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Brașovu, 3 Maiu st. v.
Amu împărtășită în 4ilele tre

cute, că ministrulă ungurescă de 
culte și instrucțiune a depusu în 
dietă proiectulu de lege pentru în
ființarea de asiluri și grădini de 
copii, în care se se crescă copii 
dela 3—6 ani. Deputății unguri 
s’au și grăbită a umple aerulă die
tei cu strigăte de „eljenuri" la 
adresa ministrului, care s’a dove
dită prin faptele lui de pănă acum 
ca celă mai încarnată șovinistă și 
ca celă mai înverșunată dușmană 
ală națiuniloră nemaghiare din 
acestă stată.

La timpul seu, când s’a plămădit și 
plăsmuit acest proiect, amu făcută 
cunoscută, că elă cuprinde cele 
mai necreștinesci și mai dușmane 
disposițiuni pentru națiunile ne
maghiare. O comisiune a și des- 
bătută acestă proiectă, a adusă 
unele modificări, care n’au țintită 
altceva decâtă a înăspri disposiți- 
unile cele periculbse și dușmănbse 
cuprinse în elă față cu cei cari 
nu se tragă din neamnlă lui 
Arpadă.

Din următorele disposițiuni ale 
proiectului, ce leamintimă maijosă 
se pdte orl-cine convinge, că sco- 
pulă proiectului, în cuprinsulă în 
care s’a depusă elă în dietă, este 
numai și numai maghiarisarea, er 
pentru autonomia bisericii oră na
țiuniloră nemaghiare este o lovi
tură din cele mai grele.

Dispune adecă, între altele, 
proiectulă, că copii, a căroru limbă 
maternă nu e cea maghiară, au 
se fia introduși în cunoscința lim- 
bei maghiare, care e „limba sta
tului^; institutdrele și îngrijitorele 
grădiniloră și asiluriloră de copii 
au să scie perfectă limba și lite
ratura ungurescă, depunendu esa- 
menă înaintea inspectorului șco
lară ungurescă; fără soirea și voia 
ministrului nu se pote destitui in- 
stitutdrea ori îngrijitorea grădinei 
și asilului, pe care autoritatea su- 
peribră confesională o găsesce 

vrednică de a fi destituită; planul 
de învețămentă ală preparandii- 
loră pentru formarea institutbre- 
loră și-lă facă, nu-i vorbă, confesi
unile, der sunt obligate a consi
dera planulă de învețământă ală 
ministrului pentru resultatulă, ce 
e a se obține în tote obiectele, 
ca minimum; elevele preparandi- 
iloră numai cu aprobarea minis
trului se potă elimina, pentru di
ferite cause, din institută ; diploma 
de cualificațiune n’are valbre, decă 
nu e subscrisă de inspectorulă 
școlară ungurescă, care pbte re- 
fusa subscrierea diplomei, decă fi- 
itorea institutbre nu scie perfectă 
în vorbire și în scriere limba ma
ghiară; în casulă când guvernulă 
ar da de urma unoră „direcțiuni 
dușmănose statului" în preparandii, 
ministrulă pote ordona imediată 
închiderea loră ; decă o grădină ori 
asilă de copii ori o preparandiă 
confesională e subvenționată din 
bugetulă statului, guvernulă nu- 
mesce, în măsura ajutorului ce’lă 
dă, o parte din personală, și decă 
subvențiunea e mai mare de ju
mătate decâtă dă confesiunea, 
atunci întregă institutulă trece 
sub supraveghiarea și la disposi- 
țiunea statului, er cercetare dis
ciplinară în contra personalului 
instituită de ministru la vre-unu in
stitută confesională subvenționată 
de stată numai decă doresce minis
trulă se pbte face; subvențiunea o 
dă ministrulă numai cât timpă insti- 
tutulă merge după placulă lui. 
Peste totă inspectorulă școlară 
păte propune, ori când voesce se 
caute pete ’ n sore ori nodă în 
papură, închiderea grădinei, asi
lului ori institutului.

In grădini și în asilurl 
apoi copii, cari încă nici limba 
loră maternă nu o sciu deajunsă, 
voră învăța de tbte unguresce, 
pănă și rugăciuni, voră fi chinuițl 
fragezii loră creeri cu lucruri 
nențelese de ei, inima loră va fi 
otrăvită cu deprinderi, apucături 

și obiceiuri contrare firei loră, vă- 
tămătbre religiunei și naționali
tății loră, se voră infiltra în min
tea loră învățături periculbse, care 
îi voră înstreina de nemulă lor. Și 
părinții, decă nu vor pute dovedi, că 
îngrij escă acasă „ din destul" de cres- 
cereacopiilor. voră fi constrînși a’și 
da copilașii loră în grădinile și 
asilurile unguresc!, căci unguresc! 
voră fi de bună semă în cele mai 
multe părți, unde confesiunile nu 
voră fi în stare a întreține ase
menea institute.

’Ți stă mintea ’n locă, când 
stai să cugeți, cum ună creară 
omenescă pote născoci asemenea 
monstruosități, care din punctulă 
de vedere pedagogică suntă din 
cele mai condamnabile, din punc
tulă de vedere alu sfințeniei sanc
tuarului familiei suntă nu numai 
necreștinesci ci chiar barbare, er 
din punctulă de vedere ală drep
tului și ală libertăți desvoltării 
popbreloră suntă despotice în celă 
mai mare gradă.

Cum rămâne apoi cu autono
mia bisericeloră națiuniloră ne
maghiare, când ministrulă și inspec
torulă școlară dispună de vieța și 
mbrtea grădiniloră, asiluriloră și 
preparandiiloră confesionale? Ce 
generațiă de credincioși voră ave 
aceste biserici, când în ele nu se 
va mai lăuda Dumnezeu în limba 
mamei acestoră credincioși, ci în 
limba ungurescă, în care au învă
țată rugăciuni, poesii, istoribre 
încă de mici copii ? Ce se va 
alege de datinele, obiceiurile și 
credințele strămoșiloră noștri, când 
acestea voră fi batjocorite și în
locuite cu altele streine?

Ce generația va fi cea cres
cută în noianulă de laude și pre- 
mărirl a totă ce e ungurescă și 
în același timpă în noianulă de 
batjocuri și înjosiri a totă ce nu 
e ungurescă ?

Acestea suntă pericule, care 
nu potă lăsa nepăsătoră nici pe 
celă mai mlădiosă și mai slugar

nică dintre noi, decă mai ține să 
esiste ca ceea ce este : cu națio
nalitatea, cu limba, cu datinele 
și credințele părințiloră, moșiloră 
și strămoșiloră săi.

Timpă de perdută nu e și în 
fața acestui peri culă amenințătoră, 
care va aduce cu sine maghiari- 
sarea treptată a șcblei și bisericei 
nbstre, nimicirea naționalității nbs- 
tre, considerațiunile personale și 
confesionale nu mai au locă. Si- 
biiulă și Blașiulă, cu Caransebe- 
șulu și Lugoșulu, cu Aradulă, Ora- 
deamare și Gherla trebue să ’și 
dea mâna și să lupte, ca acestă 
monstrubsă lege să nu se sancțio
neze de Maiestatea Sa, celă puțină 
nu în forma și cuprinsulă ei de 
acum: necreștinescă, despotică și 
barbară.

Congresulu generalii slavii.
Se scrie din Viena, că pregăti

rile pentru congresulii generală sțavă, 
ce are să se țină în Rusia sudică, se 
facă cu mare activitate și suntă spriji
nite cu însuflețire de Rusia. In curendă 
se va oonstitui o comisiune, care va ho
tărî loculă ținerei congresului. Pentru 
acoperirea mariloră spese s’a și începută 
deja o colectă. Sinovjev conduoătorulă 
afaceriloră pentru părțile asiatice din 
ministerulă de esterne rusescă, care este 
designată de cătră vechia partidă ru
sescă de următoră ală ministrului de es
terne Giers, precum și generalulă Igna
tiev au și adunată deja sume mari de 
bani, fiind-că lui Shukovsky, directoru
lui bănoei naționale rusescl, i-a succesă 
a câștiga spriginulă directoriloră de bani 
și a mariloră bancheri din Petersburgă, 
Moskva, Kiev și Odessa. Comitetele pan- 
slaviște din Petersburgă, Odessa și Kiev 
au făcută planulă congresului, care, după 
cum spună foile străine, pote să aibă forte 
seriăse urmări politice. Despre congre- 
sulă slavă se vorbesce, că elă ar fi croită 
după modelulă celui din 1848 ținută în 
Praga. Elă vrea să întrunescă tote se
mințiile slave. Ce privesce programulă 
congresului, între altele prevede înfiin
țarea unei mari academii slave în cen-
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Macsimele și reflecsiunile 
lui de la Rochefoucauld.

In românesce de I. G. Bari^iu.

O probă, că omenii îșl recunoscă 
erorile comune mai bine, decâtă se credo, 
este acesta; că n’au nici odată nedreptă 
când vorbescă despre purtarea loră. 
Tocmai egoismulă, care-i orbesce, le 
deschide aci ochii și le dă o privire așa 
de sigură, încâtă suprimă seu deghiseză 
și cele mai mici circumstanțe, ce li-ar 
pute aduce vre-o reprobare.

—x—
Omeni tineri, cari pășescă pentru 

prima oră în lumea mare, trebue să fiă 
rușinoși seu nesocotiți: o ființă liberă și 
aședată se preface în casulă acesta de 
ordinară inoportunitate.

—x—
Certurile n’ar dura nicl-odată timpă 

lungă, decă nedreptulă s’ar afla totdeuna 
numai pe o parte.

—x—
Suntă omeni, cari suntă atâtă de 

fugitivi și fără sâmbure, încâtă n’au nici 
defecte adevărate și nici calități solide.

—x—
De obiceiu se vorbesce despre pri- 

mulă amoră ală unei femei, decă deja 
a avută ună ală doilea.

—x—
Suntă omeni, cari atâtă suntă de 

preocupați cu sine, încâtă când iubescă 
află mijloce a se ocupa cu sine înșiși, 
er nu cu persona pe care o iubescă.

—x—
Amornlă, ori câtă de plăcută ar fi, 

totuși mai place prin modulă cum se 
arată, decâtă prin sine însuși.

—x—
Jalusia este celă mai mare dintre 

rele și deștâptă tocmai în personele care 
îlil causeză cea mai puțină compătimire.

—x—
După ce amă vorbită despre apa- 

rința falsă a atâtoră virtuți, este la locă 
să vorbimă ceva despre nemotivatulă 
dispreță ală morții. Ințelegă acelă dis- 
preță ală morții, pe care cei din antici- 
tate se lăudau a-lă basa pe propria loră 
putere, fără speranță la o vieță mai bună.

Este o deosebire a suferi mortea cu 
firmitate și a-o desprețui. Aceea este un 
ce de comună, der cestălaltă, credă, că 
nu este clisă cu sinceritate. S’au desecat 
tote artele persuasiunei, pentru de a 
proba, că mortea nu este ună râu și 
omenii cei mai slabi, ca și cei mai tari, 
au dată mii de esemple renumite, pen
tru de a întări acestă părere. Ostenela 

ce șl-o dă cineva sie-șl și altora, spre a 
o face demnă de credământă, probeză 
în destulă de clară, că acesta nu este o 
întreprindere ușoră. Cineva pote ave 
diferite cause a fi sătulă de vieță, der 
nicl-odată ună motivă a desprețui mor
tea. Chiar cei ce o alegă de bună voiă 
nu o consideră a fi atâtă de neînsem
nată, ea îi amețesce și ’i-se dau din cale, 
decă ea vine pe o altă cale, decâtă 
aceea pe care au fostă ales’o ei.

Diferența de curagiu la o mulțime 
de bărbați neînfricațl vine de acolo, că 
mortea li-se arată fantasiei loră în chi
puri diferite, când mai apropiată, când 
mai depărtată. Așa se întâmplă, că la 
începută desprețuescă ceea ce nu cu- 
noscă și în fine se temă de ceea ce cu- 
noscă. Trebue să se ferâscă cineva a o 
lua în privire cu tote circumstanțele sale, 
decă nu voiesce se se convingă, că ea 
este răulă celă mai mare. Cei mai pru
denți și mai bravi suntă aceia, cari sub 
cele mai leale pretecste nu i-se uita în 
față, și fiă-care omă, care scie cum să se 
uite la ea așa cum este, află, că ea este 
ună lucru spăimântătoră.

Necesitatea de a muri constitue tătă 
firmitatea filosofiloră ; ei credă, că tre
bue să plece cu o bună manieră, de 
unde nu potă lipsi, și fiind-că nu erau 
în stare a-șl face vieța eternă, făceau 

totulă pentru de a-șl eternisa numele și 
a scăpa din naufragiu, ceea ce nu putu 
fi asigurată contra lui.

Să ne mulțămimă deci, pentru de 
a ne păstra veselia, a ne ascunde nouă 
înșine, ce părere avemă despre ea, și 
să sperămă mai multă dela temperamen
tală nostru decâtă dela slabele sofisme, 
care vreu să ne facă a crede, că amă 
pute să ne apropiămă cu indiferență de 
morte. Gloria de a muri cu firmitate, 
speranța de a fi jeliți, dorința de a lăsa 
ună renume strălucitoră, siguranța de a 
fi scăpată de ostenelele vieței și de ca- 
prițiosulă jocă ală sorții: acestea suntă 
nisce espediente, pe care nu ne este per
misă a le refusa. Numai să nu credemă 
că suntă infalibile. Pentru siguranța 
nostră ne trebue, ceea ce adesea în răs- 
boiu ofere ună gradă ordinară spre si
guranța acelora, cari trebue să se apro- 
piă de ună locă, din care se pușcă. 
Când suntă încă departe de elă îșl în- 
chipuescă, că voră afla coperire; când 
se apropiă însă află ajutorulă său neîn
semnată. Ne măgulimă decă credemă, 
că mortea ne apare în apropiere în 
tocmai așa, precum ni-o-amă închipuită 
în depărtare și că sentimentele ndstre, 
cari suntă numai slăbiciuni, ar fi destulă 
de tari, ca să nu sufere sub lovitura cea 
mai violentă. Și ar însemna a cunosc© 
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trulă Rusiei sudice. Institutului acesta 
va sta sub pair on aqiulu oficială alu Țarului 
Alesandru.

Tote acestea arată, că aici este 
vorba de o politică panslavistă propa
gată și ajutată de literatura panslavistă, 
4ică foile din Viena.

Prieteniă francesă-italinnă.
In Roma Reuniunile de vânători 

italiane au arangiată serbări, la care s’au 
dusă și representanțl ai reuniuniloră de 
vânători francese. Primirea, ce li-s’a fă
cută acestora de cătră colegii loră ita
lieni, are o însemnătate politică, pe care 
o accentueză tote cjdarele. Locomotiva 
trenului, care a dusă la Roma pe vâ
nătorii francesl, era împodobită cu co
lori francese. La gara din Roma fură 
întâmpinați Francesii de vânătorii ita
lieni, în frunte cu generalulă Pelloux, 
de primarulă și de o musică, care la in
trarea trenului în gară cânta Marseillaise. 
După amedl dspeții francesl fură duși 
ou musică și cu stegurl la hala vânăto- 
riloră de pe livadea Farnesina. Preșe
dintele delegațiloră francesl rosti o vor
bire, în care dise, că Francesii și Ita
lienii, fiindă de același nemă, au a împlini 
aceeași chemare. Reaminti dilele gloridse, 
în care Italienii și Franoesii au luptată 
pe aceleșl câmpii de bătălii, când fii de 
ai Italiei și-au vărsată sângele loră în 
Francia și pentru onorea Franciei. Ge
neralulă Pelloux răspunse, că reuniunile 
de vânători francese au făcută mare 
onore vânătoriloră italieni. Stegulă fran- 
ceșă va primi în hala vânătoriloră ună 
locă de ondre ca semnă invederată ală 
concordiei frățescl, ce are să lege pe 
Francesl și Italieni. Strigăte grozave de 
„să trăescă Francia“ răsunară peste totă 
locuia.

Măsuri militare francese la granița ostiei.
După cum e informată din Parisă 

(jiarulă „Pol. Corr.“, ministerulă francesă 
de răsboiu, în urma nouei întăriri a tru- 
peloră germane din Alsația-Lotaringia, 
făcute în timpulă din urmă, și a urnirei 
loră cătră granița francesă, a găsită cu 
cale să ia contra-măsurl corăspuncțătore. 
Anume au fostă dirigeate două regimente 
de infanteria din Meaubeuge și Perpig
nan, cătră Toul și au și sosită deja 
acolo; mai departe ală 8-lea și ală 23- 
lea regimentă de artileriă au fostă trans
ferate la Nancy și Toul ca să egaleze 
în câtva diferinta față cu corpulă 16 de 
armată germană din Metz. In fine se 
4ice, că Montmery, Verdun și Longoy 
au să primescă garnisone mai tari, sec
țiunea Veuvre are să fiă întărită cu câ
teva lucrări și golulă dintre Meusa de 
mijlocă și dintre VogesI are să fiă apă
rată mai bine. Necesitatea acestei mă
suri se motiveză și cu aceea, că senti
nelele (posturile) cele mai estreme ale 
regimenteloră germane au înaintată pănă 

rău efectele egoismului, decă credemă, 
că ea ne-ar pute ajuta a prețui întru 
nimică ceea ce trebue să devină ni
micirea lui, și rațiunea în care ar fi să 
aflămă atâtea espediente, este prea slabă 
în casulă acesta, pentru ca să ne potă 
convinge despre ceea ce dorimă. Din 
contră ea ne înșâlă mai adesea și în locă de 
a ne inspira dispreță pentru morte, ser- 
vesce tocmai a ne desvăli ororea și în
fricoșarea ei. Totă ce păte face ea pentru 
noi este, a ne consilia de a ne lua ochii 
dela ea și a-i îndrepta spre alte obiecte. 
Cato și Brutus și-au alesă pentru acesta 
mijlăce forte strălucite. Ună lacheu îșl 
tăcu nu de multă plăcerea a juca pe 
cșafodă, unde avea să fiă ucisă prin 
rotă. Așa producă resorturi diferite efecte 
egale. Este deci adevărată, că orl-câtă 
de considerabilă este diferența între su
flete mari și ordinare, totuși s’au vă4utu 
în mii de cașuri aceia, ca și aceștia, pri- 
mindă mortea cu aceeași față; der tot- 
deuna cu deosebirea, că la disprețuia ce 
l’au arătată omenii mari față cu mortea, 
setea de gloriă ll-o a îndepărtată din 
ochi, și că la omulă ordinară a fostă 
lipsa de discernamentă, care i-a împede- 
cată a cuprinde răulă în totă mărimea 
sa și li-a lăsată libertatea a-se cugeta 
la altceva.

la câțiva chilometri de graniță, pe când 
trupele franceze suntă departe cale de 
una pănă la două 4H0 de graniță.

Procesulă lui Panița.
Actulă de acusare spune mai de

parte următorele: In 30 Ianuarie v. la 
me4ulă nopții Panița dimpreună cu Ri- 
zov s’a dusă la Molov, după ce a ohe- 
mat și pe Kisimov, și a început să le spună, 
că starea Bulgariei este ne mai supor
tabilă și că decă prin conjurația loră 
nu’i se va ajuta nimică, Rusia va ocupa 
Bulgaria; mai departe, că întrega ar
mată din capitală, ca și din provincia, 
consimte cu elă ca să uci4ă pe Stam- 
bulov și pe principele, că totulă este 
gata și că locotenenții Rizov și Ste
fanov voră lua parte la conjurația, ca 
conducători de ostași. In fine Panița li-a 
recomandată, ca să ia și ei parte la con
jurația, căci altmintrelea le va păre rău 
în urmă. La acestea Kisimov și Molov 
au răspunsă, oă decă toți suntă gata, 
atunci și ei suntă, numai să le hotă
rască o 4i anumită.

Aotulă de acusare apoi dovedesce 
complicitatea soțiloră săi și istorisesce, 
că la 8 Ianuarie Panița i-a disă căpita
nului Tatev următorele : „Pănă când 
Principele, Stambulov, Mutkurov și Pe
trov nu voră fi puși sub picioră, pănă 
atunci starea Bulgariei nu se va îmbu
nătăți ; despre acesta sunt convinsă, și 
maioritatea tocmai așa judecă ca mine.“ 
La 9 Ianuarie Nojarov s’a dusă la Ar- 
naudov, er Panița înțelegându acesta s’a 
dusă și elă. Ou ocasia acesta elă a 4isă: 
Starea Bulgariei e rea ; ea scie, că Rusia 
o va ocupa fără de amânare. Totă Bul- 
garulă trebue să o ajute la acestă lu
crare, ca starea Bulgariei să se îmbună- 
tățescă. Ea (Rusia), care în privința ar- 
maturei este cea dintâiu, nu pâte suferi 
ca lucrurile să stea astfelă,—e lipsă der 
de o lovitură de stată. Panița a 4 ă, că 
are la elă două documente rusescl, cari 
garanteză starea și independența Bul
gariei... Totă în aceeași 4* Rizov a 
mersă la Panița, care i-a descrisă si
tuația tocmai așa, ca lui Nojarov, mai 
adăugândă, oă să se lege prin jurământă, 
și promițându’i că’lă va duce cu sine la 
Petersburgă ca membru în deputațiunea, 
ce avea să ceră dela Țarulă, guvernă și 
principe. Rizov i-a jurată și de atunci 
mereu a lucrată cu Panița pentru reușita 
conjurațiunei. {

Actulă de aousațiă apoi acusă pe 
Panița .’1J De crima de conjurația urdită 
în potriva vieții principelui și a miniș- 
triloră săi; 2) De crima pentru legături 
intime și tractărl lungi c’ună stată stre
ină cu scopă ca prin mijloce neiertate 
să facă a reuși planurile acelui stată. 
Se citeză apoi §§ de lege 2 și 5, cari 
vorbescă despre fapte condamnabile în 
contra persdnei principelui și §§ 49, 55 
și 57 din legea penală turcescă, cari dic- 
teză pedepsă pentru astfelă de fapte.

Panița s’a născută în 9 Marte 1857 
în Tirnova și studiile și li-a făcută în 
academia militară rusescă. Oa membru 
în tribunalulă militară avea ună salară j 
anuală de 11, 100 franci. La 1879 a in
trată în servițiulă armatei rusescl, a luat 
parte la răsboiulă ruso-româno-turcă, în 
care s’a distinsă. La 1884 era secreta- 
rulă tribunalului militară din Rusciucă 
și astfelă a înaintată mai departe. Elă 
este căsătorită, are doi băețl și avere 
nemișcătore.

SCIIMLJK
Recrutarea în comit. Solnocu-Dobeca 

a dată resultate nefavorabile. Abia dece 
procente din cei presențl s’au găsită 
buni. Cu totulă au fostă înscriși din trei 
clase de etate 4622 obligați la serviciulă 
militară, din aceștia au lipsită 364, s’au 
presentată 4258, s’au recrutată în ar
mată 350, la honvedl 54, în reserva de 
întregire a armatei 117, în a honvedimei 
34 și pentru supraarbitrare au fostă des
tinați 136. * * *

Delegațiunile austro-ungare suntă con
vocate pe d’ua de 4 Iunie n. în Pesta.

Marina austro-ungară și germană. Co- 
mandantulă marinei austro-ungare admi
rabilă br. Sterneck, la invitarea specială 
din partea împăratului germană, se va 
duce la finele lui Augustă Ia Kiel, unde 
trupe din armata germană și și ună des- 
părțământă din flota germană voră face 
manevre comb’nate. In acelașă timpă va 
sosi în portulă dela Kiel o escadră a 
marinei austro-ungare.

* * *
Promovată. D-lă Alexandru Mihalo- 

viciu, adjunctă de ingineră mașinistă, 
aplicată în atelierulă de încăl4ită loco
motivele din Solnocă, după cum ni-se 
scrie, fu înaintată la rangulă și salarulă 
de ingineră totă în numitulă atelieră 
ală căii ferate de stată.

Felicitămă pe bravulă tînără ro
mână și-i dorimă și mai departe succese 
pe frumosa carieră, ce și-a ales’o.

* * *
Lăcuste în mare numără s’au ivită 

în ținutulă Macăului, precum se comu
nică din Seghedină. Autoritățile au luată 
măsuri d’a-le stîrpi.

* * *
Școla de cădeți pioneri din Hainburg; 

primesce la începutulă anului școlară 
1890/91 vr’o 50 de elevi în classa ântâia, 
și câțiva, câte locuri vacante voră fi, în 
classa a doua. Se cere etate de 15 — 18 
ani în classa ântâia, de 17—20 în classa 
a doua. Condițiunile de primire se cu
prindă într’o broșură, ce se pote căpăta 
în librăria Seidl și fiu din Viena, I., 
Graben 13. Petițiile se adreseză pănă la 
8 (20) Iulie cătră comanda școlei.

* * *
Maialulti tinerimei române din Clușiu 

se va da în 24 Maiu st. n. în grădina 
„Stadleri Venitulă curată este destinată 
pentru ajutorarea tineriloră universitari 
lipsiți de mijloce la înscriere și la de
punerea esameneloră. începutulă precisă 
la 7 ore sera. In numele comitetului 
arangiatoră : Al. Andrassi, președinte, A. 
Olteanu, secretară, P. Marină, cassară. 
Prețulă întrării: de personă 1 fl., în fa- 
miliă de personă 80 cr. Ofertele mari- 
nimose se primescă cu mulțămită și se 
voră chita publice.

* * *
S’a găsită o broșă de aură pe 

promenada de josă și se pote lua dela 
căpitănia poliției locale; de asemenea se 
pdte dela administrația diarului „Kronst. 
Ztg.“ o batistă de mătase pentru dame 
și o legătură de mătase.

* * *
Informațiuni polițienesc!. Szabo Rebi, 

care se află în serviciu la măestrulă cis- 
mară Peter Mihaly, a furată inginerului 
Torok, care locuesce la stăpânu-său, 10 
fl. din portofoliu, ce se afla pe masă. 
Făptuitorea a mărturisită fapta și a fostă 
dată pe mâna judecătoriei de cercă.

Nu rîdeti!>
I

Vai și amarii de grădina în 
care a apucată să fiă și stăpânii 
și grădinară țapulă, căci elu rode 
mugurulu și cu cdrnele lui rupe 
și cele mai nevinovate floricele, 
sdrobesce și calcă în piciore totă 
ce’i ese înainte.

Etă impresia ce nl-a făcut’o 
primulă articulă „Nevmagyarosi- 
tâs“ (maghiarisare de nume), dela 
13 Maiu din clușianulă „Erdelyi 
Hirad6“, subscrisă (y) și pe care’lă 
punemă înaintea ochiloră cetitori- 
loră noștri în fidelă traducere ro- 
mânescă drept o simptomatică apa- 
rițiune a cjiaristicei maghiare. După 
„Nemzet“ — „Kolozsvâr“, după 
„Kolozsvâr“—„Erdelyi Hirado“ se 
ivesce c’o nouăideă(?), vecți D6mne 
ca se nu rămână înderetulă jupâ- 
neseloru celorlalte. ibtâ articululă:

„Țînta mișcării naționale e consoli
darea Ungariei. De-o jumătate de vecu 
ține nisuința întemeiării unui stată și a 
unei națiuni pe pământulă acesta, unde 
catastrofa dela Mohaciu a sdrobită sta- 

tulă, er devastarea turcâscă și cucerirea 
germană a pustiită vița maghiară și a 
strîmtorat’o. O constituire a altui stată 
afară de a statului maghiară aici nu se 
pote închipui; istoria, dreptulă, societatea, 
preponderanța elementului maghiară și 
situațiunea lui centrală în câmpiile Du
nărei și ale Tisei, unitatea geografică a 
țârei și starea împrăștiată a celorlalte 
elemente conlocuitore, cari suntă aședate 
mai alesă pe la marginile țârei, și îm
prejurarea, că statele naționale ale aces
tora zacă dincolo peste hotarele monar- 
chiei, tote arată, că singură maghiaris- 
mulă este acelă elementă, care e chiămată 
a forma și a susține aici o țeră. Ungaria 
pote fi stată liberă, baț altceva nici nu 
pote fi, fiindcă numai libertatea are des
tulă putere de contopire și de consoli
dare, pentru ca cetățenii de limbi streine 
sâ încapă unulă lângă altulă și în insti
tuțiile comune sâ se simță ca acasă și 
sâ-și iubescă patria : dâr Ungaria nu pote 
fi ună stată federativă, ci unitară, fiindcă 
diferitele naționalități locuiescă ameste
cate, ele nu se potă împărți în teritorii 
deosebite, n’au societate deosebită și după 
dreptă egală trăescă împreună cu Ma
ghiarii. Statulă este maghiară și toți lo
cuitorii cetățeni născuțl aici formeză o 
națiune politică și se potă privi de Ma
ghiari. Patria este comună și patriotis- 
mulă încă este comună.

Multe mii și milione de cetățeni 
suntă în Ungaria, cari nu-șl tragă ori
ginea dela părinți maghiari și nu vor
bescă, seu și decă vorbescă numai rupă 
limba maghiară și totuși simtă unguresce 
și Maghiari se mărturisescă (?) cu totă 
dreptulă. Pe nime nu-lă poți despoia de 
naționalitatea sa; asta nici n’o facemă, 
căci deși limba statului e cea maghiară, 
totuși: biserica, școla, comuna, ba ade- 
se-orl chiar și municipiulă folosescă altă 
limbă, nu cea maghiară.

Der întărirea și sporirea maghiaris
mului este o tendență politică îndreptățită, 
conservativă și necesară, pentru-că cu 
câtă este limba și naționalitatea ma
ghiară în mai mare preponderanță, cu 
atâtă mai tare este și statulă maghiară 
și esistența lui, și legăturile lui interne 
și esterne suntă cu atâtă mai sigure. 
Elementulă maghiară este elementulă 
care constitue statulă, ală lui e capita- 
lulă politică, cultura lui e motorulă ce 
conduce progresulă; fără de elă întregă 
edificiulă s’ar dârîma. De aceea a fostă, 
că toți dușmanii țârei au lucrată pentru 
sdrobirea și împuținarea maghiarismului, 
din contră dela Szechenyi începândă 
tote nisuințele patrioțiloră au țîntită în- 
tr’acolo : sâ apere maghiarismulă în con
tra atacuriloră esterne, er acasă sâ-lă 
desvolte și să-lă spordsca.

Ună ramă nu puțină însemnată ală 
sporirei — e maghiarisarea de nume!. .. 
Acesta este caracterulă esternă ală ma
ghiarismului, der și mai multă, este ceea 
ce asigură națiunei maghiare credința 
nepoțiloră ... Decă Hurban s’ar fi nu
mită Fejes și lancu s’ar fi numită Sze- 
kely, abia credemă să fi prinsă arma în 
mână în contra patriei maghiare punân- 
du-se în serviciulă reacțiunei vieneze. 
Germanisatorii esă mai alesă din acei 
cetățeni, cărora li-s’au spusă în scdlă, că 
pentru-că numele loră este germană, ei 
încă se țină de marea națiune germană 
și au parte la gloria învingerei dela 
Sedan, seu la poesia lui Schiller. Din 
astfelă de omeni se alegă cavalerii cul- 
turei, desprețuitorii și hulitorii națiunei 
maghiare. Decă însă părinții cinstiți și-ar 
însuși nume maghiare, copiiloră lord 
nici că li-ar trece prin minte să ducă 
civilisația germană în orientă între „bar
barii Maghiari.

Nici Jidovii n’ar fi toți Nemți dela 
Pojună pănă la Târgulă-Murășului, nici 
negoțulu n’ar fi germană, decă numele 
loră de familiă s’ar fi maghiarisată deja 
la 1848 ; der ei nici n’ar fi așa de cos- 
mopolițl, ci ar ave și ei o patriă, Un
garia.

Maghiarisarea wumeloru așa der este 
o cestiune însemnată. Celă ce ’șl lapădă 
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numele și și’10. schimbă în unguresce, 
face o faptă patriotică. Nu-i pară ni- 
mârui acesta o jertfă, nu țină lucrulă 
acesta de odiosu, nu fiă leneșă, nu oco- 
lescă acestă ostenelă; cu noulă și fru
moșii sunătorului nume maghiară se va 
obiclnui și orl-ce cunoscută ală său. Pu
țină timpă trebue spre asesta și după 
esperiență numele celă nou îi va plăce 
pe de o sută de ori mai bine, cum i-a 
plăcută celă vechiu. Decă în Ungaria 
suntă 3 milione de familii și dintre aceste 
2 milione suntă străine, să credeți, că 
prin maghiarisarea câtorva mii de nume 
pe ană s’arjschimba esențială culărea so
cietății.

Der nouă ne trebuie maghiarisărl de 
nume in massă.. . Maghiarisarea singura- 
ticiloră nu pdte contrabalansa nici chiar 
imigrarea germană, pentru-că în fiă-care 
ană se așecjă în Ungaria sute de ne
guțători , măestri și ofițeri venițl din 
Austria.

Pănă aoum a împiedecată maghia
risarea taxa mare a timbrului, astăcfl 
numai e acesta; pe rugare nu trebue 
decâtă numai 50 cr. și acluderea matri- 
culei de boteză, ce de comună o are 
fiă-care la îndemână și pe calea autori- 
tățiloră respective lucrulă se păte isprăvi 
în câteva clile.

Urmeză deci, ca să facemă totă po- 
sibilulă, ca Nemții și Jidanii să’șl ma- 
ghiariseze numele — căci ei ne iesă 
înainte pănă la calea jumătate și ar fi 
cea mai mare bădărăniă; din parte-ne 
decă i-amă respinge.

Sinodulâ eparchialu aradanu.
(Fine.)

De jurisdicțiunea Consistoriului gr. 
or. din Oradea-marea se țină; 6 proto- 
presviterate cu 243 parochii matre și 
116 filie. Dintre parochii 26 nu’șl potă 
căpăta preotă din lipsa de dotațiune. 
La finea anului 1889 au fostă aplicați 
pe teritoriulă acestui consistoriu 219 
preoți, dintre cari 186 suntă parochl, 
24 administratori parochiall, er 9 cape
lani. Au răposată în decursulă anului 3 
preoți; s’au hirotonită 3 clerici abs. Numă- 
rulă sufleteloră a fostă la finea anului 
169,612; s’au născută în acestă ană 
9970, au murită 7604, prin urmare po- 
porațiunea a crescută cu 2366 suflete. 
S’au cununată 1243 părechl. Dela bise
rica gr. or. au trecută la alte biserici 
36, er dela alte biserici la cea gr. or. 
32. Concubinatele suntă în numără de 
2255.

Administrarea fonduriloră și funda- 
țiuniloră diecesane, din partea ambeloră 
Consistorii, s’a găsită în ordine.

Urmă interpelarea făcută de d-lă 
P. Rotariu în ședința a Vl-a dela 12 
(24) Aprilă:

„Considerândă, că prin (j'are^e de 
tote limbile din patriă s’a vestită în 
lume, că în cerculă Răcașului (comitatulă 
Timișă), fibirăulă ar fi luată măsuri 
energice în contra coruriloru ndstre de 
plugari, pe unele disolvându-le, eră pen
tru disolvarea altora făcândă acelașă d. 
fibirău propuneri la superioritățile sale 
spre asemenea scopă; considerândă, că 
dreptă motivă la acâstă procedere a lău
datului d. fibirău se învocă „uneltiri na- 
ționalistice**, „conventicule antipatriotice1* 
etc. etc.; considerândă, că totă acelașă 
d-nă fibirău prin hotărîre oficiosă în totă 
forma a aplicată chiar și lăcată pe scâla 
rom. confesională din Ianova: întrebă 
pe onor, nostru consistoriu, resp. pe I. 
P. S. Sa d-lă episcopă, ca președintele 
aceluia: 1) Are Ilustritatea Sa cunoscință 
ofioiosă despre acestea în generală, âr 
în specială despre punerea lăcatului pe 
școla din Ianova, seu ba? 2) Află Ilus
tritatea Sa, resp. Ven. consistoriu, a fi 
violată demnitatea, resp. autonomia nostră 
prin întrevenirea numitului d-nă fibirău 
cu punerea lăcatului pe scola nostră 
d’adreptulă și fără încunosciințarea au- 
toritățiloră nostre bisericescl școlare, 
ori ba? 3) Are onor, nostru consistoriu 
resp. Ilustr. Sa d-lă președinte de cu

getă a protesta la locurile competente 
în contra acestei violări, și peste totă a 
protesta contra calumniării, ce s’a fă
cută asupra coruriloră nostre de plugari?1*

La acestă interpelațiune, după cum 
spune „Luminătorulă**, Prea S. Sa a răs
punsă, că are cunoscință și arătări ofi- 
ciose despre cele întâmplate cu școla 
nostră din Ianova; Consistorulă a ordi
nată deja investigațiune spre a se lă
muri treba. Pănă acum nu se scie, decă 
faptulă fibirăului va fi justificabilă său 
violare a dreptului autonomiei; în casulă 
din urmă, nesmintită va face pașii necesari 
la autoritățile mai înalte.

Sinodulă luâ răspunsulă la cunos
cință.

Cu privire la rugarea comitetului 
parochială din Cetatea Brașovului de a 
se întreprinde o colectă în diecesă pen
tru ajutorarea numitei comune biseri
cescl la codirea unei biserici, — sinodulă 
autoriseză pe ambele Consistorie a es- 
crie colecte în diecesă și resultatulă a-lă 
trimite petențiloră.

Sinodulă autorisâ pe consistoriulă 
din Aradă, ca amăsurată conclusului din 
anulă trecută, să încerce din nou a cum
păra ună domeniu pe sema diecesei, pe 
lângă ulteriora aprobare a sinodului.

La cererea consistoriului din Aradă, 
de a se autorisa, ca să întreprindă pașii 
de lipsă spre a se înființa o scold media 
confesională în vre-o comună mai mare 
din eparchiă, Sinodulă autorisâ Consis
toriulă a face încercări în astă direcțiă 
și despre resultată să raporteze proxi
mului Sinodă eparchială.

Școle în cele 307 comune de pe terito
riulă Oradiei-marl suntă 246 cu 204 în
vățători ; în 28 de scâle funcționeză preoții 
ca învățători; er în 14 scole posturile 
de învățători nu s’au putută ocupa din 
lipsa de concurențl. Scâle de repetițiune 
suntă 76, de grădinărită 45, de gimnas
tică 43. In decursulă anului școlară fre- 
cuentațiunea școlară a ajunsă cifra de 
49fl/0- Elevii, cari au cercetată scălele 
de stată, au fostă instruațl în religiune 
prin catecheții instituițl de Consistoriu.

Pe teritoriulă Consistoriului din Aradă 
suntă 397 scâle, mai multe cu 8 ca în 
anulă trecută. Numărulă copiiloră obli
gați la scola cuotidiană a fostă de 37.239; 
dintre aceștia la esamine au participată 
14,546. La școle de repetițiune au 
fostă 14,469, dintre cari la esamene au 
participată numai 484.

In institutulă preparandială se află 
127 elevi.

La propunerea comisiunei școlare, 
Sinodulă aviseză pe Consistorulă din 
Aradă, ca să stărue a se înființa o 
șcâlă de fete, împreunată cu ună peda
gogy.

Senatulă școlară din Aradă presentă 
Sinodului următorele cinci regulamente 
nouă: unulă privitoră la Introducerea, 
respective regularea „Reuniloră și con- 
ferențeloră învățătorescl.1* Altulă pen
tru introducerea „visitatoriloră de școle1* 
(menită a îmbunătăți frecuentațiunea șco
lară). Ală 3-lea regulamentă se referă 
la „înființarea de biblioteci poporale.1* 
Ală 4-lea la „înființarea de casse șco
lare de păstrare**. Ală 5-lea este „Re
gulamentă pentru corurile vocale din die- 
cesa Aradului. “

Tote aceste regulamente au fostă 
primite din partea Sinodului și concre- 
cjute Consistârieloră spre a-le?pune în a- 
plicare în modă provisoriu.

Cu privire la raportulă Consistoriu
lui despre pomicultură și mătăsărită, Si
nodulă luâ aotă despre frumosulă aran- 
giamentă ală grădinei seminariale și 
avisâ Consistoriulă a îngriji de ună te
ritoriu mai mare spre acestă scopă.

Cu privire la îmbunătățirea salarie- 
loră profesoriloră dela institutulă peda- 
gogico-teologică, Sinodulă susține con- 
clusulă său din anulă trecută privi
toră la introducerea quinquenalieloră 
și totodată aviseză Consistoriulă a 
sușterne Sinodului ună proiectă de re
gulamentă, prin care să se normeze 

dreptulă la pensiune ală profesoriloră 
dela acestă institută.

Sinodulă stabilesce spesele deputa- 
țiloră sinodali în diurne și viatecă, anume 
pentru deputății de pe teritoriulă Con
sistoriului din Aradă în sumă de 992 fl., 
âr pentru cei de pe teritoriulă Oradiei- 
marl în sumă de 459 florini; la olaltă 
1451 fl.

Terminândă Sinodulă agendele, P. 
S. S. Episcopulă, care presidâ la tâte 
cele 9 ședințe, închise Sinodulă prin o 
cuvântare bine potrivită, căreia în nu
mele deputațiloră sinodali răspunse d-lă 
Paulă Rotariu.

Conferință învețătorescă
în Ocna Deșiului, tractulă Câscăului.

Din nordulu Transilvaniei, Maiu 1890.
Știm. D-le Redactorul In 20 Aprilie 

n. c. s’a ținută adunarea tractuală a în- 
vățătoriloră români gr. cat. din tractulă 
Câscăului, în Ocna Deșiului, unde s’a ți
nută totodată și sinodulă preoțescă din 
acestă tractă.

La biserica din „ț)ileră** amă luată 
cu toții parte la s. liturgiă slujită de M. 
On. D. Protopopă Ioană Velle și de d-nii 
preoți Petru Cherebețl din Câscău, Ni- 
colau Popă din Copleană-Sălisca și Ma- 
teiu Popă, parochulă capelană din locă. 
Cântările la s. liturgiă au fostă destulă 
de bine conduse prin d-lă învățătoră și 
câți-va cântăreți din locă. D-lă preotă 
Petru Oherebeță a predicată „despre ne- 
credință**, care predică i-s’a dată ca temă 
în sinodulă din anulă trecută, ținută în 
Sălisca. După s. liturgiă preoții au mersă 
cu toții la prâncjă la d-lă Mateiu Popă, 
er învățătorii au fostă invitați de învă- 
țătorulă Teodoră Tamas la ospitala sa 
casă, unde fură provăduțl cu cele de 
lipsă după cuvenință.

După prândă s’au adunată atâtă 
d-nii preoți și învățători, câtă și mulțime 
de poporă în școla română, unde după 
ce câți-va învățători au cântată „împă
rate cerescă1*, M. On. D. protopopă I. 
Velle prin o vorbire potrivită declara 
ședința de deșchisă.

După alegerea de notară sinodală fu 
provocată d-lă Ales. Hossu să-și cetescă 
disertațiunea „despre stârpirea concubi- 
nateloră la poporulă română**.

După ce d-nii preoți și-au terminată 
ședința s’a început conferința învățătorilor 
ârășl prin o vorbire adevărată părintâscă, 
rostită de d-lă președinte, care în ter
mini călduroșl provoca atâtă pe preoți, 
câtă și pe învățători, ca în unire să con- 
lucre la înaintarea în cultură a națiunei 
nostre, celei bântuite de multe vânturi 
vitrege. D-lă președinte provoca apoi pe 
membrii presențl a-șl alege notară ad hoc. 
S’a și alesă cu unanimitate d-lă Lauren- 
țiu Aur. Micheșă, înv. în Deșiu.

t Nu s’au presentată dintre membri 
d-lă Ignată Lariu din Dealulă mare-Dro- 
ghia, care, precum am vădută mai de 
multe ori, se feresce de lumină, și Va- 
siliu Oniga din Măgură. Er ceilalți mem
bri toți au fostă presențl.

D-lă președinte provoca pe d-lă 
Georgiu Hatosă din Câscău să-și cetescă 
observările făcute pe la esamenele trao- 
tuall din anulă trecută. Cu privire la 
aceste observări eu cucă, că d-lă refe
rentă este de totului totă prea pesimistă. 
Eu nu credă să fiă în o stare așa de 
deplorabilă învățătorii acestui tractă, 
precum îi descrie d-lui, ba mi-se pare, 
că mai e și fârte parțială. Dealtmintrelea 
conspectulă d-sale speră că-lă vomă 
vede publicată în „Gaz. Trans**.

După acestea d-lă Augustină Popă 
îșl ceti disertațiunea „despre industria 
de casă la poporulă român**. Acâstă di- 
sertațiune, forte instructivă, a fostă lu
crată cu diligință de tînărulă învățătoră. 
Se vede, că s’a silită multă, ca diserta
țiunea sa să fiă bine înțelâsă de poporă, 
ceea ce i-a și succesă, căci tuturoră ce- 
loră presențl, der mai cu semă femei- 
loră ll-a plăcută forte multă.

La cererea învățătorului George 
Hatosă, s’a decisă, ca adunarea viităre 

să se țină în Câscău deodată cu sinodul 
preoțescă. Disertante va fi Teodoră 
Tamașă, înv. în Oona, âr oa referente 
pentru esamenele tractuall din anulă 
acesta s’a alesă Augustină Popă.

In fine M. On. D. protopopă, căruia 
îi zace la inimă sortea națiunei sale, în
demna pe învățători, ca din răsputeri 
să lucre și să-și împlinescă chiămarea 
loră cea sântă, căci voră ave odată să 
îșl dea semă nu numai înaintea omeni- 
loră, ci și înaintea lui Dumnedeu.

Totă odată făcu atențl pe învăță
tori, ca să se silescă a dobândi pi emiulă 
de 20 fl., destinată de d-sa pe sema 
acelui învățătoră, care va arăta mai 
mulțl prunci, cari sciu scrie și ceti ro- 
mânesce.

După ce s’a cântată „Intru mulțl 
ani** și după ce M. On. D. protopopă, 
acompaniată de preoții și învățătorii 
presențl, mai cânta „Luminâză-te noule 
Ierusalime**, ședința se închise.

*
Comuna mare Ocna Deșiului, în care 

s’a ținută conferența de mai susă, este 
cale de ună pătrară de oră de Deșă. 
Locuitorii două părți suntă Români gr. 
cat., er a treia parte suntă Unguri, cal
vini și catolici. Românii au doi preoți: 
pe d-lă Anatoliu Ciupe, omă forte înain
tată în etate, și pe d-lă cooperatoră 
Mateiu Popă, care e însărcinată și cu 
directoratulă școlei confesionale și care, 
fiindă omă tînără și zelosă, pâte să facă 
multă pentru școla română confesională. 
Primăria comunală încă se compune din 
mai mulțl bărbați români harnici, cari 
se îngrijescă de înaintarea șcâlei confe
sionale române. Poporulă din Ocna ase
menea e bravă. Elă ține multă la „ne- 
meșugă**, fiindă mulțl nemeși. Mulțl se 
ocupă în ocnă cu tăiatulă de sare și au 
leafă bună. Omenii toți suntă în stare 
bună.

Fiind-că în Ocna și acum mai țină 
la „nemeșugă**, aucjl agrăindu-se unulă 
pe altulă ou rjupâne Janos“ ^upâne Ger- 
gelgu etc., der ori cum s’ar agrăi, ei sunt 
Români ourațl și nu prea simpatiseză 
cu conlocuitorii loră. Mulțl au avere mă- 
rișoră, der nu suntu superbi. Nu suntă 
bună-âră ca nemeșii din TeocurI, o oo- 
mună nu departe de Deșă, unde toți 
suntă „domnișori** și „domnișore**, der 
desă de dimineță vedl pe „domnișorulă** 
Pista, Peti etc. mergândă, cu „ciorecii 
de angliă, petece pe ei o miiă**, la pă
dure după o sarcină de lemne, er pănă 
atunci, „domnișora** Marika merge la rîș- 
niță cu o cupă de grăunțe de căpătată. 
Aceștia suntă nemeșii Unguri, — sâră- 
oiă luciă. _________ M...Ș.

Literatură.
La subscrisulă se află:

1). Istoria revelațiunei divine tom. I. 
cu prețu redusă de 2 fl. esemplarulă. 
2). Istoria revelațiunei divine tom. U. cu 
2 fl. esemplarulă. 3). Predice populari pe 
tăte duminecile anului, tom. I și II, cu 2 
fl. esemplarulă. 4). Predice populari pe 
tote sărbătorile cu 1 fl. esempl. 5). Predice 
ocasionall pentru diverse ocasiunl, cu 1 
fl. esemplarulă.

Doritorii de a avâ aceste opuri sâ 
binevoiescă a se adresa la subscrisulă 
în Blașiu trimițândă 1 fl. 5 cr. pentru 
câte-ună esemplară din predice, âr din 
istoria revelațiunei divine câte 2 fl. 5 cr.,în 
care preță li-se va trimite opulă francată.

Blașiu, în 11 Maiu 1890.
Gavrilfl Popii, 
canonică metr.

DIVERSE.
Aniversarea nascerei lui Shakespeare. 

La 24 Aprilie n. Stratford-on-Avon era 
împodobită sărbătoresce ou ocasiunea ani- 
versărei a 326-ea a nascerei marelui scri- 
itoră literată englesă Shakespeare. Uasa 
în care a fostă năsoută poetulă, precum 
și casa în care a locuită în urmă, erau 
împodobite ou multe stegurl. In teatrulă 
Memorial s’au representată dramele „Doi 
gentlemanl din Verona** și „Regele I6nă“ 
pentru ântâia 6ră ou decorațiunl pompâse.

Editoră și Redaotoră responsabilă : 
Or. AjîfqI fttareștanu.
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Cursul u pielei SSrașaviS

Ctursnlâ la bursa de Viena
din 14 Maiu st. n. 1890

din 15 Maiu st. n. 1890.
Bancnote românesci Cump. 9.85 Vend. 9.3'
Arginta românescă ■ n 9.30 n 9.33
Napoleon-d'orl - - - M 9.37 n 9.40
Lire turcescl - - - n 10.62 M 10.67
Imperiali - - - - 9.60 n 9.65
GalbinI H 5.45 r 5.50
Scris. fonc. „ Albina” 6°/0 n —.— n

n „ „ B’/o M »•
Ruble rusesc! - - • n 131. 1 i 132.
Mărci germane - - „
Discontulă 6-- Sn/0 pe ană.

—.— 1» —.—

Renta de aură 4u/0 ......
Renta de hârtiă 5% -......................
Imprumutulă câiloră ferate ungare - 

aură................................................
dto argintă...........................

Amortisarea datoriei căiloră ferate de

1C3.80
99 65

117.20
96.—

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căUoră ferate da

ostii u.ngare (2-a emisiune) - -
Amortisarea datoriei căUoră ferate de

ostii ungare (3-a emisiune) - -
Bonuri rurale ungare......................
Bonuri croato-slavone......................
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă .......
Imprumutulă cu premialii ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghe dinului
Renta de hârtiă austriacă - -
Renta de argintii austriacă - -
Renta de aurii austriacă ... 
Losurl din 1860 ......................
Acțiunile bănceiaustro-ungare 
Acțiunile băncei de credită ungar 
Acțiunile băncei de credită austr 
Galbeni împărătesei- - - - .
Napoleon-d’orI...........................
Mărci 100 împ. germane ■ -
Londra 10 Livres sterlings - -

113.50
89.—

104.—

138.—

■ 126.60
■ 89.35
- 90.05
■ jllO.15
• 138.60
■ 954.—
. 341.—
- 301.—
- 5.57
- 9.40
- 58.—
- 118.15A vist cl-lort abonați!

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 
binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postaid și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu ^iarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se abondză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și s6 arate și posta ultimă.

Totodată facemu cunoscutu tuturord D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se poți! 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Administrat „Gaz. Trans.“

J5

ooa:

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate 
trei luni.
șese luni
unu anu.

ABONAMENTEGAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria
luni...............................................
luni . ,...........................
anu...............................................

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

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

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

Abonamentele se făcu mai ușoru și mai
mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, să 
a scrie adresa lămuritu și a arata și poșta ultimă.

Admimstrațiunea „Gazetei Transilvaniei

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

.2 ft. -
1 fi. —

50 cr.

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

Mersul!! trenurilor!!
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabila din 1 Octomvrie 1889.

1

®8udapesta—l®redeali» Predeald—ESudapesta iăS.-Pesta- Aradu-Teiuș S,eiuș-Aradft-BB.-S®esta Copșa-mlcĂ—Sibiiu
Trenu 
accole- 

ratu.

Trent! 
accele

rată

Trenu 
omni- 
bus

Tren de 
per- 
sâne

Trenu 
accele
rații

Trenu Troudc 
omni- ««cele- 

ratu.
Trenu

bus
peT- 
a6ne

Trona 
omni- 
bns

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de

F ers.
Trenu 
mixt

Trenă 
do 

pers.
Trenă 
mixt

Viena
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny

Oradea-mare j
Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezd-Telegd 
Rdv
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbâu
Nădășel

Clușiu

Apahida
Gliiriș 
Cucerdea
Uiora
Vințulă de susă 
Aiud
Teiușu
Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediașă 
EEsabetopole 
Sighișdra
Hașfalău 
Homorodă 
Âgostonfalva
Apatia 
Feldidra

Brașovd

Timișă
S^redeiiBu

BucurescI

) 
I

3.—
3.31

4.24
4.52

5.49
6.02
Tm

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

8.—
2.-
4.05
5.46
7.01
7.11

7.41
8.16

9.05
9.35

Tren de 
per
sane

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. LI
5. 5
“2

7.32
8.17
8.37
9.06
9.45

8.-
3.10
7.22
6.52

8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

BucurescI
g. 10 Predealu

Timișă9.28
11.38

1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38 
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12

-6.24
Z6.38 
46.56 
■•7.15 
17.48 
19.13 
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

Brașovd

Feldidra 
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfalbu 
Sighișdra 
EEsabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciun eld
Teiușu
Aiudă
Vințulă de
Uiora 
Cucerdea
Ghirișă
Apaluda

Clușiu

Nădășelă
Gîhrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev

susă

7.35
12.50

1.19
1.55
2.15
2.47

8.56

5.28
5.57
6.19

7.09

7.42
8.05

8.32
9.-

10.21
10.41

11.54
12.24

Viena
Ihidapesta
Szolnok

11.-

g 39 Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
V ârad-V eleneze 
Oradea-mare j 

P. Ladâny 
Szolnok
Budupest»

Viena

7.13
7.45
8.32

1.03
1.29

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-6.4b 
"’7.06
I. 7.22

7.37
:8.03
Ș.8.24 
?9.04

9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
II. 04
11.19

1.19
3.31
6.30
1.40

Trenu 
mixtu.

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

—
7.44
8.09
8.29
9.07

10.34 
10.201 
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

Aradd

Glogovață
Gyorok
Paulișu
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșină
Zamă
Gurasad-
IEa
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulă de
Alb a-lull a
Teiușă

jose
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^ieiușfl 

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

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

Aradij

josă

i

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

jcopșa-mică

IȘeica mare 
Ldmneșă 
Ocna
Sibiiu

2.05
2.38 5.05
3.22
3.46
4.18

4.35

5.46
6.17
6.40

Sâb5ifla-Cepșa-MMicii

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

Cucerdea - ® șor Bb.c bw
5.35 j BSeglăinulB# s&sescsfc

Simeria(Piski)-B*etroșeiw Petroșeni-Sinieria (Piski)

.5.32n
v
2

'6J1

-6.43
£7.12

Simeria
Streiu 
Hațegă 
Pui 
Crivadia
Banița

11.54
12.37

1.28
2.23
3.11
3.53

‘JPetroșenI 
Banița

i Crivadia 
iPui 
[Hațegă 
Streiu

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23

1.12

4.26
5.12
0.55
6.41
7.26
8.14

Cncerdea
Cheța 
Ludoșă
M.-Bogata 
Iernutiî 
Sânpaulă 
Mirașteu

I 
I 

Reghinul-săs.

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.-

3.25
3.58
4.15
4.41
5.28
5.44
6.08
6.27

S&eghiuulu sâsescii-
®șm*]li<eiu-4yucei*dea

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51 11-51 
~55 1-65

7.

]?Iur&șu-&udoșu-mstrița ^istrița-MureșA-î.udaș*

Murășă-Ludoșă 
Țagă-Budatele cil
Bistrița

-------- II
4.30] Bistrița
7.271 Țăgfi-Budatelecă

11.- Murășă-Ludoșă

3.-
6.49
9.25

Notă: N umerii încuadrațl cu linii grdse însemndză drele de nâpte.

Petroșenl 12.30 4.25 Simeria 1.51 8.50

Aradii—Timiș era TTimisai’a—Aradiî

Aradfl 6.12 4.12 Tirnișdra 6.25 1.15
Aradulă nou 6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
Ndmeth-Sâgh 7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26
Vinga 7.30 5.29 Vinga 8.15 2.56
OrczE'alva 7.56 5.47 Ndmeth-Sâgh 8.36 3.13
Merczifalva 8.13 6.04 Aradulă nou 9.11 3.51
Tiinișdra 9.04 6.50 Aradă 9.27 4.05

Oairiș A—TTiwda Turda—€■ 1 îirișu

Ghirișd 9.33
l

4.19
1
I Turda 8.29 3.19

Turda 9.64 4.40 | Ghirișd 8.50 3.40

Sigiaisora—< ftdoe Jaeiu Oder iieiu—Sigliișor a

Sighișdra 6.05 Odorheiu 6.—
Odorheiu | 9.12 Sighișdră 8.56

Tipografia A, MURES1ANU Brașov.

Reghinul-săs.

Oșorheiu <

Mirașteu 
3ânpaulă 
Lernutu 
VI. Bogata 
Ludoșă 
Cheța 
Cucerdea

6.45
7.05
7.28
7.50
8.23
8.31
9.12
9.44

8.25
10.-
12.15
12.35
12.58

1.19
1.49
2.02
2.18
2.46

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simeria (Piski)-Unieai.

Simeria (Piski) 2.18
Cerna 2.39
Unieddra 3.08

ftJnied.-Simeria (Pisk;).

Unieddra 9.30
k>erna 9.56
Simeria 10.15


