe teritoriulă Ungariei.

* , * * 
înșelătoria ou materii chemice. „Herm. 

Ztg.“ spune, că în ținutulă Sibiiului 
umblă prin birturi și cârciume ună „la
borantă chemică privilegiată44 făcândă 
pe <5menl să comande la o firmă din 
Viena materii chemice pentru prăpădi- 
rea insecteloră și altele; dmenii se po- 
menescă apoi cu cantități de două-decl 
de ori mai mari decâtă au comandată, 
și dâcă nu le primescă, îi amenință agen- 
tulă, că’i dă în judecată în Viena. Ast
felă între alții ună postovară din Sibiiu 
a comandată astfelă de materii de 1 fl. 
20 cr., re la primire s’a pomenită că 
are să plătâscă 27 fl. 20 cr. Pentru a 
feri pe dmenl de astfelă de agențl, cei 
cari au fostă păcăliți cu comandele au 
ținută erl o adunare în Sibiiu, pentru a 
descoperi înșelătoria și a da îndrumări 
dmeniloră. Lucrulă principală e, să se 
ferescă de a’șl da cineva iscălitura as- 
torfelă de agențl, er decă a comandată 
ceva, să ceră imediată o adeverință 
despre cantitatea comandată.

* * *
Hirotonire. George Suciu din Grebe- 

națl s’a sfințită de preotă și s’a insti
tuită de capelană pe lângă protopres- 
biterulă Bisericii-Albe în parochia din 
lamă.
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Esposițîa de tablouri din Brașovă. De 1 
adl 26 Aprilie (6 Maiu) prețuia de in
trare la esposiția de tablouri (Târgulă 
straelorU) s’a redusă dela 50 crucerl la 
30 cr.

♦* *
Soldați ucigași. Lui „Egyetertăs1* 

i-se acrie, oănisce soldați tunari din Alba- 
Iulia au mersti în Dumineca trecută pănă 
iu satulft din apropiere, Chișfalău, să-și 
petrecă. Ce s’a întâmplată, ce nu, des
tula că a’au apucată să bată cu tesacele 
(cuțitele) pe unulă dintre soții loră, i-au 
scosă unft ochiu, i-au tăiată degetele 
pioioreloră și în fine l’au bătută pănă la 
sânge. Nenorocitulă soldată n’a murită 
îndată. Intr’aceea trecu pe acolo ună 
oăruță de povară, îlă opriră cu mare 
sgomotă în drumă și suindu-se ou toții 
în elă au luată și pe soțulă loră bătută. 
Siliră pe visitiu să mâne câtă se putea 
mai repede, er la ună momenta bineve
nită împinseră pe nenorocitulă soldată 
bătută, care căc|u numai decâtă josă în 
mijloculă drumului. Opriră apoi căruța, 
spunendă visitiului, că le-a căzută soțulă 
loră fără de veste, și’lă puseră erășl în 
căruță chinuindu’lă mereu astfelă pănă 
ce au ajunsă cu elă la spitalulă militară 
din garnisona Albei-Iuliei. Făptuitorii au 
fostă arestați numai decâtă. Nenoroci
tulă tunară, despre care se dice, că era 
din o familiă bună, a murită a doua 
între chinurile cele mai mari.

* * *
Bancnote false. Joi în săptămâna 

trecută au fostă arestați în Craiova 
Ionă Văcărescu morară și Dumitru To- 
caniă birtașă, amândoi din Brașovă, în 
momentulă în care voiau să pună în cir
culația bancnote false de câte 20 lei. 
Așa ne spune „Rum. Lloyd“ din Bu- 
curescl.

Sinodulii archidiecesanu din Sibiiu.
Ședința a IV-a, ținută la 11/23 A- 

prilie, 1890.
Se presenteză esibitele: 1) rugarea 

dep. Nicolae Cosma pentru restulu se- 
siunei sinodale din causa unora afaceri 
oficiose; 2) rugarea dep. Ioană Petrică 
pentru restulă sesiunei sinodale, dease- 
menea din causa unoră afaceri oficiose. 
— Concediile cerute se acdrdă.

Presidiulă mai presenteză următorele 
petițiunl: a) a comunei bisericescl din 
Șieulă mare pentru a i-se vota ună aju
toră de 100 fi. spre scopulă reparărei 
bisericei; 5) a preotului din Șieulă-mare, 
prot. Bistriței, Davidă Rusu, pentru a 
i-se vota o remunerațiune de 50 florini 
petru serviciile aduse ca catichetă la 
șcdla statului din aceea comună — Se 
predau comisiunei petiționare.

Deputatulă Mateiu Voileanu face ur- 
mătorea propunere:

§. 25 din regulamentulă afaceriloră 
interne se modifică în modulă următoră: 
Membriloră sinodali le competă diurne 
amăsurate pe timpulă durărei sinodului, 
er acelora dintre ei, cari își au locuința 
afară de loculă sesiuniloră sinodali, și 
despăgubire de drumă. Diurna este 4 fl. 
Spesele de călătoriă se compută după 
taritulă căii ferate clasa II și pe osiă 
pănă la procsima stațiune a drumului de 
feră 7 cr. pe kilometru. Deputațiloră es- 
ternl la Zilele de presență li-se compută 
încă 2 fl. pentru venirea la sinodă și 
pentru întorcere. Spesele de călătoriă se 
plătescă numai în proporția dileloră de 
presență. — Se predă comisiunei orga- 
nisătOre.

La ordinea dilei se pune referada 
comisiunei școlare, care prin raportorulă 
său Georgiu Moiană refereză asupra ra
portului consistoriului archidiecesană 
despre activitatea sa ca senată școlaiă 
în decursulă anului 1888, și la propu
nerea comisiunei alinea 1 și 2 a raportului 
s’a luată spre sciință.

In ce privesce afacerea cu fondulă 
de pensiune învățătorescă comisiunea a 
făcută următorea propunere: Raportulă 
se ia la cunoscință cu aceea observare, 
oa consistoriulă să se însărcineze a face 
o conscriere a tuturoră aceloră învă
țători din archidiecesă, oarl suntă pri
miți ca membri ai fondului de pensiune 
regnicolară, în carea să fiă evidentă 
numărulă contribuențiloră atâtă ca pri
vați, câtă și ca comună bisericescă, a 
învățătoriloră deja pensionați, a moti- 
veloră pe basa cărora s’au pensionată, 
a sumei, cu care s’a pensionată, precum 
și a aniloră de serviciu.

Acestă cestiune a dată ansă la o 

desbatere mai amănunțită; acestă punctă 
din raportă se ia simplu spre soiință.

Punctele din raportă despre gimna- 
siulă din Brașovă și Bradă, despre căr
țile ce au întrată la consistoriu spre 
censurare, s’au luată spre sciință.

La punctulă din raportă, care trac- 
teză despre secțiunea pedagogică din 
seminariulă „Adreiană“, la propunerea 
comisiunei sinodulă decide: consistoriulă 
se însărcineză a ține în evidență con- 
clusulă sinodală din 1888 Nr. 73 și a 
căuta mijloce corăspundătdre pentru de- 
lăturarea causeloră, din care provine de- 
crescența arătată în numărulă eleviloră 
din acestă secțiune.

Partea raportului referitore la nu
mărulă copiiloră obligați a freouenta 
școla, despre adjustarea școleloră, despre 
averea școleloră și salariile învățătorescl 
s’a luată spre sciință, er partea rapor
tului carea tracteză despre numărulă 
șcâleloră la propunerea comisiunei s’a 
luată următorulă condusă: Raportulă 
se ia la cunoscință cu acelă adausă, ca 
consistoriulă să arete ce măsuri a luată 
pentru înființarea de școle și în atari 
comune, cari nu au niol școle proprii, 
nici nu suntă afiliate la școle de ale 
nostre.

La ordinea dilei se pune raportulă 
comisiunei bisericescl, care prin rapor
torulă D. Davidă refereză:

a) asupra raportului consistorială, 
prin care se promoveză spre admitere 
în institutulă nostru seminarială peda- 
gogică-teologică, manualulă: „Cântări 
bisericescl11 pe note, compusă de prof, 
sem. D. Cunțană, cu rugarea acestuia a 
i-se vota ună ajutoră de 200 fl. Față 
de propunerea comisiunei, ca să i-se în
cuviințeze cererea și în ce privesce aju- 
torulă cerută, deputatulă Iosifă Pușcariu 
propune a i-se da 200 fl. ca împrumută; 
er dep. Parteniu Cosma a făcută urmă
torea propunere:

Ajutorulă cerută nu se acdrdă, se 
autoriseză însă consistoriulă, ca să anti
cipeze d-lui Dimitrie Cunțană 200 fl. 
ca preță ală atâtoră esemplare, câte co
respundă acestei sume. Esemplarele ce 
se voră primi se voră distribui între 
elevii mai lipsiți ai institutului An- 
dreiană.

Punendu-se la votă, se primesce 
propunerea deputatului P. Cosma.

b) referitoră la rugarea parochului 
Svetoniu PetrovicI din Sân-Nicolaulă 
mare pentru recâștigarea patronatului 
orientală, la propunerea comisiunei sino
dulă a luată următorulă condusă :

De6re-ce causa și actele referitore 
la acăstă causă suntă așternute consis
toriului metropolitană, sinodulă trece 
peste cerere la ordinea dilei.

(Va urma.)

Raportulii generalii
alu consistoriului archidiecesanu, ca senată 
școlarii, despre activitatea sa în decursulă 

anului 1890. Nr. 2019. Școl.
(Urmare.)

Partea specială.
A. Institute de învețâment: I. Școle medii, 

a) Brașovă. Gimnasiulă mare, la 
care au funcționată în decursulă anului 
1888/9, 11 profesori: 9 ordinari definitivi, 
1 ordinaiiu provisoră, și 1 suplentă. O 
catedră a fostă suplinită prin mai mulțl 
dintre profesori.

Școlari la începutulă anului școlară 
au fostă 246 în tdte 8 clasele, în decur
sulă anului au părăsită institutulă 8 și 
au rămasă neesaminațl 2 școlari. Ră
mâne deci la finea anului numărulă ele
viloră 236. Dintre aceștia gr. or. 214, 
gr. cat. 19, rom. cat. 1, ev. lut. 1, și 
israelită 1.

La esamenulă de maturitate au fost 
admiși 18 elevi din clasa VIII gimna- 
sială. Dintre aceștia 14 au depusă esa
menulă cu succesă, 2 au fostă respinși 
din câte ună studiu și avisațl la repeți- 
rea esamenului la terminulă ordinară din 
tomnă, și 2 au fostă avisațl la repețirea 
esamenului de maturitate întregă.

La 8/20 Septemvre 1889 s’a ținută 
esamenulă de maturitate cu elevii res
pinși, și raportândă calculă bună, au 
fostă promovați și provăduți cu testimo
niu de maturitate.

In cele 4 classe ale scolei reale in- 
feriore au funcționată 9 profesori, dintre 
cari 7 ordinari definitivi, 2 ordinari pro- 
visorl, respective 2 ordinari definitivi de 
la șcdla comercială.

Numărulă eleviloră la școla reală la 
începutulă anului au fostă 118, dintre 
cari 7 au părăsită institutulă în decur
sulă anului. A rămasă deci cu finea anu
lui numărulă eleviloră 111, dintre cari 
gr. or. 98, gr. cat. 8, israelițl 5. Români 
106, israelițl 5.

La școla comercială cu trei olasse 

au funcționată profesorii dela șcdla reală 
și 2 profesori definitivi dela șcdla co
mercială. Numărulă eleviloră la începu
tulă anului au fostă 32, în decursulă 
anului a părăsită institutulă 1, și au 
rămasă neesaminațl 2. Numărulă eleviloră 
dela categoria acesta de scdle cu finea 
anului a fost 29. Dintre aceștia au fost 
gr. or. 27, gr. cat. 1, israelită 1. Ro
mâni 28, israelițl 1.

La esamenulă de maturitate s’au ad
misă toți elevii din clasa a III comercială, 
9 la numără, cari suportândă cu succesă 
esamenulă de maturitate, au fostă decla
rați de maturi.

Numărulă totală ală eleviloră dela 
tote trei categoriile de școlă este 396. 
In oomparare cu anulă 1887/8 cu cifra 
eleviloră de 408 se arată o decrescere 
de 12. Față cu anulă școlară 1886/7 o 
crescere de 25.

Notămă la loculă acesta, că în de- 
eursulă anului școlară de care ne ocu- 
pămă, corpulă didactică dela aceste școle 
a suferită perdere prin trecerea din vi- 
eță a profesorului ordinară la gimnasiu, 
și totodată conrectoră, Dr. Nicolau Popă, 
și prin ceea a catechetului Iosifă Feri
ceau ă.

Afacerea ou pensionarea profesoru
lui Ioană Scurtu s’a finalisată, și în se- 
mestrulă II din anulă școlară 1888/9 ca
tedra lui a fostă suplinită. Programa gim- 
nasiului se alătură sub y.

b) Gimnasiulă inferioră din 
Bradă. In acestă gimnasiu au func
ționată 5 profesori ordinari și 5 estraor- 
dinarl. La începutulă anului școlară s’au 
îmatriculatu elevi 104. In decursulu anu
lui au părăsită institutulă 9, și cu finea 
anului numărulă eleviloră a fostă 95, 
dintre cari gr. or. 85, 'gr. cat. 7, rom. 
cat. 1, ev. ref. 1, și israelită 1. In com
parația cu anulă școlară 1887/8 se arată 
o crescere de 5, și cu anulă școlară 1886/7 
o crescere de 6 elevi. Programa gimna- 

■ siului se alătură sub 2/.
II. Secțiunea pedagogică din seminariulă 

archidiecesanu.
In secțiunea pedagogică a semi

narului archidiecesană cu începutulă anu
lui școlară 1888/9 s’au înscrisă 54 de 
elevi dintre cari în decursulă anului au 
părăsită institutulă 5. A rămasă deci cu 
finea anului numărulă elevilovă cu cifra 
de 49 și anume în cursulă I elevi 16, în 
ală doilea 19 și în ală treilea 14. Stu
diile s’au predată prin 3 profesori ordi
nari din secțiunea acesta, apoi prin 2 
profesori din secțiunea teologică, er stu
diile technice prin cei 2 profesori estra- 
ordinarl. In comparația cu anul trecută 
se arată o decrescență de 7. Programa 
se alătură sub 3/.

TEL EG RAM EL E „(JAZ. THAN
(Serviciuliî de coresp. biuroului din Pesta.)

Parîsii, 5 Maiu. In locuințele 
anarhiștilorii s’au tacutii erășl cer
cetări domiciliare S’a găsită di
namită. In timpulu nopții a fostă 
în Roubaix ciocnire între soldați 
și greviști, mai multe persbne au 
fostă rănite.

Barcelona, 5 Maiu. Nouă adu
nări de 6meni au fostă, pe cari 
trupele, făcendă usă de arma de 
focă, i-a împrăștiată. S’au făcută 
nenumărate arestări. Situațiunea e 
forte seriosă.

Viena, 5 Maiu. ErI s’a ținută 
o conferință comună de miniștri, 
în care s’a resolvată bugetulă co
mună. Pentru stabilirea definitivă 
a bugetului comună se ține laamecjl 
o conferință finală sub președința 
împăratului.

Berlină, 5 Maiu. Impăratulu are 
intențiunea să deschidă în persdnă 
parlamentulă.

Londra, 5 Maiu. La manifestația 
de erl a lucrătorilortl au luată parte 
500,000 de persbne. Liniștea n’a 
fostă turburată.

Berlină, 6 Maiu. Discursulu tro
nului, cu care se deschide acjl par- 
lamentulă, va intona, cu tbtă adu
cerea proiectului militară, raportu
rile paclnice cu tbte puterile și va 
accentua, că prin schimbarea can
celarului nu s’a săvârșită nici o 
schimbare în politica esternă.

Roma, 6 Maiu. In senată com
bătu ministrulu-președinte Crispi 
lăsarea afară a articulului 87 din 
proiectulă guvernului privitoru la 

fundațiunile pie. Cu tăte astea, se- 
natulu respinse restabilirea articu
lului. Crispi declară, că trebue se 
întrerupă desbaterea pentru ca să 
ceră instrucțiuni dela regele.

Cununia. Astăcjl, 6 Maiu n. o., s’a 
săvârșită în Abruda cununia d-Iui Au- 
reliu Moțiu cu d-ra Elena Aurelia Ada- 
movidt.

DIVERSE.
Principele Jerome Napoleon cătră 

Carnot. Președintele republiei francese 
în călâtoria sa prin Corsica a visitată 
casa, în care s’a născută Napoleonii I și 
din acest incidență prințula Jerome i-a a- 
dresata următorea sorisore: „D-le pre
sidents! D-ta cercetezi Corsica. Eu 
n’așl avâ nimicii de disfi, decă n’ațl fi 
comisii, prin cercetarea casei în care 
s’a născutQ unchiulă meu, o mare necu
viință. Acestă casă nu aparține regimului. 
D-ta n’ai în nici o formă dreptulO a 
trece pragulă aceleia. Ce felii ;de rela- 
țiune stă între primula consulă, care ri
dică Francia în câte-va luni, și între re- 
gimula D-vostrâ, care di de di o desor- 
ganiseză; între împăratule, care a foștii 
învinsa numai prin mărimea sistemului 
sSu, și între regimulă d-vdstră parlamen
tara, care se nimicesce prin neputința 
proprie? Cum cutezi d-ta, care pe mine, 
moștenitorula sâu, m’ai espulsata pe ne
drepte. a pune în legănulă marelui băr
bate o grațiă ipocrită? Mărginesce-te a 
a fi șefule partidului unui regimă, care 
ruineză Francia. gustă-țl succesele, păs- 
trecjă’tl posițiunea, ce ai primită, lă- 
sați-ne însă reminiscențele ndstre și ne
norocirea ndstră. Nu’ml vătăma esilulă 
nemeritate. Visita D-tale e numai o pa
rodia, respectula falsfi numai o profa- 
națiune, din care causă mă vădă da
toră a protesta. (Semnată) NapoleonO.

ZST ecrolcgr’Ci-
Veronica Mureșianu născ. Lazară ca 

soțiă, Iuliu, Aureliu, Titu, Traiană, Oc- 
taviu, Ioana, Maria și Rafila ca fii; Gre- 
goriu Briciu învățătoră ca ginere și 
Anastasia ca noră; Ioana și Ștefană Mu
reșianu ca veri ; Maximă Popă profe
sorii gimn. și protop. on., Teodoră Io- 
nascu și Georgiu Ventila, Rafila, Maria, 
Anastasia și Ludovica văd. Pavelea ca 
cumnațl și cumnate; Ioană Tanco prof, 
gimn. ca afină; Ioană, Alesandru, Ma
ximă și Anchidimă Popă; Romulă prof, 
gimn., Cecilea și Valeria Ionascu; Va
leria căs. Tanco, Sabina, Maria, Rafila, 
Octaviuși Anastasia Pavelea, Paraschiva 
Ventila ca nepoți și nepote, precum și 
alte multe rudenii și afini anunță cu 
adâncă întristare, cumcă scumpule și 
neuitatulă loră soța, tată, frate, socru, 
cumnate, unchiu și afină G-regoriu Mure
șianu, parocha ală comunei Feldru, după 
ună morbă îndelungata, provădută cu 
cele sânte, și-a finită cursulă neobositei 
vieți Luni la 21 Aprilă st. n. a. c. la 9 
ore a m. în ală 59-lea ană ală etăței și 
ală 39-lea ană ală fericitei sale căsătorii 
și ală oficiului.

Rămășițele pământescl ale scum
pului decedată s’au înmormântată Joi, 
în 24 Apriliu st. n. a. o. Ia 2 ore p. m. 
în oimiterulă gr. cat. din locă.

Feldru, la 21 Apriliu st. n., 1890. 
Fiă-i țărîna ușora și memoria ne

uitată !

Voci din publicii.*) 
AKiilțămită publică.

Răposatulă Dr. Oliver Szlavy de 
Okâny, deputată dietală, a fostă asigurată 
pentru casulă de morte la societatea de 
asignrațiune pe acții Ungară-Francesă 
pentru suma de:

Douăzeci și patru mii florini.
Societatea, după ce i-s’au presentată 

dooumentele respective, a solvită suma 
asigurată fără de nici o întârziere și în 
modulă cela mai culantă, astfelă că’ml 
împlinescă numai datorința, decă pentru 
acestă culanță mulțămescă în numele 
celoră favorisațl și pe calea publicității.

Budapesta, 26 Aprilie 1890.
Dr. Bela Buriăn, m. p.

advocată, ca curatoru ală rămasului.

*) Pentru cele cuprinse în acestă rubrică 
Redacțiunea nu ia nici o răspundere.

Editorii și Redactorii responsabilă : 
Dr. Aura! Mureșlana.
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Cursul u pielei Brașov^
din 6 Maiu st. n. 1890.

Bancnote rom£nescl Oump. 9.34 7And 9.37
Argintă românescă - M 9.29 9.31
Napoleon-d’orI - - - M 9.37 9,40
Lire turcescl - - - M 10.61 r 10.66
Imperial! .... H 9.59 9.64
GalbinI . n 5.45 n 5.50
Scris, fonc. „Albina" 6u/0 M

„ „ „ 5% n
Ruble rusescl ... H 130.’/2 131.’/,
Mărci germane - - „
Discontulă 6— 8n/0 pe ană.

11

Cnrsulfl Ia bursa de Viena
din 5 Maiu st. n. 1890

Renta de aurii 4"/n............................. 103.20
Renta de h&rtiă 5°/0 .... . . 99.70
Imprumutulii căiloră ferate ungare -

aurii ---------- 117.20
dto arginta.............................. 85.80

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

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
osta ungare (2-a omisiune) - -

Amortisarea datoriei căilora ferate da
osta ungare (3-a emisiune) - - 113.50

Bonuri rurale ungare.................... 88 70
Bonuri croato-slavone .... - 105.—

Nru. 854—1890. 319,3—1

’ PUBLICAȚIUNE
Scaunulă orfanalu orășenescă 

din locă, ca oficiu de pertractare, 
oonformă § 250 alu art. de lege 
XX din anula 1877 face prin acesta 
cunoscută, că în urma cererei de 
bună voiă a curatorului averei ră
mase dela d-na Carolina Wachter, în 
cftua de 4 (16) Maiu 1890 și even
tuală în cailele de lucru următâre, 
înainte de amecji dela 9—12 ore și 
după ameeft dela 3—6 ore se voru li
cita în publicii în casa Nr. 596 strada 
poștei, obiectele ce aparțineu vădu
vei de comite supremă Carolina 
Wăchter, răposată în 17 Martie 1890, 
și anume: mobile, lucruri merunte de 
sticlăria, porcelănăriă și filigrane, vase 
ș. a. Obiectele cumpărate se plă- 
tescă îndată.

Despăgubirea pentru dijma de vina 
unguresca .............................. —-—

Imprumutuia cu premiala unguresca 136.75 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului - - 126.25
Renta de hârtiă austriaoă - - - - 89.50
Renta de arginta austriacă ... - 89.85 
Renta de aura austriacă....................109.90
Dosuri din 1860 .............................. 139.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 944.—
Acțiunile băncei de credita ungar. 341.—
Acțiunile băncei de credita austr. ■ 302.—
Galbeni împărătesei.............................. 5.54
Napoleon-d’orI.............................. 9-40’/2
Mărci 100 împ. germane - - 58.02'/2
Londra 10 Livres sterlingo - - - 118.15

JBrașovu, în 30 Aprilie 1890.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potă cumpera în 
tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

ABONAMENTE
a

binevoiescă

„GAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni.
luni.
ană .

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
ună

Pentru România și străinătate:
trei luni.........................................................
șese luni....................................................
ună ană.........................................................

3
6

12

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
ană.... 
șese luni. 
trei luni . .

Pentru România și străinătate:
ană.
șese luni .
trei luni .

Pe
Pe
Pe

2 fi. -
1 fl. —

50 cr.

a

* 
>■< •J 
►*< ♦1 >■< •J >«<

♦ ► -< ♦.
♦

>■<♦»■(

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușoru și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, să 

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă. fi
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei." §

V^WMCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^

. 8
. 4
. 2

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

Mersulu trenurilor^
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Octomvrie 1889

Budapesta—Bredealu IBr edealia—Budapesta B.-J^esta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-SPesta Copșa-micft—Sibiiu
Trenu 
accele

rată.

Trenă 
accele

rată

Trenu 
omni
bus

Tren do 
per- 
sdne

Trenă 
accele
ratu

Trenă 
omni
bus

trena Tro^ 
accele
rată. per- 

«6ne
Trenă 
nmni. 
bas

Trenu 
de 

pers.

Trenă 
do 

p ers.
Trenu 
mixt,

Trenă 
de 

pers.
Trenă 
mixt.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare j

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsârheli 
Mezâ-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
\ghiriș 
Ghirbău 
NădSșel

3.40
9.20

11.18
12.57
2.22
2.30

8.—
2.—
4.05
5.46
7.01
7.11

Clușlu
<pahida
fiHilriș 
Cucerdea
(Jidra
'ințulă de susă 
uud
Teiușă
Crăciunelă
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sighișâră
Hașfalău
Homorodă
Ăgostonfalva
Apatia
Feldidra

Brașovă
Timișă 
iPredealu

BucurescI

3.-
3.31

7.41
8.16

4.24
4.52

9.05
9.35

5.49
6.02
6.14

Tren de 
per- 
s6ne

7.28
7.52

8.21
8.38

9.18

10.08
10.32
11.07

12.31

1.20
1.40
2.14
2.34
3.17
3.40
9.30

10.35
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. 1
5. 5
P

7.32
8.17
8.37
9.06
9.45

8.-
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

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 

g-6.24 
’6.38 
<6.56 
•7.15 
17.48 
= 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

BucurescI
IPredealu
Timișă

Brașovd I
1

Feldidra 
Apața 
Ăgostonfalva 
Homorodă 
Hașfal&u 
Sigliișâra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușă
Aiudă
Vințulă de susă 
Uidra
Cucerdea
Ghirișă
Apahida

Clușiu
Nădășelă
Gîhrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Râv 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
Vârad-Velencze 
Oradea-mare |

P. Ladâny 
Szolnok
Budapesta

Viena

7.35
12.50

1.19
1.55
2.15
2.47

3.56

5.28
0.57

~649

7.09

7.42
8.05

8.32
9.—

10.21
10.41

11.54
12.24

1.03
1.29

1.54
2.04
3.20
5.—
7.15
1.40

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
2.28
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56 

g-6.45 
’7.06 
<7.22 
-7.37 
’8.03
1.8.24 
•9.04

9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
6.30
1.40

Trenă 
mixtă.

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
9.65

Viena
Siadnpesta
Szolnok

7.44
8.09
8.29 
9.07

10.34 
10.20 
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

75?32

2 s

“6.11

s6.43
17.12

11.-

Aradd
Glogovață
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Conop
Berzava 
Soborșină 
Zamă
Gurasad^ 
Ilia
Branicica 
IDeva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă 
Vințulă de
Alba-Iulia
Teiușă

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

josă
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

3.401
9.30

12.38
5.36
6.06
6.18
6.43
6.55
7.14
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

(Teiușă 

Alba-Iulia 
Vințulă de 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
Ilia 
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
Radna-Lipi 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

■ Aradă

josă

ova

Szolnok
Budapesta

Viena

i

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

1.42
2.23

Copșa-mlcă
Șeica mare 
Ldmneșă
Ocna
Sibiiu

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

SiMiu-Copșa-mlcă

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

5.35
6.01
6.44
7.25
7.44

Cucerdea -Osorhe iu
li v
• Beghinulu s&sescu

6.-
1.40

8.15
6.05

8îmeria(Piski)-®»etroșemi Petroșeni-Slmeria(Piski)

Simeria 
Streiu 
Hațegu 
Pui 
Crivadia
Banița
Petroșenl

11.54
12.37

1.28
2.23
3.11
3.53
4.25

Petroșenl
Banița 
Crivadia
Pui
Hațegă 
Streiu
Simeria

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23

1.12
1.51

4.26
5.12
t>.55
6.41
7.26
8.14
8.50

Cucerdea 3.05 10.20
Cheța 3.35 10.50
Ludoșă 3.51 11.11
M.-Bogata 4.06 11.20
Iernută 4.43 11.57
Sânpaulă 4.58 12.12
Mirașteu 5.21 12.36

I 5.40 12.55Oșorheiu < 6.- 4.58
Reghinul-săs. 7.35 7.—

3.25
3.58
4.15
4.41
5.28
5.44
6.08
6.27

Beghinulu săsesc&
Oșorheiu-Cueerdea

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7.15

]?Iur£șfi-Ijud®șft-Bistrița Bâstri|a-Mureșu-]Lud®șu

Murășă-Ludoșă 
Țagă-Budatelecă 
Bistrița

4.30
7.27

11.-

Bistrița
Țagă-Budatelecă
Murășă-Ludoșă

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grăse însemnâză 6rele de ndpte.

Aradu—Timișera Timișora—Aradu

Aradă
Aradulă nou
N6meth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișăra

3.-
6.49
9.25

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

Timișâra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sâgh 
Aradulă nou
Aradă

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

Reghinul-săs.

Oșorhelu j
Mirașteu 
Sânpaulă 
Iernută
M. Bogata 
Ludoșă 
Cheța 
Cucerdea

8.25
10.-

6.45 12.15
7.05 12.35
7.28 12.58
7.50 1.19
8.23 1.49
8.31 2.02
9.12 2.18
9.44 2.46

8.—
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simeria (Piski)-Unied..

Clliirișu—Turda Turda-Ctfurișu

GhirișO 
Turda

I
9.33 4.19 Turda
9.54 4.40| Ghirlși

8.29 3.19
8.50 3.40

Simeria (Piski)
Cerna
Uniedăra

2.18
2.39
3.08

@ighișora—Odorheiu Odorheiu—Sighișora
tJnied.-Simeria (Piski).

Sighișdra 
Odorheiu

6.05
9.12

Odorheiu
Sighișâră
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6.-
8.56

Unieddra
~erna
Simeria

9.30
9.56

10.15


