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Brașovîi, 25 Aprilie st. v.
Are statulu și legislațiunea drep- 

tulu de a maghiarisa?
Despre acâsta cestiune a fostu 

vorba în dieta ungurescă cu oca- 
siunea desbaterei generale asupra 
descentralisării tableloru seu a cur- 
țiloru de apelu regescî.

însăși împrejurarea, că o ase
menea întrebare absurdă a fostu 
ventilată în dietă, și încă tocmai 
când se tracta de-o reformă justi
țiară, caracteriseză în de ajunsu 
spiritulu ce domnesce în sînulu de- 
putațiloru ungurî.

Doi vorbitori din stânga estremă 
au atinsu întrebarea maghiarisării 
și, ceea ce este mai semnificativă, 
unulu s’a pronunțată în favârea, 
celălaltu în defavârea ei și cu tâte 
aceste conclusiuni opuse au por- 
nitu amândoi din una și aceeași 
premisă.

S’a observată adecă cu dreptu 
cuventu, că dislocarea proiectată 
a tableloru regesci este făcută mai 
multu în favârea unoru o.rașe un
guresc!, dintre cari partea cea mai 
mare suntu forte apropiate unulu 
de altulti, ca Oradea-mare și De- 
breținulu, er ținuturi mari și es- 
tinse, unde suntu în maioritate na
ționalitățile nemaghiare, au fostu 
lăsate la o parte, fiindu condam
nați locuitorii loru a alerga cu 
multe cheltuieli din cele mai mari 
depărtări la tablele regesci.

Unulu dintre deputății stângei 
estreme a fostu pentru o dislocare 
a tableloru regesci mai acomodată 
trebuințeloru generale ale întregei 
poporațiuni, motivându acestă ce
rere a sa chiar cu interesulu ma
ghiarisării. Cu alte cuvinte dân- 
sulu a cfisQ, că însăși causa ma- 
ghiarisarii pretinde dreptate și 
echitate față cu toți cetățenii pa
triei.

Celălaltu deputată a stăruitu 
asemenea pentru a se lua în con
siderare interesele tuturoru cetă- 
țeniloru fără deosebire, der elu 
negă pretinsa îndreptățire a statului 
și a legislațiunei de a maghiarisa 
și cere ca să se mesure cu egală 
măsură tuturoru naționalitățiloru.

Celu dinteiu dintre acești doi 
deputați este Geza Polonyi, er alu 
doilea nu putea fi altulu decâtu 
Ludovicu Mocsary.

„Eu sunt de părere“, 4ise 
Mocsary, „că scopulu statului nu 
p6te fi de a lua asuprăși misiu
nea unui kulturegylet, căci decă 
ar voi se facă acesta, ar fi cu ne
putință, ca se răspundă îndatorirei 
sale, de a măsura cu egală măsură 
cețățeniloru patriei de tâte națio
nalitățile. “

, De aceea Mocsary a declarată, 
că nu se pâte uni cu teoria lui 
Polonyi, der îi place totuși, că 
acesta voesce să servescă causei 
maghiarisării numai pe cărarea 
dreptății și a echității și că-și alege 
astfelu ună drumă, pe care decă 
și nu se va pute ajunge maghia- 
risarea generală utopică, totuși se 
va pute dobândi ca locuitorii de 
ori-ce naționalitate din patriă să 
se unescă într’o iubire de patriă

comună și într’unu semță comună 
națională.

Deși prin declararea din urmă 
Mocsary a slăbită multă pe cea 
dintâiu, totuși prin aceea, că den- 
sulă a negată categorică, că ,ma- 
ghiarisarea este ună punctă de 
vedere îndreptățită în disposițiu- 
nile ce le ia statulă și legislațiu- 
nea“ șî-a aprinsă erăși paie în 
capă și a provocată oposițiunea 
cea mai hotărîtă a foiei guvernu
lui „Nemzet.‘:

Organulă guvernului ne spune 
acum, că statulă nu numai că are 
dreptulă, der are chiar datoria de 
a impune pretutindeni limba și 
caracterulă său națională. Ne mai 
spune, că naționalitățile au ună 
dreptă „naturală44 de a se alipi de 
limba și de naționalitatea loră, 
der numai pănă atunci au acestă 
dreptă, pănă când statulă îș! pâte 
susține caracterulă său națională 
maghiară.

Mai departe ne spune „Nem- 
zet“ că noi, naționalitățile nema
ghiare sun temă „ străini“ în acestă 
stată, care este „maghiară44 și că 
„generosa națiune maghiară44 a‘ 
enunciată în lege egala îndreptă
țire a naționalitățiloră, der nici
odată n’a enunciată egala îndrep
tățire a naționalitățiloră cu na
țiunea.

Decă der cineva ar voi în Un
garia să valahiseze seu să germa- 
niseze, acesta ar însemna că o 
naționalitate străină voesce să’și 
arate puterea într’ună stată stră
ină, ar fi der în contra legei și 
nenaturală, pe când maghiari- 
sarea statului maghiară e legală 
și naturală!

De-o miiă de ani, de când a 
tăbărîtă aici din Asia seminția tu
ranică cu căpitanulă ei Arpadă, 
nu s’au scris absurdități atâtă de 
piramidale și grosolane minciuni 
cari să isbescă în fața adeveruri- 
loră istorice și faptice cu atâta 
obrăsniciă, după cum facă nai- 
miții dela „Nemzet“, slugile plă
tite ale guvernului.

Aucfiți omeni buni și stați în
cremeniți și înmărmuriți, ce ne 
spună argații guvernului unguresc, 
că noi locuitorii cei mai vechi din 
acesta țeră suntemă străini aici! 

Și scițl ce însemneză asta? Că 
suntem o turmă de omeni fără pa
triă și fără drepturi, pe care stă
pânirea îi pâte alunga când vrea 
din țera acesta.

Cu alte cuvinte amă ajunsă 
erăși vremile Aprobateloră și Com- 
pilateloră, când se cficea lămurită, 
că Valahii voră fi suferițî numai 
pănă-i va plăce principelui și reg- 
nicolariloru.

Mocsary a vorbită numai cu- 
ratulă adevără, când a cjisu, că 
statulă n’are îndreptățirea de a 
maghiarisa și tâte svîrcolirile ce- 
loră dela „Nemzet44 nu voră pute 
răsturna acestă adevără. Teoriile a- 
cestei foi se potriveau în evulă 
crâncenului fendalismă, der astăcțî 
și-au trăită traiulă și și-au mân
cată mălaiulă și cei ce le propagă 
se facă numai de rîs înaintea lumei 
civilisate.

„Prea târițiu va’ți trecțitu, dom- 
niloră dela „ Nemzet44 ! Acesta 
este răspunsulă celă mai favora
bilă, ce vi’lă putemă da la ne
ghiobiile vâstre!

ZDT2ST
întăriri de trupe germane.

Oonsiliulă federalii germanii, a îna
intată camerelorii ună proiectă de lege 
privitoră la întăririle de trupe prin spo
rirea artileriei, lucru ce îlă ceruse de 
multă administrația militară. Sporirea 
acesta stă în următorele trei puncte: 1) 
Artileria de câmpă se sporesce cu 51 de 
baterii , așa că artileria germană de 
câmpă va ave pe viitoră 418 baterii; 2) 
corpurile de armată așezate la granițele 
Prusiei orientale, Prusiei apusene și la 
hotarele Elsației și Lorenei voră primi 
fiăcare câte 6 baterii, seu voră fi întărite 
și în timpă de pace ca și în timpă de răs- 
boiu, și a 3) batalionele corpuriloră de ar
mată așezate la numitele granițe voră 
consta pe viitoră din câte 700 de dmeni. 
Astfelă numărulă infanteriei în timpă de 
pace se înmulțesce cu 5,000 de ăment, 
âr artileria de câmpă cu 6,000 de omeni. 
E vorba așaderă, după cum scrie ună 
specialistă, ca companiile de liniă să se 
compună, în timpă de pace din câte 
660 de omeni întocmai ca așa numitele 
garde-etas. Ce privesce artileria, dintre 
364 de baterii din câte are de faptă 
Germania, numai 72 suntă provăijute cu 
tunuri mari. Răulă acesta însă vre să’lă 
delăture acuma Germania. Semaiplănuesce 
și o nouă împărțire a artileriei de câmpă. 
Proiectulă mai propune formarea unui 
nou batalionă de pionerl și a trei ba
ta one de artileriă pedestră.

Bismarck și foile rnsescl.
piarele rusescl încă nici acum nu’șl 

mai slăbescă cetitorii cu aprețiările asu
pra căderii principelui Bismarck ’și asu- 
praȘnouei situațiunl create în urma acestei 
căderi. Așa „Vjedomosti44 din Petersburg 
scrie: Când s’a retrasă Bismarck, rapor
turile dintre Rusia și Germania erau 
unele din cele mai bune. Rusia a sciută 
ce pâte aștepta dela o Germaniă, ce stă 
sub conducerea unui Bismarck, der, că 
ce pâte aștepta dela guvernulă germană 
de acum, nimenea n’o scie. Caprivi tre- 
bue să’șl lămurescă prin fapte sentimen
tele sale față de Rusia, er decă senti
mentele acestea voră fi binevoitdre, 
atunci guvernulă și poporulă rusescă 
voră răspunde buneloră porniri totă cu 
aceleșl sentimente. — „Novosti44 din 
contră întâmpină cu bucuriă căderăa lui 
Bismsrck. Foia rusâscă declară pe față, 
că pacea europenă totdeuna a avută să 
se: temă de Bismarck, der că acum Eu
ropa pote să respire liberă și liniștită. 
— „Grașdanin44 reflecteză lajîmprejurarea, 
că căderea lui Bismarck ține încă și 
acum în nedumerire pe politicii din 
Viena și Budapesta. Cu totulă altfelă face 
Crispi, ală treilea aliată, care îndată după 
căderea lui Bismarck a începută să 
oblescă drumulă înțelegerei între Fran- 
cia și Italia.

Ajutăre rusesc! în Muntenegru.
Din Cetinje se anunță foiei „Oorr. 

de l’Est44, că din Rusia au sosită ârășl 
81,521 fr. pentru săracii Muntenegreni, 
cari adaugendu-se la capitalulă adunată, 
pentru scopuri de binefacere față cu să
racii din Muntenegru, acesta se urcă la 
suma de 352,729 franci. Din suma de 

81,521 fr. însă nu s’au adausă la fondul 
amintită decâtă % parte, er restulă s’a 
folosită pentru construirea de căi stra- 
tegige.

Procesul!! lui Panița.
Membrii tribunalului militară, cari au 

să judece în afacerea maiorului Panița, 
au ținută în cailele trecute o conferență 
în care au hotărîtă, ca pertractarea fi
nală a procesului să se țină la 15 Maiu 
n. In urma acesta acusatului i-se va da 
timpulă prescrisă de lege pentru ca să-și 
pregătâscă apărarea. Pertractarea va fi 
publică, așa spune o telegramă din Sofia.

SCIRILE BILEI.
Subvenționarea confesiunilooă. Lui 

„Pester Lloyd44 i-se scrie din Bistriță: 
In ședința de deunăcjl a comunității, 
primarulă Martin Pellion presentâ ună 
emisă ală ministrului de culte, care va 
interesa și pe alte cercuri. Comuna oră- 
șenâscă de aci, care pentru scopuri bi- 
sericescl ale comunei bisericescl ev. jert- 
fesce în fiă-care ană mai multe mii, a 
votată și comunei bisericescl ref. 100 fl. 
80 or. Acesta găsi subvenția de neîn- 
deștulitore și făcu recursă în contra ho- 
tărîrei comunității. Adunarea comitatensă 
a aprobată hotărîrea comunității. Minis- 
trulă însă a, stabilită următdrele prin
cipii : Decă orașulă acordă subvențiă din 
casa sa spre scopuri bisericescl ori în 
favorea vre-unei școle confesionale , 
atunci orașulu e obligații a împărtăși pe 

fiă-care confesiune, representată acolo, în mă
sură dreptă, fără considerare la aoeea, 
că subvenția se folosesce spre scopuri 
bisericescl ori școlare. Comuna orășe- 
nescă este deci obligată a ține semă de 
credincioșii tuturoră confesiuniloră de 
acolo și a împărți între singuraticele 
confesiuni, după raporturile ce suntă a 
se cerceta, sumele de subvenționare 
anuală acordate din casa ei spre scopuri 
confesionale, bisericescl și școlare; mo
dalitatea întrebuințării însă ca afacere 
internă a confesiuniloră le privesce pe 
acestea. In afacerea subvenționărei con- 
fesiunei reformate pentru anulă 1889 e 
avisată comuna orășenescă să ia o nouă 
hotărîre pe temeiulă echității.

* * * 
încă unii pasu. Npulă ministru, un

gurescă de agricultură dă semne, , că e 
vrednică de colegii săi. Celă mai im- + 
portantă actă din vieța lui ministerială 
de pănă acum este o ordinațiune a lui 
prin care poruncesce, că dela 1 Iunie a. 
c. înoolo, tote rubricele pașapârteloră de vite 
se se împle și cu textu ungurescă. Contra 
celoră ce nu voră face așa, se va porni 
cercetarea disciplinară, er contra celorCi, 
ce nu se potă pedepsi pe cale discipli
nară se va aplica o amendă în bani 
pănă la 100 fl. v. a. Acestă satrapică 
ordinațiune (dela care nu mai e decâtă 
ună pasă pănă la ordinațiunea care va 
dispune ștergerea textului nemaghiară și 
rămânerea numai a celui nemaghiară) a 
dat’o ministrulă fiindcă forurile adminis
trative ungurescl n’ar pricepe textulă 
nemaghiară ală pașapdrteloră44

Ce ministru de bună speranță! Po
porulă dăcă vre sâ aibă funcționari, 
trebue să învețe limba funcționariloră, 
și fiind-că funcționarii suntă unguri, elă 
trebue să învețe limba ungurescă. Ce lo
gică minunată! Nici în Asia Jnu-i gă- 
sescl păreohia.

*« *
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Obținerea dreptului de farmaciștii. S’au 

ivită cașuri, oă farmaciști, cari au um
blata să-Șl oapete cdncesiune de a des
chide farmacii, pentru ca s’ajungă la 
țintă, au Căutata să-și câștige protecțiu- 
nea dineniloră cu influință și pentru 
acdsta s’au folosita de mijlocitori, pe 
cari i-au plătită bine pentru intervenirea 
lora. Pentru înlăturarea acestora abu- 
surl, se avisdză din parte competentă, 
oă darea ori refusarea ooncesiunei pen
tru dreptula de farmacista, în sensula 
legii, e reservată decisiunei ministrului 
de interne, care se ia după datele sta
bilite de autorități, neținândă semă de 
recomandațiunl ori de informațiunl. Pe- 
tenții să adune înșiși datele și să pre- 
sinte în persdnă petițiile, deeă nu voescă 
să fiă bănuițl, că n’au încredere în drep
tatea causei lora și că numai prin pro
tecția spereză să ajungă Ia țîntă.

♦ ♦ *
Depuneri la băncile din Brașovă. In 

luna lui Aprilie s’au depusa la băncile 
din Brașovă 492,000 fi. și s’au ridicata 
486,000 fi.

* * *
Lucratorii din Pesta au luata în me- 

etingula ee l’au ținuta Ia 1 Maiu, urmă- 
tdrele hotărîrl; 1) Crearea unei legi de 
ocrotire a lucrătorilora, care să dispună; 
a) 8 ore de lucru pe cji; b) oprirea co- 
piilora sub 14 ani a lucra și restrînge- 
rea lucrului la toți minorenii dela 14— 
18 ani la 6 ore pe <|i! c) oprirea lucru
lui noptea, afară de lucrula la întreprin
derile, care pretindă o neîntreruptă lu- 
orare; d) eschiderea femeilora dela 
lucru la întrdprinderile vătămătdre orga
nismului femeii; e) oprirea femeilora de 
a lucra ndptea și a bărbațilora sub 18 
ani; f) cela puțina 36 ore neîntrerupte 
de odichnă pe săptămână; g) oprirea in- 
du&triiloră și metddeloră de lucru, care 
sunta vătămătdre pentru lucrători; h) 
desființarea sistemului de schimba (pro- 
cederea patroniloră de a da lucrătorilor 
naturalie în loch de bani); i) o inspec
ția, care să cuprindă tote întreprinderile 
industriale și industria de casă, de cătră 
inspectori plătiți de stata, cari cela pu
țina jumătate să fiă aleși de lucrători. 
Lucrătdrele sunta considerate, ca comba
tante egala îndreptățite, Pentru orgarii- 
sarea clasei lucrătorilora, meetingula 
cere deplină libertate de ooalițiune și de 
întrunire.

a fosta împușcată 
Mattuz. Lucrătorii 
din causa aodsta 
abia a putută fi 

S’a

* * *
Incăerare. După soirile sosite în Se- 

ghedină, în Szaszbanya, în așa numita 
valea morii, a fostă o încăerare sânge- 
rdsă între lucrătorii mineri și între gen- 
darml. Ună lucrătoră 
de gendarmulă Ianos 
au voită să-lă sfâșiă 
pe gendarmulă, care 
scosă din mânile loră, greu rănită, 
pornită cercetare.

*
* *

La ultimulă tergă anualii din Sibiiu 
s’au vânduta 10.903 oi și miei, 1122 
porci, 924 cai, 3463 vite cornute. Măr
furi s’au vândută mai bine obiecte de 
lemnă din Săcuime, mobile țărănescl din 
Mediașă, vase 
casă. ș. a.

de pământă, pântjă de

Sinucideri.
* ♦

Luni s’a spânzurată o 
Ungurdică pe valea Cacovei din Scheiu. 
In Sighișdra o servitdre s’a aruncată în 
Zilele trecute într’o fântână.

* * *
Regularea porților^ de ferii. Ministrul 

ung. de comerciu, precum spune „B. 
Corr.“, a încheiată contractă ou firma 
de construcțiunl Hajdu și Comp, pentru 
tote lucrările de spargere și de regula
rea Dunării la Porțile de feră. Lucrările 
voră începe încurândă și deodată în dife
rite puncte.

** *
Zăpadă. In 29 Aprilie n. în oomuna 

Tășadă, oomit. Bihoră, a ninsă mai tdtă 
Ziua, din care oausă în totă împrejuri
mea aceea aerulă a fostă rece și în Zi
lele următdre.

*« « 1

In afacerea din Kecskemet i-se scrie 
lui „EgyetertesLa dorința urgentă a 
Cetățenilor!!, locțiitorulă de oficeră, con
tele George Csaky, (oare a atacată pe 
ună negustoră cu sabia) a fostă trans
ferată la regimentulă de husari Nr. 13 
din Pesta și autoritatea militară a mersă 
cu prevenirea pănă acolo, încâtă a pro
misă, că mută și regimentulă de husari 
din Kecskemet. Acestă regimentă schimbă 
garnisona cu regimentulă Nr. 13 și 
astfelă contele Csaky, care are perspec
tiva de a fi înaintată în Noemvre la 
gradulă de sublocotenentă, se ’ntorce 
ârășl în Kecskemet cu regimentulă, la 
care a fostă mutată.

Cestinnea pminliii din Beiușn.
Fatala cestiune a gimnasiului 

din Beiușu, mereu neliniștesce cre- 
erii celoră dela codițele patriotice 
unguresc!. Așa organulă partidei 
liberale din Oradea-mare „Szabad- 
sâg“ publică în Nr. 94 dela 23 
Aprilie unu articula scrisă de unu 
anumită ,,Belavări“ (sub carepseu- 
donimti ni-se spune, că scrie preo- 
tulu reformată Sipos Imre), în 
care articulu cinstitulu „Belavâri“ 
se laudă, că elu ar fi atrasă aten
țiunea guvernului asupra actului 
fundațională ală gimnasiului de 
Beiușă (!!) —Der să’lă auZimă pe _ ' . ' . 1 T-..1 •voinicosulă „Belavâii“:

... O parte a preoțimei gr. cat. 
din comit. Sătmarului, împinsă de țipe
tele alărmătore ale „Gazetei Transilva
niei11, după cum cetimă prin diare, se 
adună într’o conferență, ca să protesteze 
în contra atitudinei guvernului ungu- 
rescă.

Cei ce nu suntă orientați cu privire 
Ia partea juridică a afacerei acesteia, 
ușoră potă să credă, că înscenarea pro
testării onorațiloră domni preoți stă pe 
basa de dreptă și că guvernulă ungu- 
rescă a procedată în modă arbritrară 
față cu acestă afacere. Der pe astfelă 
de dmenl neorientați pdte să-i lumineze 
comunicatulă semi-oficiosă ală guvernu
lui, apărută în Nr. dela 1 Aprilie ală lui 
„Nemzet“, care fără de nici o îndoiâlă 
lămuresoe partea legală și îndreptățită a 
afacerei.'

Ne mai amintindă escesele și scan- 
dalele înșirate de numita fdiă, vorbescă 
numai de acea procedură legală și dreptă, 
basată și pe documentă, prin care gu
vernulă ungurescă a introdusă limba ma
ghiară ca limbă de propunere în cele 
patru olase superidre ale institutului. 
Mărturisescă, că eu de multă am aștep
tată acestă disposițiune, der a dorit’o 
aici totă Ungurulă (minden magyar em
ber), fiindcă institutulă acesta dela 1850 
încdce era cu desăvîrșire neaccesibilă 
pentru școlarii maghiari; er școlariloră 
români nu le da avantagiulă de a-șl în
suși cu basă limba maghiară, cu care 
să’șl câștige posițiă în diferitele cariere 
ale vieții. Cu puține escepțiunl, tinerii 
români școlari de aici nu puteau să se 
facă decâtă preoți și învățători. Cheia 
prin care guvernulă a deschisă ușa în
chisă, a fostă actulă fundațională ală 
gimnasiului, asupra căruia eu am atrasă 
în publică atențiunea guvernului.

Articululă după ce citeză cele 
patru puncte din comunicatulă 
semioficiosă, continuă:

Acum, pentru că guvernulă îșl face 
datoria, deși nu pe deplină, se facă de
monstrații în contra disposițiunei îndrep
tățite , pe când chiar patronulă institu
tului a fostă acela, care vrândă să susțină 
institutulă pentru biserica gr. cat., a do
bândită pe sema gimasiului cele mai 
mari favoruri posibile dela guvernă, 
(sic 1)

Fiind-că: 1) Esistența și caracterulă 
gr. cat. ală gimnasiului s’a asigurată; 
2J în clasele inferidre, încă și acum a 
rămasă limba română ca limbă de pro
punere ; 3) 0 parte dintre profesorii com
promiși au rămasă în posturile loră pe 
ună timpă dre-care, pănă când adecă

patronulă institutului pdte să întregdșcă 
corpulă profesorală cu persdne nouă, și 
pdte că oei mai calificați din ei voră ră
mână în posturile loră, ddcă voră da 
semne învederate de patriotismă. (sic !)

Acum întrebămă: pe ce basă legală 
potă să stea preoții gr. cat. sătmăreni, 
când tocmai în contra favoruriloră do
bândite și considerate ca satisfăcătore 
de episcopulă, voescă 8ă se lupte și prin 
acesta ei agiteză și în contra supremei 
autorități bisericescl. Aducă - șl aminte, 
că statulă maghiară așteptă dela ei ună 
îndoită patriotismă maghiară, fiiud-că 
esistența loră depinde dela beneficiile 
statului maghiară. E der o ingratitu
dine din partea loră, când demonstreză 
în contra disposițiunei îndreptățite și le
gale a guvernului.

De altfelă noi suntemă în clară și 
cu aceea, cine suntă conducătorii miș- 
cărei. Din nume se vede, că ei suntă 
Lazară, Selăgianu și Leșianu, foști odi- 
nidră profesori beiușenl. Și bucinările 
„Gazetei11 încă au eșită dela unulă din- 
aceștia.

ț)ău, multe cătane desfrânate 
bunulă 
care ar 
ordine.

Cu acestea am dorită a lămuri, pe 
basa comunicatului semioficiosă din „Nem- 
zet“, afacerea gimnasiului din Beiușă, 
pe care de multă dorimă a o vedâ 
odată deslegată, și încă așa, ca în lo- 

are 
Episcopă Pavelă , cătane, pe 
fi forte bine ale aduce odată la

culă misiunei nepatriotice de pănă acum,
< - • • ceea 

așteptă dela 
cărui venită 
odinioră ală 
de Oradea-

,,Belavări“
Aprilie al

I

să împlinescă o misiune patriotică, 
ce statulă maghiară o și 
ună institută gr. cat. ală 
este ruptă din fondulă de 
episcopiei romano-catolice 
mare.

Totă acestă domnu 
publică în Nr. dela 27 __r___
aceluiași cpa™ ună altă articulă, 
din incidentul u faimosului articula 
ală canonicului Lauran. publicată 
în Nr. 78 ală „ Gazetei “.

Admiratorula canonicului Lau
ran se bate în peptă și strigă, 
că elă nu este unulă dintre aceia 
cari dorescă stingerea gimnasiului 
de Beiușă, ci doresce numai, ca 
spiritulu institului se fiă patriotică, 
er profesorii, cari nu se conducă 
de acestă spirită se se depărteze 

•£ .r-, ■ -
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de propunere și în genere limba 1 
institutului să fiă cea maghiară, 
fiindcă acesta se pdte pretinde și 
pe basa actului fundațională (???); 
Zice apoi, că nu se împacă cu 
acea parte a articulului d-lui Lau
ran în care se susține, că o faptă 
culpabilă a. unui studentă nu pdte 
forma caracteristica institutului. 
Va se (țică cinstitulă „Belavări11 
nu se mulțămesce de totă nici cu 
enunciațiunile „ discretului 11 din 
Oradea, der cu tote acestea, mai 
la vale, aduce laude d-lui Lau
ran felicitându-lă, că .,a luată po
sițiă față cu ultraiștii11.

Ce 4i°e la tdte acestea d-lă 
Lauran? Nu se semte mustrată în 
consciința sa față cu astfelă de 
laude ?

---- ~ . xxwpa©aiea, siaDiciuneaBpinuu se se depărteze 1 și S6rviiisniUlii cela mare ala inteli ței dela institute; mai departe limba naoi.a u-1

I Episcopii catolici conWa ministrului Csaky.
O telegramă din. Pesta cătră 

„Neue freie Presse11 comunică ur- 
mătdrele cu data de 3 Maiu:

Agitațiunea clerioală în contra emi
sului ministrului în privința matriculeloră 
ia deja forme și dimensiuni, ca și cum 
Ungaria s’ar afla în mijloculă celei mai 
violente lupte pentru cultă... Preoții ca
tolici ai diecesei Oradiei-marI, în fruntea, 
cărora se află episcopulă Dr. Lorenz 
Schlauch, care n’a publicată emisulă, 
nu numai au trimisă inderătu emisulă, ce 
li-s’a îmânată prin autoritatea adminis
trativă, ci chiar au scrisă pe dosă, că 
in afaceri religiose nu primescă dela au
toritățile administrative nici ună avisu.

Cum că preoțimea urmeză unui 
Hfot d'ordre dată și în tdtă țâra se aș-

Nr 93 — 1890.

teptă manifestațiunl, cum s’au făcută după 
vorbirea din Aradă a împăratului, e fără 
îndoială. Deja ac|I s’a începută cu pu
blicarea astorfelă de manifestațiunl pro- 
teștătdre. Cea dinteiu e din diecesa Ora- 
diei-marl. In acestă manifestația, care 
probabilă va servi ca modelă celoră ur- 
mătdre, se desemneză emisulă ministru
lui de culte, ca ună actă de volniciă, 
care vatămă consciința, și mai departe se 
Zice:

„Protestămă în oontra disposițiunei, că 
neestradarea unui biletă de boteză ar fi o 
vătămare a vre-uner oprell polițienesol, 
căol mânuarea matriculeloră, __
creată biserica, se ține de afacerile ace
lea, asupra cărora ar fi chemată poliția 

anr>»*n'rr'' ---

ce le-a 
se ține de afacerile ace- 

să supravegheze în interesulă ordinei pu
blice. Totă respectulă, der cu sinceri
tate si hotărîre bărbătescă declarantă, că 
noi nu vomă urma acestui emisă, și de 
totă deosebită accentuămă, că noi nu sun- 
J u " ...... - și în lu-

creată biserica,

. | temu funcționarii d-lui ministru și vtv 
, crurt religiose nu primimă dela elă avisuri, 
■ ce le dă ocolindă pe superiorii noștri 

penți, pe episcopi. Ne î __
gămă, că d-lă ministru ar ave dreptă să 
dispună, în ce religiune au să’șl crescă 
părinții copii, căci acesta e ună dreptă 
naturală ală părințiloră, dată de Dum- 
ne4eu.“

In acestă tonă se protesteză mai 
departe în manifestațiune și în fine preo- 
țimea se provocă să desfășure cu țelulă 
deschisă stegula rcsistenței.

Să’nvețe de aci preoții noștri 
și mai alesă cei, cărora le place 
să fiă slugă la derldga, să’șl plece 
capulă, cum răspundă preoții har
nici la volniciile ministrului.

Corespondența „Gaz. Trans.“

Hodacă, 28 Aprilă 1890.
On. D-le Redactoră! In corespon

dența „Din comitatulă Mureșă Turda, 
Aprilie 1890“, apărută în N-rii 76 și 77 
din 5/17 și 6/18 Aprilă a. c. ai prețuitei 
„Gazeta Transilvaniei^ descrindu - se 
unele stări de lucruri din acestă comi- 
tată, între altele se amintesce și de ale
gerea de membri în oomitetulă comita- 
tensă din cerculă electorală ală Gur- 
ghiului, susținându-se, că causa resulta- 
tului nefavoritoră pentru noi ală acelei 
alegeri a fostă: nepăsarea, slăbiciunea

com-
îndoima și ne-

, „peste totă.“
In interesulă adevărului, cu privire 

la alegerea din cestiune, în numele in
teligenței române din comunele Hodacă, 
IbănescI și Orșova, îmi țină de datorință 
a da unele deslușiri, rugându-vă cu totă 
respectulă să binevoiți a-le da locă în 
coldnele prețuitului Z'ară, ce redigiațl, 

Alegerea din vorbă s’a 'ținută în 
Gurghiu în 30 Octomvre a. tr. fără par
ticiparea alegătoriloră români din 00- 
munele Hodacă, IbănescI și Orșova, cari 
formeză maioritatea și cărora ținerea ale- 
gerei nu li-s’a adusă la cunoscință din 
partea antistieloră comunale respective, 
precum despre aceea s’a informată on. 
publică cetitoră ou dto 3. Noemvre a. 
tr. în Nr. 241 ală prețuitei ndstre „Ga
zete.11 Prin urmare e nebasată informa- 
țiunea din corespondența susă atinsă, 
că alegătorii români cu ocasiunea amin
titei alegeri — în acelă înțelesă — ar fi 
fostă duși pe ghiață, și că și-ar fi dată 
voturile altora, cari suntă străini de ne- 
mulă loră, ci au fostă nedreptățiți pentru 
că nu fură încunosoiințațl despre ține- 
nerea alegerei, ca să pdtă participa.

Din causa susă atinsă alegătorii ro
mâni au și insinuată recursă contra alege
rei făcute fără participarea loră, la lo- 
culă competentă, în sensulă legei, în 
urma căruia, precum se vede din comu
nicatulă oficiosă aci în copiă autentică 
alăturată, pe carele pentru lămurirea lu
crului asemenea mă rogă a-lă aduce la 
cunoscință publică, ou dto 15 Noemvre a. 
tr. alegerea membriloră comitetului co- 
mitatensă s’a și deolarată de nimicită.*)

*) In copia ce ni-o trimiteți se dice, 
că comisiunea verifioătăre, în urma re-
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De atunci și pănă în presinte ale

gatorii români'aștâptă defigerea unei ale
geri nouă, la care să pdtă participa și 
ei, insă în deșertă, căol înounosciințarea 
despre aceea nu mai sosesce, âr de altă 
parte cu mirare am vădută, câ la orga- 
nisațiunea comitatensă din Decemvre a. 
tr. au participată și membrii comitatensi 
aleși, a căroră alegere a fostă deja de- 
chiarată de nimicită.

Contra procedurei aoesteia de totă 
curidsă și neprioepută de noi, după 
o înțelegere ou alegătorii, nu vomă 
lipsi a întreprinde pașii ulteriori de 
lipsă.**)

cursului înaintată din partea D-Vdstră, 
a anulată ce-i dreptă alegerea, der se 
(jice tot-odată, că în contra acestei sen
tințe de anulare ,,se pote înainta recursă 
în timpă de 15 cjile la comisiunea cen- 
surătdre permanentă." — Nu cumva des- 
poții D-Vdstră voră fi profitată de acestă 
ușiță de scăpare? — Red.

**) Negreșită, și încă fără întâr
ziere, căci chiar decă în urma vre-unui 
recursă s’ar fi nimicită sentința de anu
lare, D-Vdstră trebuia să fiți despre 
acdsta încunosoiințațl. — Red.

Din acestea se vede destulă de lim
pede, că fără basă se învinovățeece de : 
nepăsare, slăbiciune și servilismă mare, 
inteligința română din cerculă electorală 
ală Gurghiului, căreia ia zăcută la inimă 
causa națională și îșî va împlini și pe 
viitoră cu sânțeniă datorințele sale na
ționale.

Primiți etc.
Alesandru Ternavenu, 

parochă gr. cat. în Hodacu.

Sinodulu archidiecesanu din Sibiiu.
Ședința a V-a, ținută la 12/23 A- 

prilie, 1890.
S’a continuată cu raportulă comi- 

siunei școlare asupra raportului consis- 
toriului oa senată școlară și punctele de 
raportă : despre catechisațiunea tinerimei 
ndstre dela institutele de învățământă 
streine; despre esamenele de cualifîca- 
țiune învățătorescl; esamenele anuale la 
șcdlele ndstre cu finea anului scolariu 
1888/89; visitațiunea școleloră; ajutorele 
menite pentru sc61e și învățători despre 
ajutorele votate din fundațiunea „Șa- 
guna“ în contulă anului 1889, — s’au 
luată spre soiință.

Punctulă din raportă referitoră la 
conferirea stipendieloră comisiunea de- 
asemenea a propusă să se iee spre sci- 
ință; er deputatulă Dr. Ioană Mihu la 
acestă punctă a făcută următdrea pro
punere :

Alegerea studiiloră și a universității 
nu se lasă în libera voiă a stipendiștiloră 
archidiecesanl, ci cu considerare la tre
buințele seminariului „Andreiană" și a 
scăleloră ndstre medii din Brașovă și 
Bradă consistoriulă în viitoră va con
feri stipendiile archidiecesane pentru 
anumite studii și universități; er pentru 
a se vede sporiulă, ce’lă facă stipen- 
diștii în studiu, despre acesta să ra
porteze consistoriului în fiăcare sesiune 
sinodală.

Trista esperiență în acestă respectă, 
că tinerii pe la universități nu totdeuna 
îșî facă datorințele cu consciențiositate, 
ca cu timpulă să devină membrii folo
sitori ai bisericei și ai națiunei, și să nu 
rămână ună felă de balastă pentru so
cietatea în care trăescă, acestă împre- 
giurare a dată nascere la o discuțiune 
intensivă. S’a luată apoi următorulă con
dusă :

Punctulă din raportă despre sti
pendii să ia spre sciință cu adaugerea, 
că alegerea studiiloră și a universității 
nu se lasă în libera voia a stipendiștiloră 
archidiecesanl, ci cu considerare la tre
buințele seminariului „Andreiană“ și a 
scdleloră ndstre medii din Brașovă și 
Bradă, consistoriulă în viitoră va con
feri stipendiile archidiecesane pentru anu
mite studii și universități.

Punctulă din raportă, care tracteză 
despre conferințele învățătorescl, la pro
punerea comisiunei să ia spre sciință cu 
acea observare, ca în viitoră raportulă 
generală conformă conclusului sinodală 
58 din 1889 și 84 din 1888 să se es- 
tindă și asupra activității despărțămin- 
teloră reuniuniloră învățătorescl.

Totă comisiunea școlară prin refe- 
rentulă său deputatulă George Moiană, 
refereză asupra raporteloră speoiale ale 
consistoriului archidiecesană, ca senată 
școlară în causa admiterei ca manuale 
în scdiele ndstre a următoreloră opuri 
censurate și recomandate de consistoriu:

1. „Istoria Ungariei in legătură cuis- 

toria universală'1 pentru școlele poporale 
de Silvestru Moldovană; 2. „Cartea de 
cetire maghiară'1 de Dr. Ioană Crișiană 
și Nicolau Putnoky, pentru școlele se
cundare, preparandii și pentru privați; 3. 
„Istoria patriei și Elemente din istoria 
universală^ pentru școlele poporale ro
mâne de Ioană Dariu.

La propunerea comisiunei: Sinodulă 
admite manualele numite spre a se folosi 
în șcdlele ndstre.

In legătură cu raportele școlare re
ferate, sinodulă la propunerea comisiu
nei școlare, însărcineză pe consistoră, ca 
în viitoră cu ocasiunea censurărei ma- 
nualeloră de șcdlă, pe oarl le recomandă 
sinodului spre admitere în șcdlele ndstre 
să reflecteze și asupra prețului loră și 
întru câtă acesta ar fi esagerată, să stă- 
ruiască pentru reducerea acelui preță, 
ținendă contă totdeodată și de conclu- 
sulă de sub Nr. 102 punctă IV ală si
nodului din anulă 1887, în sensulă că
ruia cărțile menite pentru usulă școlelor 
ndstre să se tipărdscă în tipografia archi
diecesană.

Din considerare, că atâtă în secțiu
nea pedagogică, câtă și în oea teologică 
a seminarului nostru lipsescă unele ma
nuale necesare de învățămentă Sinodulă 
la propunerea deputatului Dr. Ilarionă 
Pușcariu ia următorulă condusă:

Lipsa de manuale corăspunZătdre 
atâtă pentru seminarului pedagogico- 
teologică, câtă și pentru șcdlele medii 
din archidiecesă, fiindă simțită, consisto
rială archidiecesană se însărcineză a stu
dia și propune sinodului archidiecesană 
în sesiunea procsimă, în oe modă s’ar 
pute procura manuale corăspunZătore pen
tru numitele institute ?

La ordinea cjhei se pune apoi ra
portulă comisiunei financiare, care prin 
raportorulă său Ioană Turcu refereză:

a' asupra raportului consistorială re
feritoră la edificarea unei case nouă în 
loculă celei vechi din strada Cisnădiei 
Nr. 7 și strada Ernei Nr. 26 și 28 și 
comisiunea a făcută următdrea pro
punere :

Casele numite în raportă, fiindă 
vechi, să se demoleze și în loculă loră 
— considerândă posiția cea de totă fa
vorabilă a terenului, să se clădescă o 
casă nouă corăspuncjătdre împrejurăriloră, 
cerințeloră locali și intereseloră fondului 
seminarială.

Sinodulă la propunerea deputatului 
P. Cosma a luată următorulă condusă;

Consistoriulă se autorisdză, ca în lo
culă caseloră celoră vechi și necorăs- 
pundătdre din strada Cisnădiei Nr. 7 și 
din strada Ernei Nr. 26 și 28 din Sibiiu, 
cari stau în legătură una cu alta, și 
suntă proprietatea fondului seminarială, 
să clădescă o casă nouă corăspunZătore 
pentru închiriată în sumă cam de 100,000 
fl., er despre esecutare să raporteze sino
dului la timpulă său;

h) asupra raportului consistorială 
pe lângă care s’a așternută rațiociniile 
fonduriloră și fundațiuniloră consistoriale 
pe anulă 1889, și pe lângă unele obser
vări neînsemnate, formale, s’a luată ur- 
mătorulă condusă:

1. Rațiociniile pe 1889 se aprobă și 
consistoriului archidiecesană se dă abso- 
lutoriulă, dr pentru supererogatele cu
prinse în raportă se dă îndemnisare, 
avendă cassa a arăta pe viitoră banii 
depuși la institute de economii în rândul 
obligațiuniloru private și nu ca bani gata;

c) asupra raportului consistorială pe 
lângă care s’a așternută rugarea comu
nei Felța în causa ertărei sumei de 1000 
fl. din împrumutulă de 5000 fl. v. a. din 
fondulă Rudolfină, — la propunerea co
misiunei sinodulă decide:

Deorece din împrumutulă dată s’a 
cumpărată o moșiă, față de venitulă că 
reia debitorii nu potă seu nu voescă a-șl 
da rațiociniu cererea se respinge și con
sistoriulă se indrumă a încassa întrega 
pretensiune a fondului cât va pute mai 
curendă ;

d) asupra raporteloră consistoriali 
despre starea proceseloră fonduriloră și 
fundațiuniloră archidiecesane pe anulă 
1889 și inventariulă realitățiloră arohi- 
diecesane ou 31 Decemvre 1889, și la 
propunerea comisiunei se i-au spre sci
ință. In fine

e) raportulă consistoriului referitoră 
la nerevidarea rațiociniiloră tipografiei 
archidiecesane pe anii 1884—1889 con
formă propunerei comisiunei — se ia 
spre sciință cu adaugerea, ca pe sesiu
nea viitdre a sinodului să se substernă 
revădute de consistoriu tdte rațiociniile 
pe durata aniloră espirațl, — dr pe vi
itoră consistorulă să îngrijdscă, ca rațio
ciniile tipografiei să se substernă pe fiă
care ană regulată sinodului.

Ședința Vl-a s’a ținută esclusivă nu
mai pentru alegerea unui asesoră ordi
nară în senatulă strînsă bisericescă.

Raportulu generalii
ală consistoriului archidiecesană, ca senată 
școlară, despre activitatea sa in decursulă 

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

III. Școle poporale, a) C o p i i d e 
șcdlă. In anulă școlară 1888/9 numă- 
rulă eleviloră obligați a freouenta școla 
ni-se presentdză în următorulă tablou:

Dela 6—12 ani: Obligați 66,115, 
(35,750 copii, 30,365 copile), dintre cari au 
frecuentată în semestrulă 1: 44,885, 
(26,189 copii și 18,696 copile).

Dela 12—15 ani: Obligați: 25,437 
(copii 13,457, copile 11,980), dintre cari 
au frecuentată în semestr. 1: 12,241 (co
pii 6,510, copile 5,731).

Suma tuturora copiiloră obligați a 
frecuenta șcdlă este 91,552. Suma tu- 
turoră copiiloră, cari au frecuentată șcdlă 
în semestrulă I este 57,126 sdu 62°/0.

In comparațiă cu anulă școlară pre- 
mergătoră se arată la copiii obligați a 
frecuenta școla o crescere de 1,856 și la 
cari au cercetată șcdlă o crescere de 
2,555. Date mai speciali sub 4/.

5) Adj us tar ea ș c 61 el o r ă. Edi
ficii școlare proprii suntă arătate 651, 
închiriate 152. Din tdte apară, ca corăs- 
pundătore 590 și ca necorăspun4<5- 
tore 214. Grădina de pomărită e ară
tată în 481 comune, dintre cari 269 
apară ca cultivate, și 212 ca neoulti- 
vâte.

In comparațiă cu anulă trecută se 
arată la grădinile de șcdlă o crescere 
de 44, la cele cultivate o crescere de 1 
și la cele necultivate o crescere de 46. în
tocmiri pentru gimnastică au 250 comune 
bisericescl. Date mai speciale sub s/.

c) Averea școleloră. Nemiș- 
cătore: edificii și pământuri 743,949 fl. 
88 cr. Mișcătore: bani, hârtii de valdre, 
mobile etc. 189,861 fl. 51 cr. Suma 
933,811 fl. 39 cr.

Venitulă totală anuală ală șcdle- 
loră este în sumă de 75.635 fl. 69 cr. 
In comparațiă cu anulă trecută școlară 
se arată la suma totală a averei o de- 
crescere de 38.034J fl. 21 cr și la ve
nitulă anuală ală școleloră o crescere 
de 3,512 fl. 68 cr. Date mai speciale 
sub e/.

d) Salariile învățătorescl. 
Salariile solvite învățătorii oră în întrega 
archidiecesă dau suma de 168,674 fl. 60 
cr. In termină mediu computată vine pe 
ună învățătoră suma de 170 fl.

Salariile s’au solvită: a) Din fon
duri școlare fi. 22,527.53 ; 3) Din alodiu 
fl. 30,493.68; c) Din lada bisericei florini 
19,086.89; d) Dela poporă fl. 72,644.78;
e) Din alteisvdre fl. 4,279. —;/) Viotuale 
5,737.20; g) Cuartiră fl. 7,991.50; h) 
Lemne de focă florini 5,914.02; Sumafl. 
168,674.60.

In comparare cu anulă trecută cu o 
sumă totală de fl. 164,058.93 resultă o 
orescere de fl. 4,615.67. Date epeciale 
sub 7/.

e) Numărulă școleloră. Rubrica acesta 
cuprinde date statistice pentru anulă 
școlară curentă. Ele ne arată tabloulă 
următoră : Archidiecesă de presentă are 
1214 comune bisericescl, dintre cari 938 
matre, și 276 filii. Dintre acestea sus
țină șcdlă proprie 744 matre și 26 filii, 
cu totulă 770. Nu susțină șcdlă propriă 
185 matre, 249 filii, cu totulă 444 co
mune bisericescl. Dintre aceste afiliate 
la școle de ale ndstre suntă matre 62 
și filii 114; er elevii din celelalte comune 
suntă avisațl la cercetarea de șcdle 
străine și starea loră e următdrea:

La greco-catolicl matre 33, filii 12, 
la romano-catolicl matre 3, filii 4, la ev. 
reformați matre 5, filii 19, la ev. lute
rani matre 7, filii 22, la unitari matre 
1, -filii 3, la școle de stată matre 26, 
filii 14, la șcdle comunale matre 31, 
filii 46, la șcdle de reuniuni private 
matre 10, filii 1.

înregistrate protopresbiteratele după 
numărulă comuneloră, cari susțină șcdlă 
propriă, ni-se presentdză următorulă 
tablou:

1. Zarandă 39 comune din numărulă 
totală 60. 2. Agnita 34 din 37. 3. Clușiu 
33 din 46. 4. Ilia 32 din 45. 5. Făgă- 
rașă 30 din 37. 6. Sibiiu 27 din 33. 7. 
Sebșă 27 din 33. 8. Alba-Ilia 26 din 40. 
9. Orăștiă 26 din 36. 10. Sighișora 26 
din 40. 11. Brană 22 din 22. 12. Deșă 
22 din 33 13. Geoagiu I 22 din 37. 14. 
Geoagiu II. 22 din 30. 15, Reghină 22 
din 27. 16. Avrigă 21 din 23. 17. Mer- 
curea 21 din 24. 18. Ungurașă 21 din 
26. 19. Abrudă 21 din 23. 20 Cohalmă 
20 din 37. 21. Hațegă 19 din 76. 22. 
Lupșa 19 din 30. 23, Bistrița 18 din 28. 
24. Deva 18 din 54. 25. Treiscaune 18 
din 56. 26. Brașovă I. 16 din 17. 27. 
Câmpeni 16 din 20. 28. Dobra 15 din 
26. 29. Mediașă 15 din 24. 30. Târnava 
super, 15 din 18. 31. Brașovă II. 14 din 

28. 32. Cetatea de petră 14 din 16. 33. 
Solnocă 14 din 17. 34. Murășă-Oșorheiu 
13 din 31. 35. Săliște 13 din 13. 36. 
Târnava inferidră 13 din 26. 37. Turda 
13 din 28.

Informațiuni polițienescl.
S’a perdută Duminecă între 7—73/4 

dre pe drumulă dela Valea Mărcdie pănă 
’n Strada teatrului ună lanță de aură 
pentru cesornică, cu medalionă și cheiță. 
Celă care l’a găsită să’lă ducă la poli- 
țiă și va primi dreptă răsplată 10 fl.

Duminecă ndptea spre Luni între 
2—3 dre s’a perdută pe drumulă dela 
Promenada de josă pănă ’n Strada căl- 
dărariloră o tabacheră de argintă, smăl
țuită vânătă deasupra. Celă ce a găsit’o 
să o ducă la polițiă.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS4*.
(Serviciulă de coresp. biuroului din Pesta.)

Berlinu, 7 Maiu. Imperatulu. a 
deschisu parlamentulu. Discursulîî 
tronului cjic©, că susținerea dura
bilă a păcii e necontenitu țelulu 
nisuinței împăratului și pdte es- 
prima convingerea, că i-a succesu 
a întări la tote guvernele esterne 
încrederea în siguranța acestei po
litici. împreună cu împeratulîî și 
cu înalții aliați recunbsce și po- 
porulu, ca problemă, ocrotirea păcii 
prin cultivarea apărării, a alianțe- 
loru încheiate și a raporturiloru 
amicale esistente cu tote puterile. 
OrI-ce schimbare a raporturiloru 
de putere pericliteză echilibrulîî 
politicei de pace. Mesagiulîi anunță 
proiectulu militară și măsuri pen
tru ocrotirea lucrătoriloru. Mesa- 
giulu a iostu primită cu vii aplause.

UST ecrolog'iă.
Ana Popă măritată Moldovană, preu- 

tesă în Ascileulă mică cu soțulă și fii 
săi, Ludovica Popă măr. Pușcariu, proto- 
popesă în Betlenă ou soțulă și fiica sa, 
Paulina Popă, măr. Babosu, proprietăresă 
în Nima cu soțulă și fii săi — ca fiice 
resp. gineri și nepoți; Vasiliu Popă, ca
nonică în Gherla, Ștefană Popă, proto- 
popă-parochă în Mihaltiu cu soția și fii 
săi , Nicolau Popă , parochă în Lu- 
gierdă cu soția și fii săi, Maria Popă 
văduvă preutesă în Cetană cu fii săi —, 
ca frați, respective cumnate și nepoți: 
Ana, Maria cu soțulă și dr. Ștefană C. 
Popă ca nepoți, în numele loră și ală 
număroșiloră consângeni, cu inima lo
vită de grea durere aducă la cunoscința 
tuturora cunoscuțiloră și amiciloră, că 
preiubitulă loră părinte respective stră
bună și frate, respective cumnată și 
unchiu Gregoriu Popu, parochă română 
gr. cat a Gârboului unguresoă provă^ută 
ou sântele taine ale moribundiloră, a re- 
pausată, la casa fiicei sale din Asoileulă 
mică în 1 Maiu 1890, în ală 66 ană ală 
vieței și 43-le ală păstorirei sufletescl. 
Credinciosulă soță nu a sciută supra
viețui pe neuitata sa consdrtă — ador
mită în Domnulă în Decemvre anulă 
trecută, ci a urmat’o în scurtă, lăsâudă 
aiol pe nemângăiații săi fii, cărora li-aj 
fostă ună părinte pururea îngrijitoră șl 
pe duioșii săi frați și consângeni, pe car, 
i-a iubită din adânculă sufletului săue 
preoum și pe întristații săi poporenl, p 
cari i-a păstorită în restimpă aprdpe de 
ună jumătate de seolu ou deplină abne- 
gațiune și zelă într’adevără apostolioă. 
Osemintele scumpului defunctă s ’au 
astruca la Ascileulă mică în 3 Maiu st. 
n. 1890.

Fiă-i țărîna ușdra și memoria ne
uitată !

Curgnlfl ia bursa de Viena
din 6 Maiu at. n. 1890.

Renta de aură 4%............................... 103.05
Renta d< hârtii 5%.................................99.30
împrumutulă c&iloră ferata ungaro -

aură.....................................................117.20
dto argintă -...........................95.80

Renta de hârtii austriaci .... 89.40
Renta de argintă austriacă - - - . 89.80
Renta de aură austriaci.........................109.95
LosurI din 1860 ................................ 139.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 943.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 339.— 
Acțiunile băncei de credită austr. • 300.— 
UalbenI împărătesei-................................. 5.54
Napoleon-d’orI..................................... 9.41
Mărci 100 împ. germane .... 58.07’/,
Londra 10 Livres sterlings .... 118.25

Editoră și Redaotoră responsabilă :
Dr. Aurel Murejlanu.
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Nru. 854—1890.Cursul u pieței 3Brașe>vu
din 7 Maiu st. n. 1890.

Bancnote românesc! Onmp. 9.34 Vend. 9.37
Argintă românescă - 9.29 rt 9.32
Nnpoleon-d’or! - - - n 9.39 n 9.42
Lire turcesc! - - - M 10.60 n 10.65
Imperial! .... n 9.60 9.65
Gal bin! .. r 5.45 H 5.50
Boris. fonc. „ Albin»u 6°/0 n —.— n —,_

n r „ 5°/o M —.— —.—
Ruble rusescl - - ■ » 131. »i 132.
Mărci germane - - n 57.80 u 58.10
Discontulă 8—8n/0 pe ană.

Cele mai bune

Materii (stofe) de Briinn
liferdză cu prețurile originale

Fabrica de postavuri fine
Siegel-lmhof

în Brunn.
Pentru unii rendu de haine bărbătesc! 

de primavera, seu veră
este de ajunsă ună cuponă în lungime de

3T0 mtr., cari facă 4 coțl de Viena. 
Ună cuponă din

lână veritabilă costă
n. 4.80 calitatea obicinuită.
ii. 7.75 calitatea fină.

B*'  fi. 10.50 calitatea cea mai fină.
fi. 12.40 calitatea suprafină.

Mai departe suntă de căpătată în cea 
mai mare alegere Kammgarne țesute cu 
firicele de mătase, stofe pentru pardesiurl, 
pâslă (Loden) pentru vînătorl și turiști, 
peruvienă și toscingă pentru haine de sa- 
lonă, postavuri pentru uniforme de amplo- 
iați, stofe de spălată din ață pentru băr
bați și copii, stofe veritabile de pichetă 
păntru giletcl, etc. etc.

Pentru marfa bună, li ferați a esactă și 
întocmai după mostre se garântăză.

Mostre gratis și franco. 
268,40-20

PUBLICAȚIUNE
Scaunulă orfanală orășenescu 

din locă, ca oficiu de pertractare, 
oonformu § 250 alu art. de lege 
XX din anulă 1877 face prin acesta 
cunoscută, că în urma cererei de 
bună voiă a curatorului averei ră
mase dela d-na Carolina Wachter, în 
tfiua de 4 (16) Maiu 1890 și even
tuală în cailele de lucru următbre, 
înainte de amecji dela 9—12 ore și 
după amedp, dela 3—6 ore se voru li
cita în publica în casa Nr. 596 strada 
poștei, obiectele ce aparțineu vădu
vei de comite supremu 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.

Brașovii, în 30 Aprilie 1890.

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

i

50 cr

<

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate 
trei luni, 
șese luni 
unu ană.

ABONAMENTE
„GAZETA TRANSILVANIEI

Prețulu abonamentului este
Pentru Austro-Ungaria

luni............................................
luni. . ...................................
ană..................................

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă

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

Pentru România și străinătate: 
ană........................................................ 8
șese luni .   4
trei luni.................................. .2

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușoru și mai

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

franci, 
franci, 
franci.
repede prin

uomnii, cari se voru abona din nou, să binevoiescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/4

Mersult tremiriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Octomvrie 1889

I

Budap esta—Pr edealti Predealâ—ISudapesta
Trent, 
aooele- 

ratii.
Trenă 

aocele- 
ratu

Trenu 
omni
bus

Tren de 
per- 
sdne

Trenu 
accele
rată

Tronă Trenă 
omni
bus

accele
rații.

BS.-Pesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Ajradâ-IB.-Pesta Copșa-mică—Sibiiu
Tron do 
por- 
adne

Trenă omni
bus

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. țadâny

Oradea-mare

Vârad-Velencze 
Fugyi- V âs ârheli 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin 
Stana .
Aghiriș
Ghirbău 
tfădășel

3.40
””9ĂÎ0
11.18
12.57
2.22
2.30

8.—
2.- 
4.05 
5.46
7.01
7.11

8.-
3.10
7.22

Clușlu J I
^.pahida 
llhiriș. 
Cucerdea 
(Jidra 
rințulă de s 
viud 
feiușu 
Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigliișdra 
Hașfalău 
Homorodă 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

susii

Brașovii

Timișă
Predealu

BucurescI

3.-
3.31

7.41
8.16

4.24
4.52

5.49
6.02
6.14

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

9.05
9.35

Tren de 
per
sane

10.35
11.02
1123
12.44

1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.11
5. 5
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45

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

J!0|P:6.1
9.28j'

11.38
1.51
2.11 ■
2.19
2.32. 
2.55: 
3.38: 
4.01 1 
4.23: 
4.49:
5.31
5.40
6.12

?6l24I
16.38
46.56 
•■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 
'redealu

Timiști

Brașovii

Feldidra
Apața 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

’ Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușfl
Aiudă
Vințulă de susă 
Uidra
Cucerdea 
Ghirișfl 
Apahida

Clușiu '

Nădășelă
Gîhrbău
Aghireșu
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rdv 
Mezo-Telegd 
Fugyi-V âsârheli 
V ârad-V elencze

Oradea-mare j

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta

Viena

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenti 
do 

pers.
Trenă 
mixt

7.35
12.50

1.19
1.55
2.15
2.47

3.56

5.28
5.57
6 19

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.—

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 

s-6.45 
’7.06 
•ș.7.22
17.37 
: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

Trenu 
mixtă.

8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30

11.51
9.55

Viena

Budapesta^
Szolnok

7.07
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 

~5?32 «

= 6.11
3 
"6.43
Ș7.12

A rad ii

Glogovațu 
Gyorok 
Paulișu 
Radna-Lipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasad-.
Ilia 
Branicica 
Deva
Sisneria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă 
Vințulă de
Alba-Iulia
Teiușă

joșii

11.-

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

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

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

3.40
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-Lip 
Paulișu 
Gyorok
Glogovaț

■Arad ii

joșii

ova

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

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

Sibiiu-Copsa-mică

Sibiiu
Ocna
Ldmneșă
Șeica mare
Copșa-ntică

9.10
9.37

10.05
10.40
11.09

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

6.-
1.40

8.15
6.05

5.35
6.01
6.44
7.25
7.44

Cucea’dea -Oșorb e iu 
OeghinuSu săsesc®

Simeria(Piski)-Peti*oșeiu  Petr®șeni-Simeria(Piski)

Simeria
Streiu 
Hațegă 
Pui 
Crivadia
Banița 
Petroșeni

l
6.47 11.54 Petroșeni 9.36
7.40 12.37 Banițe 10.17
8.51 1.28 Crivadia 10.58

10.02 2.23 Pui 11.42
11.02 3.11 Hațegă 12.23
11.50 3.53 Streiu 1.12
12.30 4.25 Simeria 1.51

4.26
5.12
b.55
6.41
7.26
8.14
8.50

Reghlnul-săs.

Cucerdea 
Cheța 
Ludoșă 
M.-Bogata 
Iernută 
Sânpaulă 
Mirașteu

Oșorheiu

3.05 10.20
3.35 10.50
3.51 11.11
4.06 11.20
4.43 11.57
4.58 12.12
5.21 12.36
5.40 12.55
6.^ 4.58
7.35 . 7.1—

3.25
3.58
4.15
4.41
5.28
5.44
6.08
6.27

7.51
8.17

Ai*adia —jTifiBaiș®ra Timftșora—Aradft

8.42
8.47 

10.08 
11.51

1.55
7,15

Aradă 
Aradulă nou 
Nemeth-Sâgh
Vinga 
Orczifalva
Merczifalva 
Timișdra

6.12
6.36
7.01
7.30
7.55
8.13
9.04

4.12
4.38
5.01
5.29
5.47
6.04
6.50

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva
Vinga
Nemeth-Sâgh 
Aradulă nou
Aradu

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

Biegb&nulu săscscii* 
®ș®rheiu-Cucerdea

Reghlnul-săs. 8.25 8.-
1

Oșorheiu < 10.- 9.49
1 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
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

Simeria (Piski)-Unaesl.

Gliirișâ—Turda
Mureșâ-I.udoșâ_ffiistrița ISistrița-MjHreșu-^udoșâ

Turda—&hir ișu

Murășă-Ludoșă 
Țagu-Budatelecu 
Bistrița
1

I _—Ji —=====
4.30| Bistrița

Țagă-Budatelecă
_ | Murășă-Ludoșă

CQ gr6S3 însemnăză'drele de năpte.

Ghirișd 
Turda

Turda
Ghirișă

8.29 3.19
8.50 3.40

Siinerla (Piski)
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

11.

3.-
6.49
9.25

Sigliișora—Odorheiu tddorbeiu—Sigbișora
SJnied.-Simeria (Piski).

Sighișdra
Odorheiu

6.05 Odorheiu
9.12 (Sighișdră

L'nieddra
^erna
Simeria

9.30
9.56

10.15
Tipografia A. MUREȘIANU Brașov.


