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BrașovO, 7 Maiu st. v.
Periculele, ce amenință biserica 

și școla, limba și naționalitatea 
nostră, și peste totfi a națiunilor!! 
nemaghiare din acestu statu se 
grămădesc!! repede unulu după 
altulu.

Guvernulă ungurescu nu mai 
cundsce nici o margine în porni
rile sale nelegiuite.

’Și bate jocO nu numai de le
gile firesc! și dumnecjeesci, der 
calcă cu o cutezanță vrednică de 
celu mai aprigă despotism!! pănă 
și acele legi sancționate de Maies
tatea Sa, care mai dedeu o fărîmă 
de garanțiă conservării și desvol- 
tării individualității naționale, prin 
biserică și școlă, a națiuniloru ne
maghiare.

Legea de naționalitate e în
mormântată pe căi subversive, căci 
abrogată nu e, prin legile școlare 
dela 1879 și 1883 și prin ordonan
țele volnice și amenințătâre, ce 
una după alta au fostu repecjite, 
ca nisce trăsnete din cabinetele 
miniștrilor!!, când cătră autorită
țile superidre bisericescî și școlare 
nemaghiare, când cătră capii ad
ministrați unei, când cătră inspec
torii școlari.

Er acum noue legi se aducu, 
care au sâ taiă adâncii în indivi
dualitatea națională a Românilor!!, 
Germaniloru, Șerbilor!! și Slova- 
ciloră, Hindi! îndreptate ca nisce 
cuțite ascuțite asupra autonomiei 
bisericei lorii și asupra vieții lorii 
naționale.

In 4*ua de 17 Maiu n. guver- 
nulu împreună cu dieta din Pesta 
a săvârșită ună nou atentată asu
pra șcâleloră națiuniloru nema
ghiare.

Sub pretecstă de a forma băr
bați specialiști erudiți, ca în Fran- 
cia, Germania și Anglia, ministrulu 
ungurescu de culte a presentată 
dietei ună proiectă de lege, care 
dispune ca limba grecescă se o 

învețe numai elevii gimnasiștl, 
cari voescă să se specialiseze în 
filologia classică, și în casulă 
acesta numai pentru ei studiulu 
limbei grecesc! e obligators. In 
§ 3 alu acestei legi se 410©) că istoria 
literaturei grecesci arest! sepropunăîn lim
ba maghiară înse pentru toț! școlarii.

Deputatulu sasu Zay a făcută 
la acestă paragrafu unu amenda- 
mentu de cuprinsulă, că limba de 
propunere să fiă limba gimnasiu- 
lui respectivă. La votare fiindă 
paritate de voturi, președintele 
camerei Pechy a tăcută să ca4ă 
amendamentulă, votândă pentru 
predarea istoriei literaturei grecesci în 
limba maghiară și în gimnasiile con
fesionale.

Resultatulă acesta a fostă pri
mită de partida stângă, a celoră 
cari se 'nchină la revoluționarulă 
și antidinasticulă Kossuth, la duș- 
manulă nempăcată ală popâreloră 
nemaghiare din acestă stată, cu 
îndelungate aplause,

Astfelă s’a săvârșită celă mai 
nou atentată asupra șcâleloră na- 
țiuniloră nemaghiare, asupra au
tonomiei bisericiloră acestora, care 
suntă suprema autoritate școlară 
peste institutele de învețământă, 
ce se susțină din banii acelora, 
din crunta sudore a credincioși- 
loră loră.

Și în timpă ce se proiecta 
acestă atentată, ce au făcută au
toritățile nostre superiâre biseri
cesc! și școlare, ca să’mpedece să
vârșirea lui ? Nimică nu se scie, 
nirnică nu s’a au4ită să se fi ’n- 
treprinsă din partea loră vre-ună 
pasă!

Și altă atentată, celă mai mon- 
struosă ce s’a putută născoci vre-o- 
dată, se pregătesce a se săvârși în 
curându, prin legea asiluriloră, 
grădiniloră de copii și preparan- 
diiloră confesionale nemaghiare, 
în care voră ave să se formeze 
dăscălițele acestoră institute.

Acestă lege, care dispune, că 
în grădinile și asilurile instituite 
pentru practica dăscălițeloră pe 
lângă aceste preparandii, jumătate 
din 4* pracsa se va face în limba 
maghiară, fiindu supuși prin acesta 
crierii și inima copiiloră noștri 
la cele mai grozave torturi, nu 
numai că sdruncină din temeliă 
autonomia bisericiloră națiuniloră 
nemaghiare, der se distruge chiar 
vieța națională a acestora în fami- 
liă. căci copii voră fi duș! cu forța 
în aceste casarme de maghiarisare, 
unde se va țînti a se înăbuși în 
copii orî-ce sentiment!! de iubire 
pentru biserica și școla, pentru da- 
tinele și obiceiurile, pentru limba 
și naționalitatea părințiloră, moși- 
loră și strămoșiloră loru.

In fața acestoră grozave pe- 
ricule, ce ne amenință esistența 
nostră națională, avemă sfânta 
datorință de a lua măsuri de le
gală apărare. Românii din tote 
părțile, din Ardealu, Bănată și 
Țera ungurescă, mireni și preo
țime, să țină fără ’ntâr4iere adu
nări, în care se-și ridice cu tăriă 
vocea în contra acestoră nelegiuiri 
și atentate, ce se săvârșescă de 
regimulă ungurescă pretinsă „li
berală și constituțională14.

0 mică paralelă.
Din incidentul!! procesului Panița, 

care se va continua mâne, după o între
rupere de câte-va dile, foia berlinesă 
„Naționalii Ztg.u face o mică paralelă 
între Rusia și Turcia, respective între 
raporturile și tendințele acestoră două 
imperii. Decă Rusia, dice numitul!! diaril, 
va merge și mai departe pe cărarea 
apucată deja, atunci din punctă de ve
dere europenă, ea totă mai multă se va 
apropia de perspectiva, în care se află 
deja Turcia. In Turcia, unde Sultanulă, 
care totodată e și Chalif, seu mai bine 
disă capulă unei biserici intolerante și 
cu tendințe de a subjuga pe cetățenii de 

altă credință, puterea imperiului a apu
cată deja spre povîrnișă, îndată ce n’a 
mai fostă în stare să-și continue și mai 
departe politica de cucerire. Tocmai așa 
se pune în contrastă cu lumea culturală 
europenă și imperiulă Țariloră, unde 
ârășl a începută să devină dătătore de 
tonă așa numita Rusia-vcchiă, care este 
una cu panslavismulă poftiloră de cu
ceriri. Dâcă odiniâră nu va fi în stare 
să tragă consecențele din acestă politică, 
puterea și susținerea ei internă nu va 
pute esista tocmai așa ca actualulă im
periu turcescă. Urmările încă voră fi 
aceleași. Că ore esperiențele făcute acum 
de curândă cu Bulgaria servi-voră de 
ună avertismentă Rusiei, se pote trage 
la îndoielă... Bulgaria pe lângă Rusia 
apare într’o lumină cu multă mai favo
rabilă.

Raporturile francose-italiene.
Venirea ambasadorului francesă Bilot 

din Roma la Parisă este considerată de 
cercurile politice francese ca ună pasă 
spre îmbunătățirea raporturiloră francese- 
italiene. Se crede adecă, că venirea lui 
Billot la Parisă stă în legătură cu regu- 
larea afaceriloru comerciale dintre Francia 
și Italia. Cercurile bine informate mai 
spună, că regele Umberto se va întâlni 
în curendă cu președintele Republicei, 
cu Carnot.

Desinințire.
In 4’Lle trecute „Times“ din Londra 

lățise vestea, că Rusia se pregătesce a 
se apropia de Germania. O telegramă 
din Berlină însă spune, că „Național 
Ztg.u numesce acestă scrire lipsită de 
ori și ce basă, er „Kreutzeitung“ dice, 
că soirea acesta nu este decâtă o încer
care de a nasce neîncredere față cu Ger
mania. Acesta apare și de acolo, că cer
curile hotărîtâre germane, în tocmai ca 
și Austro-Ungaria, țină a ave ună ca- 
racteră provocătoră armatele rusescl 
aședate la hotarele austro-ungare.

Principele de Neapole în Rusia.
piarulă „Pol. Corr“ i-se scrie din 

Petersburg, că Țarulă se pdrtă cu cea 
mai măre bunăvoință și atențiune față 
de principele moștenitoră ală Italiei, care
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Cugetări.
De Leopardi, trad, de I. Bocaniciu.

(Urmare.)

VII.
Acela, care în contra opiniunei al

tora a predisă reușita cutărui lucru așa 
precum aievea s’a întâmplată, să nu 
cugete, că contrarii săi îi voră da drep- 
tulă și-lă voră numi mai înțeleptă și 
mai pătrundătoră decâtă ei : pentru-că 
seu voră nega fapta, seu prezicerea; seu 
voră născoci, că acesta seu aceea dife- 
resce în circumstanțe; ori în ore-care 
modă voră afla cause, cu cari se voră 
sili a se convinge și a convinge pe alții, 
că opiniunea loră a fostă drâptă, er cea 
contrară scâlciată.

VIII.
Cea mai mare parte a personeloră, 

cărora le concredemă educarea copiiloră, 
nu au nici o educațiune. Deci să nu du- 
bitămă, că nu potă da aceea ce nu au 
primită și aceea ce pe altă cale nu se 
câștigă.

IX.
Pentru celă, care cu multe osteneli 

și suferințe, și încă numai după multă 
așteptare, a câștigată ună bună, pe care 
altulă l’a câștigată cu ușurință și fără 

multă amânare: acelă bună în faptă nu 
a perdută nimicu din prețulă său, der 
în imaginațiune i-se pare odiosă, că re
compensa lui e aceeași ca și a celui ce 
nu a ostenită și suferită atâta, seu pote 
chiar nimică. Dâr parabula Mântuitorului 
determină aceeași simbriă și celoră cari 
au venită mai târdiu la lucru, de aceea 
bătrânii orduriloră călugărescl tracteză 
cu totă asprimea pe noviții de frică să 
nu ajungă comodă la acelă stată, în 
care voră face cunoscință cu lipsa.

X.
Mare ar fi nenorocirea educătoriloră 

și peste totă a părințiloră, decă s’ar re
flecta la aceea ce e fărte adevărată, că 
adecă copii loră pe lângă totă aplicarea, 
diligința, grija și ostenelele, ce și le pună 
ei întru educarea acelora, — acum seu 
mai târdiu, răpiți în valul lumei, de sigur 
voră deveni răi, decă nu-i va preveni 
mortea. Acomodată și raționată a fostă 
răspunsulă lui Talete, care fiindă între
bată de Solone, de ce nu se însoră, elă îi 
răspunse, arătândă neliniștea părințiloră 
pentru năcasurile și primejdiile fiiloră — 
der și mai acomodată și rațională ar fi 
fostă scusa, că nu voiesce a înmulți nu- 
mărulă celoră răi.

XI.
Chilone, unulă dintre cei 7 filosofi 

ai Greciei, Zice, că omulă corpolentă e de 
maniere fine și omulă trebue să inspire 
mai multă reverință decâtă frică. Afabi

litatea și gingășia maniereloră, precum 
și umilința, suntă absolută de lipsă pentru 
aceia, cari prin frumseță, talentă ori 
alte calități dorite de lume, întrecă ge
neralitatea: pentru-că cu multă mai grea e 
vina pentru care ai să ceri iertare, și cumult 
mai feros și mai neînduplecate inimicuhpe 
care ai să’lă liniștești; vina e superiori
tatea, er inimiculă e invidia. Așa cre
deau cei vechi când se aflau în mărire și 
prosperitate, că se’mpacă deii espiândă 
prin umilință, oferte și penitință volun
tară păcatulă abia espiabilă, ca să li-se 
deschiZă Eliseulă fericirei.

XII.
Decă vinovatului și nevinovatului — 

Zice împăratulă Otone la Tacit—li-s’a 
pregătită aceeași sârte, e mai cu scopă 
ca omulă să pâră. Credă, că puțină deo- 
bite voră fi cugetele acelora, cari avândă 
spirită mare și născuțl în virtute, după 
ce au intrată în lume și au esperiată ne
mulțumirea, nedreptatea și simțulă dia- 
volică ală omeniloră pentru semenii loră, 
îmbrățișeză răutatea; și acesta o facă 
nu din corupțiune, nici atrași de esemple 
ca cei slabi; nici din interesă sâu din 
pofta după bunurile frivole lumescl, ci din 
alegere liberă pentru a-șl răsbuna asupra 
răiloră și a-le reîntdree schimbulă lovin- 
du-i cu armele loră proprii. Răutatea 
aceloră omeni e cu atâtă mai profundă, 
decă se nasce din esperiența virtuței, și 
cu atâtă mai formidabilă, decă e unită 

cu mărimea și tăria de curagiu, care 
încă se pote numi eroismă.

XIII.
Precum prinsorile și galeriile suntă 

pline de mulțime, care după spusa loră 
e nevinovată, așa și oficiile și demni
tățile de totă categoria suntă ocupate 
de persone, chiămate și constrînse la 
acestă gradă, după ei rău nimerită. Der 
cu tote acestea e imposibilă a afla ună 
prisoneră, care să mărturisâscă, că a me
ritată pedepsa, care o sufere, precum și 
ună demnitară, oare să nu fi dorită 
onârea de care să bucură.

XIV.
In vorbire, plăcerea nu e viuă și 

durabilă decâtă atunci , când vo r- 
bimă despre noi înșine, despre lu
crurile cu cari ne ocupămă seu despre 
acelea, ce ne aparțină în ore-care modă. 
Ori ce altă discursă în puțină vreme ne 
disgustă; der aceea ce nouă ne place, 
pentru alții e ună urîtă nespusă. Tit- 
lulă de amabilă nu se câștigă decâtă cu 
prețulă suferințeloră, pentru-că amabilă 
în conversare e numai acela, care gra
tifică altora amorulă propriu și care 
mai multă ascultă și ,tace, deși e cam 
uriciosă a o împlini acesta; apoi lasă 
pe alții să vorbescă despre ei și despre 
lucrurile loră câtă au voiă. Pentru-că 
decă în genere compania cea mai bună 
e aceea, de carea noi ne despărțimă sa- 
tisfăcuțl cu noi înșine, tocmai așa e și 
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călâtoresce prin Rusia. Intre altele Ța- 
rulă a poruncită să se pună la disposi- 
ția principelui de Neapole unii yachtă 
împărătesei!, cu care va călători la Crimea. 
Regele Umberto șl-a esprimată mulțămi- 
tele șale Țarului pentru primirea ce i-a 
făcut’o fiului său. In totă timpulă câtă 
va petrece principele de Neapole în Pe
tersburg, se dice, că pe lângă elă va fi 
contele Costa, secretarulă legațiunei 
italiene din Petersburg, care cunosce 
fdrte bine relațiile și viâța rusâscă.

Ca în 1870.
In Konigsberg s’a dată ună prândă 

la care împăratulă germană a ținută ună 
toastă, esprimându’șl bucuria, că petrece 
în lăgănulă regatului prusiană. Acestă 
provincia, cjis0 împăratulă, e o columnă a 
patriei. Bău pentru bunăstarea și pros- 
perarea Prusiei ostice. De ar rămână 
cruțată de timpuri răsboinice! der dăoă 
după vrerea lui Dumnedeu i-s’ar im
pune să’șî apere granițele, atunol sabia 
Prusiei ostice i-o va face inimicului, ca în 
anulă 1870.

Revoltă în Brasilia.
„Agenția Reuter44 aduce scirea, că 

în Brasilia s’ar fi întâmplată în dilele 
acestea o revoltă. In Porto Allegru 
(statulă numită Rio grande de Sul) 
s’a ținută o mare adunare poporală, 
care n’a putută fi împrăștiată de polițiă 
fără vărsare de sânge. La urmă miliția 
a începută a fraternisa cu poporul!. 
Ordinea s’a putută restabili numai cu 
mari greutăți. G-uvernulă statului însă 
a. fostă silită să’șl dea demisia.

SCIBILE PIJLEL
Reședința Episcopiei de Gherla sta

bilită. Cetimă în „Amiculă Familiei:14 
In urma urmeloră totă amă ajunsă și 
timpulă acela de a vede stabilindu-se în 
Gherla reședința Episcopiei de Gherla. 
Anume în cjilele mai deaprâpe s’au cum
părată în pieța Gherlei două case ou 
ună teritoriu destulă de mare, cari se 
voră străforma și respective zidi și ri
dica așa, ca să dea o locuință corăspun- 
dătâre înaltei posiții sociale a unui epis- 
copă. Zidirea se va efectui în vera anului 
viitoră. După aceea va urma imediată 
zidirea bisericei catedrale și a semina- 
riului. Ce bine era, decă se făcea 
și numai cu 15—20 de ani mai curândă, 
și nu se petrecea vremea cu gândiri de 
strămutare la Baia mare, Deeșă și mai 
scie Dumnedeu unde!? După împregiu- 
rările locale, astădl amă ave oelă puțină 
cu io—20 case românescl mai multe în 
pieță și în stradele principale ale ora
șului și totă cam ațâți membri, mare 
parte viriliștl, în representanța orașului.

* * *
Esamenele de cualificațiune in archi- 

diecesa Blașului. Escelența Sa Metropo- 
litulă dela Blașiu, prin o circulară adre- 

aceea, pe care o lăsămă cu disgustă. Cou- 
olusiunea e, că în ori ce vorbire între- 
rumperea și finirea ei pune capătă plă- 
cerei unuia și disgustului celuilaltă, care 
vre să rămână amabilă.

XV.
Sâu eu mă înșelă, seu e adevără, că 

în secululă nostru rară e persona, care 
să fiă lăudată fără să nu se fi lăudată 
mai întâiu ea însăși. Atâtă e de mare 
egoismulă, atâtă e de mare invidia și 
ura, ce portă omenii unii asupra altora, 
încâtă voindă a câștiga nume, nu e des? 
tulă a face lucruri lăudabile, ci e de lipsă 
a le lăuda seu a afla pe cineva în loculă 
tău, care să le predice și premărescă în con
tinuu întonândule cu voce înaltă în urechile 
publicului și câtigândă în astfelă și pe 
alții, cari să facă asemenea, și cu aceeași 
arddre și perseveranță să repețâscă acele 
laude. Der să nu sperezl, că vei pro
duce o furore spontaneă prin mărimea 
valorei, ce tu o arețl, și prin frumseța lu- 
orăriloră ce tu le faci, căci se voră afla 
oine să te admire, der tacă molcom, și 
decă potă se voră încerca a împie
deca, ca să rămânl necunoscută al
tora. Cine vre să se înalțe prin vir
tute adevărată, fiă modestă. D^r în res- 
pectulă acesta lumea e ca și femeile, 
cari observă principiulă : ou modesia 

sată cătră întregă clerulă archidiecesană, 
aduce la cunoscința celoră interesați, că 
conformă regulamentului archidiecesană 
de dto 5 Martie Nro 207—1872, ema
nată pe basa legei esistente de instruc
țiune publică art. XXXVIII din anulă 
1868 §. 102, esamenele de cualificațiune 
prescrise prin legea și regulamentulă ci
tată pentru învățătorii respective învă- 
țătorele dela scolele poporali de religiu- 
nea greco-oatolioă din archidiecesă, în 
anulă scolastică curentă se voră ține în 
9 și următorele (jil® ale lunei lui Iuniu 
st. n., și anume: în 9, 10, și 11 Iuniu 
s. n. se voră ține esamenele scripturis- 
tice, er în 12 și d^0!0 următore cele 
verbali, sub presidiulă comisiunei scolas
tice archidiecesane cu asistarea inspec
torului scolastică r. civilă. Cei ce do- 
rescă a fi admiși în atestă eșamenă au 
de a-șl înainta cererile loră la ordina- 
riatulă metropolitană pănă în ultima 
Maiu a. c. pe calea oficieloră protopo- 
pescl, fiindă adjustate cu esțrasă matrir 
oulară de boteză, testimoniu despre pur
tarea morală și politică, despre progre- 
sulă întru cariera de învățătoră, și cu 
absolutoriulă obținută în cutare prepa
randia publică. Cei admiși la esamenulă 
din cestiune au de a depune cu ocasiu- 
nea inscrierei taxa prevăduță în §. 26 
din susă citatulă regulamente.

•* *
Proiectulu privitorii la limba grecă 

s’a primită de maioritatea camerii lades- 
baterile generale. Sâmbătă s’au începută 
desbaterile speciale.

** *
Proieotulii lui Iranyi privitoră la mo

dificarea legei incolatului s’a desbătută 
Vineri de cătră comisiunea administra
tivă a camerei. Unii erau pentru, alții 
contra primirei proiectului, între cari și 
ministrulă președinte Szapâry. In fine 
comisia a hotărîtă, ca să propună ca
merei respingerea proiectului d-lui Iranyi.

Urma-voră scandaluri ?
* * *

Furnisarea sărei pentru Serbia. Pre
cum se scie. Serbia nu posede sare și 
și-o procura pănă acum prin întreprin- 
cjătorl privați. Guvernulă sârbescă se 
hotărî să nu mai predea privațiloră fur
nisarea sărei, ciregiiloră monopoluriloră 
stateloră vecine. Spre acestă scopă s’a 
ținută în Belgradă licitațiă, la care au 
luată parte numai guvernulă ungară și 
guvernulă română. Guvernulă ungară a 
oferită prețuri mai eftine decâtă Ro
mânia. Representantulă română ceru in- 
formațiunl dela guvernulă său și acesta 
declară, că e gata a furnisa sarea în 
aceleșl condițiunl ca și guvernulă ungară. 
Guvernulă serbescă preferind u sarea ro
mână, a dată României dreptulă esclu- 
sivă de a provede Serbia cu sare.

** *

și reserva față de tine nu vei obține ni- 
mioă.

XVI.
Pe nime nu l’a desamăgită într’atâta 

lumea, nime nu o cunosce așa de bine 
și n’o uresce într’atâta, încâtă făcendă 
ună pașă fericită, să nu fiă reconciliată, 
totă asemenea nime nu e așa de rău, 
încâtă salutându*te cu curtuasiă să nu’țl 
apară mai puțină rău ca mai ’nainte. A- 
ceste observări ne arată numai slăbiciu
nea omului, der nu au de scopă a jus
tifica pe cei răi și lumea.

XVII.
Nimică nu arată mai bine puțina în

țelepciune și filosofiă, ce o are omulă, 
decâtă voia de a fi tâtă v >ța lui înțe- 
leptu și filosofică.

XVIII.
Genulă omenescă se împarte în 2 

părți: unii folosescă despotismulă, alții 
îlă suferă. Nici o lege, nici o forță, nici 
progresulă filosofiei ori a civilisațiunei 
nu va pute opri ca omulă să nu fiă seu 
de o parte său de cealaltă; mai rămâne, 
ca cine pote alege să alegă. E de ob
servată însă, că nu toți potă alege, nici 
nu se pote alege totdeuna.

___________ (Va urma.)

întregirea protopresbiteratului gr. or. 
ală Făgărașului. Pe (jiua de 22 Maiu v. 
11 ore a. m. suntă convocațl la sino- 
dulă electorală, ce se va ține în bise
rica gr. or. din Făgărașă, membrii cle
ricali și mireni ai sinodului ordinară și 
estraordinară electorală protopreșbite- 
rală pentru alegerea unui protopresbiteră 
ală tractului Făgărașă.

** 4
Dară. Cetimă în „F6ia Bis. și Scol.44 

din Blașiu : „Proprietarulă Kovăcs Denes, 
unitară de confesiune, a dăruită bise
ricei greco-catolice din Bagină suma de 
100 fl. v. a., cu acea menire, ca din ve
nitele capitalului să se ajutore preotulă 
nostru din aoea comună. Fapta generosă 
vorbesce de sine și nu are lipsă de lau
dele nostre. Numai aceea dorință o es- 
primămă, că decă ună unitară pote să 
ajute bisericile nâstre, să-o facă acesta 
după putință și credincioșii noștri, adu- 
cendu-șl aminte, că însutită va fi răs
plata loră44.

♦*
Podă dărîmată. La băile herculane 

(Mehadia) s’a întâmplată o mare neno
rocire. Statulă a voită să construescă 
peste Cerna ună podă nou. Podulă era 
aprope terminată și numai pe de-asupra 
mai erau câte ceva de făcută. Marți în 
săptămâna trecută, pe când mai erau 
ocupați cu lucru 10 dmenl, de-odată se 
surpă podulă cu ună vuetă asurtjitoră. 
Dintre lucrători 8 au putută scăpa, doi 
însă au căzută cu podă cu totă la adân
cime de 20 metri. Dintre aceștia unulă 
a și murită îndată, er celălaltă e în 
agoniă. Contra întreprindătoriloră s’a 
pornită cercetare.

* *
Academia de drepții din Pojună va fi 

în curândă desființată, precum desființate 
voră fi tote academiile de dreptă din 
provinciă. In loculă loră guvernulă are 
intențiunea să înființeze școle speciale 
de administrația. Cei trecuțl prin aceste 
scdle au să fiă numiți apoi funcționari 
la municipii, ori notari de cercă și co
munali.

Centralisare ca sub celă mai cum
plită absolutismă.

* * *
Furtună cu grindină. Hotarulă co

munei Hațegă și ale mai multoră co
mune din apropiere au fostă devastate 
de grindină în mărimea aluneloră și nu- 
ciloră. Locuitorii suntă forte îngrijațl 
pentru hrană în viitoră. De asemenea 
hotarulă comuneloră Feleacă și Gierfa- 
lău a fostă bătută de grindină, care a 
pricinuită stricăciuni.

* * *
NeregularitățI mari s’au descoperit în 

contabilitatea „pimniței de mostre de vinuri 
a țării44 din Pesta, precum spune „Ma
gyar Hircsarnok44. Se face cercetare în 
contra funcționariloră vinovațl ai ofi
ciului contabilității, între cari e și primă- 
contabilulă asociațiunei producătoriloră 
de vinuri, Desider Torok.

* * *
Lucrătorii din dușii. Vr’o 100 de 

calfe de măsarl au hotărîtă la 15 Maiu 
să ceră reducerea timpului de lucru la 
8 dre și să li-se mărâscă plata. Pentru 
a face pașii corăspundătorl s’a alesă ună 
comitetă de 15 inși.

* 
»B *

Strămutare. Ioană Ramonțianu, ad- 
ministratorulă parochială din Petelea, a 
fostă dispusă totă în aceeași calitate la 
Gârboulă ungurescă.

* * *
Informații militare. „Armeeblatt44 află, 

că în 10 Maiu s’a ținută o ședință sub 
președința ministrului de răsboiu, în care 
s’a înfățișată noulă modelă de carabină 
Mannlicher și s’a recomandată unanimă 
spre primire. „Reichswehr44 împărtășesce, 
că dela 16—24 Maiu statulă majoră ge
nerală și mai mulțl generali călătorescă 
pentru eserciții, între Freiberg din Si
lesia și Schonberg din Moravia, sub con
ducerea archiducelui Albrecht. In Iulie 
statulă majoră generală face marea că
lătoria în cuprinsulă corpului 13 (Agram) 1 

sub conduoerea șefului statului maioră- 
generală fzm. br. Beck. Operațiunile 
partidei de nordă le va conduce locții- 
torulă șefului statului majoră generală 
fini. Galgoczy, er ale partidei de sudă 
colonelulă din statulă majoră generală 
Edm. Hoffmeister, comandantulă bri- 
gadei 25 de inf. La acestă călătoriă de 
esercițiu, care în suposițiunile lui se va 
estinde pănă în provinciile ocupate și 
se va termina la Sava, voră lua parte 
și ună anumită numără de generali, ofi- 
cerl de stată majoră și oficerl superiori. 
Călătoriile cele mici ale statului majoră 
generală voră fi astfelă întocmite, că 
voră cuprinde totdeuna două corpuri 
învecinate. Aceste călătorii de eserciții 
se voră ținâ în Iunie și Iulie după ună 
programă deosebită.

# * <*
Revistă de trupe. Cetimă în „Tim

pulă14: Ieri (Joi) general ul ă Cernatu, co
mandantulă corpului 2 de armată, a tre
cută în revistă trupele concentrate pe 
platoulă dela CotrocenI (lângă Bucurescl.) 
In urma defilării, oficerii au .festă în
truniți în cercă, er generalulă Cernat a 
esprimată satisfacțiunea sa, mulțumindă 
șefiloră de corpuri pentru buna stare în 
care a găsită trupele, și în specială a 
mulțumită colonelului Gorjan, coman
dantulă regimentului 21 Dorobanți, pentru 
modulă cum acestă regimentă a defilată. 
In adevără, era de remarcată atitudinea 
și ținuta acestui regimentă la defilare, 
deși este compusă numai din recruți, 
cari au trecută abia 18 cjil0 d0 ins- 
rucțiă. * * *

Tergulă anualii dela Rosale în Timi- 
șora se va ține dela 29 Maiu n. pănă la 
3 Iunie n., eră târgulă următoră dela 
31 Iuliu n. pănă în 5 Augustă n. in- 
clusivă. * * *

Duelă. Intre eonducătorulă filialei 
din Timișora a băncii austro-ungare, 
Vilhelm Brunnlechner, și între funcțio- 
narulă de bancă Alfred Miess, a fostă 
la 16 Maiu n. ună duelă cu sabia, din 
causa unoră neînțelegeri ivite între amân
doi funcționarii, din care causă Brunn
lechner a fostă și bătută de Miess. In 
duelă Miess a fostă greu rănită la capă.

Pregătiri pentru adunarea generală 
a Associațiunei Transilvane.

După soiri private sosite din Sibiiu, 
Adunarea generală a „Associațiunei Tran
silvane14 se va ținâ, cum amă amintită, 
de rândulă acesta în Reghinulă săsescă, 
unde cei, cari voră lua parte, voră ave 
ocasiune a serba și memoria unuia din
tre foștii președinți ai Associațiunei, a 
baronului L. V. Popă, care râposâ în 
Budapesta la an. 1875 și ale căruia osă- 
minte suntă astrucate în Reghinulă să
sescă. Decă membrii se voră presenta în 
numără câtă mai numărosă, ceea ce se 
recere în modă necondiționată, se voră 
pune în discusiune cestiunl literare și 
economice importante și se voră da in- 
formațiunl esacte și despre frumosa in- 
naintare a internatului și a școlei civile 
de fete. Dintre damele, care se voră 
presenta cu acea ocasiune la balulă As
sociațiunei, se va premia cu doi napo- 
leond’orl acea dâmnă sâu domnișoră, 
care va ave celă mai frumosă costumă 
națională din Transilvania.

Se scie, că ună generosă bărbată 
ală nostru, avândă în vedere încuragia- 
rea industriei nâstre naționale, a desti
nată încă în anulă trecută ună premiu 
de doi napoleond’orl pentru a se con
feri acelei domne seu domnișore, care 
se va presenta la balulă Associațiunei 
în celă mai frumosă costumă națională 
din Transilvania. Acestă premiu se va 
da în fiăcare ană, pănă când dăruitorulă 
va fi în viâță, pe lângă condițiunea, oă 
decă într’ună ană nu s’ar afla nici una 
dintre damele nostre, care sâ-lă câștige, 
în acestă casă premiulă se va trece și 
se va adauge la premiulă anului urmă
toră, rămânândă a se împărți între două 
dâmne seu domnișore, care voră ave 
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cele mai frumâse oostume naționale din 
Transilvania, er decă numai una singura 
ar ave costumă, care să merite a fi pre
miată, acesta va primi premiulă întregii.

Anulă trecută acestă premiu nu s’a 
putută conferi, dedrece la balulă din 
Făgărașă ală Associațiunei nu s’a aflată 
nici ună costumă, care să potă fi pre
miată. Oostumulă oe e a se premia, tre- 
bue să fiă costumă curată națională, 
asemenea cărora se văduseră de es. la 
esposițiunea ndstră deschisă la Sibiiu în 
an. 1881, er nu imitațiunl și amestecături 
străine și nici din Regatul ă României, 
cari atâtă în ceea ce privesoe desemnulă, 
câtă și execuțiunea, la noi suntă consi
derate ca prea înțoțonate și încărcate.

Astfelă dâră, în sensulă disposițiu- 
niloră donatorului, în anulă acesta se 
va da ună premiu de 4 napoleond’orl 
(cam 38 fi. v. a.) Premiarea se va face 
în pausă din partea unui juriu de 3 mem
bri, între cari ună bătrână — decă se 
pdte dintre membrii comitetului Asso- 
oiațiunei, — care va alege dintre tinerimea 
dela bală ună tânără și o domnișdră și 
cu aceștia formândă juriulă sub presi- 
diulă său, va decide asupra distribuirei 
premiului cu maioritate de voturi. In ca- 
sulă de a nu reuși ou maioritate, votulă 
domnișdrei va decide.

Despre acesta avisămă de timpuriu 
pe domnele și domnișdrele române, cari 
voră lua parte la balulă „Associațiunei“ 
din Reghină, avândă bună speranță, că 
de rândulă acesta și membrii Associați
unei se voră presents în numără mai 
mare.

Zzu.terrxpin.are_
La raportulă din Nr. 100 ală fdiei 

nostre privitoră la adunarea învățători- 
loră români gr. cat. din tractulă Câțloău- 
lui, ținută în 20 Aprilie n. c., d-lă învă- 
țătoră George Hatosă din Câțlcău ne 
trimite o întâmpinare de următorulă cu
prinsă :

Câficâu, la 18 Maiu 1890. 
Onorate Domnule Redactoră!

...Mă mărginescă a reflectajnumai asu
pra celoră scrise în raportulă din Nr. 100 la 
adresa mea de cătră d-lă corespondentă 
M.-s, care și în anulă trecută vorbindă 
despre adunarea ndstră învățătordscă, ți
nută la mine în Câțlcău, între alte îm
proșcări ne întemeiate nu s’a putută 
conteni de a nu face și asupra esamenu- 
lui meu unele observări, pe cari nici 
D-sa nu le-a observată. Vă rogă der 
d-le Redactoră, permiteți-ml să întrebă pe 
d-lă corespondentă M-s: „Cunosol d-ta, 
d-le M-s, pe toți învățătorii tractuall și 
luat’ai d-ta parte vre-odată la esamenele 
tractuall? Scii d-ta, că eu în restimpă 
de 6 ani, de trei ori amă ascultată tote 
esamenele tractuall și prin urmare sunt 
în clară cu starea și aptitudinea învăță- 
toriloră noștri, precum sunt în clară și 
ou intențiunile d-tale! Scii d-ta că pănă 
acum, der nici acum, nu am dată anBă 
prin conspectele mele nimănui a mă numi 
„parțială" și „pesimistă14.

învățătorii tractuall au fostă de față 
când s’a cetită acelă conspectă. Pentru 
ce nu m’au îndrumată dâră la ordine? 
De altcum publică elaboratulă meu și 
decă cutare colegă va ave cutare ob
servări în contra lui, eu mă voiu declara 
de învinsă...

Georgiu Hatosu, 
învățătorii.

Decă supărarea d-lui Hatosă pro
vine din consciențiosa împlinire a dato- 
rinței sale, precum ne și place a crede, 
atunci ea se pdte esplica ușoră și d-lui 
Hatosă nu-i pdte servi decât spre onore. Nu 
trebuie însă să uite d-sa, că părerile ome- 
niloră suntă diferite. Când raportorulă 
„M-s", din incidentul aprețiărei din vorbă, 
l’a caracterisată pe d-sa de „pesimistă" 
și „parțială11, a putută să se însele, ce e 
dreptă, dâr pentru aceea nu i-se potă 
face imputări, căci acesta a putută 
să fiă convingerea d-sale individuale asu
pra căreia nu se pote face presiune și 
de aceea casulă de față nu ofere nici
decum motivă de supărare.

Esposițiă industrială în Orăștiă.

Ni-s’a trimisu următârea Invi
tare din partea comitetului espo- 
siției:

Esposițiă industrială locală — îm
preunată și cu o esposițiă de producte 
din industria de casă femeiască — ini
țiată de „Reuniunea industriașiloră și 
lucrătoriloră din Orăștiă" — se începe la 
26 Maiu st. n. și se sfîrșesce la 1 Iunie 
1890. Subscrisulă comitetă de esposi
țiă,Jaducendă acesta la ounoscință, îșl dă 
onorulă a învita cu totă respectulă la 
cercetarea esposiției și îșl permite a es- 
prima speranța și rugarea, că preveni
rea, interesulă și Bpriginulă de care s’a 
bucurată esposițiă și protectorii ei pănă 
acum, se va manifesta și prin o viuă 
frecuentare. Insinuări pentru locuințe, 
precum și pentru participarea la prân- 
dulă festivă suntă a se adresa la mem- 
brulă din comitetă d-lă Eduard Fabini, 
fabricantă de gips, — pănă la 25 Maiu 
1890 st. n-

Programa esposiției industriale lo
cale — împreunată și cu o esposițiă de 
producte din industria de casă femeiasoă, 
care se va începe la 26 Maiu, se va 
termina la 1 Iunie 1890 și se va țină 
în sala de gimnastică a gimnasiului su- 
perioră evangelică reformată e urmă- 
tdrea:

1) La 26 Maiu diminâța la 6 dre 
primirea ospețiloră ce voră sosi cu tre- 
nulă de dimineță. Designarea locuințe- 
loră pentru ospețl. 2) La 11 dre înainte 
de ame4l deschiderea esposiției prin Ilus- 
tritatea Sa cornițele supremă ală comi
tatului Hunedorei D-lă George de Po- 
gany și visitarea esposiției. 3) După 
amâdl la 2 ore prâncjă comună în pavi- 
lonulă ospătăriei dela „Două pistdle." 4) 
După amedl petrecere și festivitate po
porală — pe lângă concursulă „Reuniu- 
nei trăgătoriloră la sămnă" și ală „Reu- 
niunei vânătoriloră" în promenada ora
șului. Musica o va provedâ capela mi
litară a regimentului de infanteriă Nr. 
64. 5) La 1 Iunie d. am. închiderea es
posiției. Sorțirea câștiguriloră. împăr
țirea premieloră. Sera petrecere cu jooă 
în pavilonulă de veră în grădina dela 
„două pistdle".

In esposițiă se voră pune spre ve
dere pe lângă productele profesioniștiloră 
și industriașiloră din Orăștiă — cu deo
sebire lucruri femeiescl din vremi mai 
vechi, din veculă alu 16-lea și 17-lea — 
precum și lucruri mai nouă din industria 
de casă.

Esposițiă se pdte cerceta în fiă-care 
di dela 7 ore dimineță pănă la 7 ore 
sera.

Taxa de intrare în cele două dile 
dintâiu, adecă la 26 șl 27 Maiu, e 20 de 
cr. de personă, în celelalte cjile 10 cr. 
Gu carta de intrare deodată e a se cum
păra și unu losă cu 10 cr. pentru loteria 
esposiției.

Se voră da și carte pentru întrâga 
durată a esposiției de personă cu 50 cr. 
cu losă pentru loteriă 60 cr. Carte de 
intrare se capetă la cassa esposiței și în 
librăria „Minerva.“

Insciintare.7
Despărțămentulă VII (Abrudă) ală 

„Associațiunei transilvane pentru lit. rom. 
și cult. pop. rom.11 va conferi unit pre
miu de 10 fi. acelui învățătoră română 
din acestă despărțămentă, careva dovedi, 
că a făcută mai mare progresă în ramulă 
pomăritului.

Domnii învățători, cari dorescă a re
flecta la acestă premiu, ’șl voră trimite 
cererile concursuale la directorulă des
părțământului celu multă pănă în 2 Iunie 
a. c. st. n. (a 2 cți de Rosalii) provăcjute 
cu o adeverință oficiosă dela oficiulă pa- 
rochială, subscrisă și de primăria corn, 
și vidimată de oficiulă protopopescă con- 
cernente, din care să fiă evidentă :

a) câți pomi nobili (ultoi) dela 1—3 
ani meri, perl, cireși, pruni etc, au în 
grădina școlară? b) câți pomi sălbatici 
seu din simburl au în grădină pregătiți 
de a se pute ultoi în anulă următoră ? 
c) câți elevi sciu deja ultoitulă dela con
curentă? d) în grădina școlei cultivă-se 

și legumăritulă și suntă deprinse în aoest 
ramă cu deosebire elevele (fetițele)?

Oferibaia, în 15 Maiu 18 j.
:anfi Dancid,

Convocare.
Adunarea generală a despărțămân

tului VII (Abrudă' ală „Asociațiunei 
transilvane pentru xiteratura română și 
cultura pop. română" se convdcă pe 3 
luniu a. c. st. n. (a 3 cț,i de Rusalii) în 
comuna Roșia montană la 1 dră p. m. 
în biserica gr. cat. Ceea ce se aduce la 
cunoscința publică, învitându-se toți P. 
T. membri din acestă despărtământă, 
precum și alțl iubitori de cultură.

Obiectele adunărei voră fi:
1. Raportele comitetului despre ac

tivitatea sa dela ultima adunare generală.
2. Raportulă casarului. 3. Alegerea co- 
misiunei pentru incassarea taxeloră și 
înscrierea membriloră noi. 4. Cetirea di- 
sertațiuniloră insinuate la presidiu. 5. 
Conferirea premiului de 10 fl. unui în
vățătoră rom. din acestă despărțământă, 
oare a făcută mai mare progresă în po- 
mărită. 6. Raportulă comisiunei esmise. 
7. Statorirea budgetului pe a. 1891. 8. 
Propuneri.

Oferibaia în 15 Maiu 1890.
Ioană Panciu,
direct, despărț.

Dare de seină și mulțămită jnlJlică.
Beiușă, Aprilie 1890.

La timpulă său s’a relatată aprope 
în tote organele de publicitate suecesulă 
morală obținută cu ocasiunea balului 
casinei române din locă. Acuma, în urma 
conclusului luată în ședința ordinară a 
comitetului casinei ținută la 15 Aprilie 
a. c., dămă în publicitate rațiociniulă 
privitoră la suecesulă materială ală ba
lului, și adecă:

PercepțiunI în sera balului 136 fl. 
10 cr. Pe listele de colectare au incursă 
25 fl. 30 cr. Suma totală: 161 fl. 40 cr., 
din cari subtrăgându-se erogațiunile în 
sumă de 110 fl. 53 cr., rămâne venită 
de 50 fl. 87 cr., care venită e destinată 
pentru îmbogățirea și augmentarea bi- 
bliotecei casinei.

Comitetulă aduce în genere mulțu
mită ou. publică pentru bunăvoința cu 
care a îmbrățoșată acestă mișcare so
cială culturală, er în specie următoriloră 
d-nl, cari au făcută oferte și suprasolvirl;

Anume suprasolvirl: Paulă Popă, 
adv. 10 fl., Vas. Ignată, adv. 4 fl., Aug. 
Antală protopresbiteră 2 fl., Belenyesi 
Iozsef, comerc. 3 fl., Dem. Negreană 
comerc. 2 fl., Iosifă Papă, not. cerc. 2 
fl.. Veiszglaz Adolf, comerc. 2 fl., Dr. 
Georgiu Mureșianu, medică 2 fl., Ioană 
Buteanu, dir. gimn. 1 fl. 50 cr., Dr. Fl. 
Stană, prof. gimn. 1 fl. 50 cr., Virag 
Istvan 1 fl. 50 cr., Ioană Fersiganu, prof, 
gimn. 1 fl., T. Thury Ignâcz, not. publ.
1 fl., Corneliu Palladi 1 fl. Er d-nii Vas. 
Papă protopresb., Teod. Bulcu prof, 
gimn., Nic. Radu și Tobias Miklos fo
restieri dom., Teodoră Fassic, adv., Pe
tru Herțe, docente, Antoniu Vass, Ște
fană Olteană, Ioană Dringou, Al. Clin- 
tocă câte 50 cr.

Oferte dela d-nii: Nic. Zigre, adv. 
3 fl., Moțu Ioană, Deva, 3 fl., Georgiu 
Popă de BasescI 2 fl., Georgiu Horvată 
jude reg. 2 fl., Mihaiu Bejan not. publ.
2 fl., Dr. Petrovich 2 fl., Teod. Pinteru, 
Ourticiu, 3 fl., Ioană Dană 2 fl. 30 cr., 
S. S. Bocșană 1 fl. 50 cr., Vas. Leșianu 
prof, emerită 1 fl., Aug. Balașă 1 fl., 
Georgiu Munteană 1 fl.

Pentru nobilele sentimente și căldu- 
rosulă sprijină ală susă numițiloră d-nl, 
comitetulă Ie esprimă și pe acâstă cale 
mulțumită și recunosoință.

Vasiliu Stefânică, Gavrilu Cosma,
cas comit. not. comit.

DIVERSE.
Esundare și incendiu în Siberia. Pe 

orașulă Tomsk și împrejurimea lui l’a 
ajunsă o mare nenorocire. După tele
grama diarului „Kurier Warsawski" rîulă 
Tom s’a vărsată din țărmuri și a cope- 
rită sub apă o mare parte a ținutului 
din apropiere. Comunicația cu orașulă 
Tomsk de multă vreme e intreruptă cu 
desăvîrșire; mulțl omeni s’au pustiită, 
Afară de acesta orașulă a mai suferită 
și de ună mare incendiu, care a mis
tuită întregi șiruri de strădl. In urma 
acesta o parte a Orașului Tomsk este o 
tristă ruină.

Bacciluld difteritei. „Figaro" din 
Parisă scrie, că doi asistenți de-ai lui 

Pasteur, Roux și Sersiu, au descoperită 
baccilulă difteritei. Baocilulă acesta sâ- 
mănă forte multă cu bacoilulă tubercu- 
losei, numai câtă puțină e mai grosă 
și de amândouă capetele arată ună felă 
de umflătură. Doi medici germani, Fra
enkel și Brieger însă au mersă și mai 
departe, au alesă adecă selecțiunea veni
nului, care pricinuesce acești baccill. 
Cu veninulă acesta s’au făcută și espe- 
rimente oltuindu-se și se cjice, că resul- 
tatulă e surprinejătoră, fiindcă amamilele 
în cari se oltuesce veninulă capătă dif- 
terita în cea mai mare măsură. Medicii 
sperâză, că pe calea acesta va fi posibil 
a se vindeca difiterita radicală.

Stanley se ’nsoră. Lucru straniu 
Tocmai diarele acele, cari îlă vorbiau de 
rău pe Stanley față cu femeile, susținândă 
adecă, că elă le-ară urî pănă dincolo, 
adună acum soirea, și anume „Extrablatt", 
la care i se telegrafiază din Londra, că 
Stanley se va însura. Favorita lui este 
o artistă pictoră cu numele Dorothea 
Tennaut. Logodna se va întâmpla la în- 
ceputulă lui Iuliu,—dice cjiarulti vienesă.

Francesii pentru streini. In Sorbonna 
dela Parisă, s’a constituită în cjilele tre- 
oute ună comitetă de ajutorare, care a 
luată hotărîrea, ca pe câtă se pdte să 
îndulcescă vieța studențiloră streini, cari 
și-au alesă Parisulă de isyoră ală sciin- 
țeloră și cunoscințeloră pe cari voiescă 
să și le câștige. Afară de acesta comi
tetulă numită se va îngriji câtă îi va sta 
în putință să promoveze învățământulă 
și cultura francesă în streinătate, mai 
alesă în împrejurimile Mediteranei. In 
fruntea comitetului s’a pusă însuși Pas
teur cu câțiva profesori reuumițl.

Morte prin corsettî. In Berlină o ba- 
letistă a teatrului regală s’a găsită mortă 
în patulă ei. Nefiindă ea bolnavă de 
mai ’nainte, s’a presupusă, că ea s’ar fi 
otrăvită. Secționarea cadavrului însă a do
vedită, că mortea a provenită din o apo- 
plecsiă de inimă, causată prin o corse- 
tare pre mare. Avisă coconeloră, care 
cultivă în prâ mare măsură acâstă vani
tate periculdsă.

ZT eorologrCu
Camila Dragomiru născ. Papp de Le- 

meny ca soțiă, în numele său și ală ficei 
sale Olga, Ioană Ch. Dragomiru de Capol- 
nocă-Monoștoră, protopopă gr. cat. în 
Naprade, ca tată, și Agneta Dragomiră n. 
Hossu de Nagy-Lozna, ca mamă, Teofilă 
Ch. Dragomiră ca frate cu soția sa Eu
genia Colceriu, ca annă, L. Papp de Le- 
meny pretoră în Clușiu cu soția sa Caro
lina Țelenca ca socrii, în numele loră și 
ală altoră număroșl consângeni și amici 
cu inima frântă de durere anunță, că iu- 
bitulă loră soță, tată, fiiu, frate, afină, gi
nere și amică Alesandru Ch. Dragomirfl 
de Capolnocd-Mănășturd, advocată și in
terprete de trib, reg., membru în comi
tetulă comitatensă ală comitatului Silva- 
niei, membru ord. ală „Associațiunei 
trans, pentru lit. și cult, poporului rom." 
și membru ală „Reuniunei femeiloră rom. 
sălăgene" , în etate de 37 ani și ai feri
citei căsătorii de 5 ani, după ună morbă 
greu și îndelungată, la 17 Maiu în casa 
socru-său din Clușiu șl-a dată nobilulă 
sufletă în mânile Creatorului. Rămăși- 
țele-i pământesci s’au binecuvântată 
după ritulă gr. cat. în 18 Maiu la 6 dre 
d. m. în casa morții mai susă numită, 
âr în 19 1. Jc. 's’au transportată la lo- 
culă nascerii Naprade, spre a se astruca 
în cimiterulă acelei comune.

Fiă-i țărîne ușdră!
*

Subscrisulă cu inima plină de durere 
anunță încetarea repentină din viâță a 
prea iubitei sale soții Maria Pocreanu, 
născ. Tulbure, carea după o scurtă su
ferință causată după nascerea unei fetițe 
a răposată în Domnulă în 7 Maiu st. n. 
seră la 9 dre în ală 26 lea ană ală vieței 
sale. Rămășițele pământesci ale prea 
iubitei răposate s’au consânțită după ri
tulă gr. or. și s’au înmormântată Sâm
bătă în 10 Maiu în cimiteriulă gr. or. 
din Socenl. — Fie-i țărîna ușoră!

Socent, (p. u. Reșița) în 12 Maiu 
1890 st. n.

Simionă Pocreanu,
învăț., ca soții.

POSTA REDACȚIUNEI.
D-lui P. B. în HunedOra. Foia ndstră o 

puteți abona și în rate lunare anticipative.

Editoră și redactoră responsabilă;
Dr. Aurel Mureșianu,



GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 103—1890.Pagina 4

C'ursulfi a»ie^ei HSrașo^ia
din 19 Maiu 8t. n. 1890.

Bancnote romCnescI Oump. 9.85 Vend. 9.1:
Argintă românescă - n 9.30 9.33
Napoleon-d’orI - - ■ n 9.37 n 9.40
Lire turcescl - - - n 10.62 10.67
Imperiali .... n 9.60 9.65
GalbinI n 5.45 M 5.50
Scris, fonc. „Albina14 6% n —.— n

n n n 5"/n n tt —
Ruble rusescl ... n 131. ) ■ 132.
Mărci germane - - H -.— —.—
Discontulă 6—pe ană.

Imprumutulii cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se 

ghedinului
Renta de hârtiă austriacă - - -
Renta de argintă austriacă - - -
Renta de aură austriacă - - - -
LosurI din 1860 ...........................
Acțiunile băncei austro-ungar» 
Acțiunile băncei de credită ungar. 
Acțiunile băncei de credită austr. 
Galbeni împărătesc!...........................
Gapoleon-d'orI................................
Mărci 100 împ. germane - - -
1 ondra 10 Livres Bterlinge -

138.—

126.90
89.30
90.20

110 40
130.75
956.—
343.25
300.75

5.56
9.39

57.87*/,
■ 118.-

Cursolâ la bursa de Viena
din 17 Maiu st. n. 1890

Renta de aură 4°/n...........................
Renta de hârtiă 5°/0...........................
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 

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

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

Amortisarea datoriei căiloră ferate d« 
ostă u.igare (2-a emisiune) - -

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune) - -

Bonuri rurale ungare ..... 
Bonuri croato-slavone.....................
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ................................

103.85
99.70

117.30
96.—

113.50
89 10

104.—

cooooooooooooooo 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

$ De Închinattt
0 de acuma încolo este o locu- 
0 ință frumosă în Maerulu șc6- 
0 leloriî, Blumena No. 199, con- 
0 stătătore din 5 odăi, pivniță, 
0 bucătăriă de veră și de ernă, cu 
0 seu fără grajdiu.
0
0o
o 
o 
oooooooooooooooo

Informațiune da Eforia ȘCO- 
leloră centrale române ort. res. 
în edificiulu gimnasialu suburbiuIu 
Scheiu. 327,3—1

A vist d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

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

Totodată facemti cunoscută tuturorfl D-loră abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei44, precum și câteva întregi colecțium, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Adminîstraț. „Gaz. Trans.“

i -

)

«xxx5
»<

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

franci, 
franci, 
franci.

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

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

F _

ABONAMENTEGAZETA TRAHSILVAHIEI
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria
luni
luni
anu f.

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Peutru 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 voru abona din nou, se

2 fi
1 fi. -

50 cr

repede prin

binevoiescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.

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

JBudapesta—S*r edealii IPredealii—38 udapesta S8.-S®esta-Ai*adii-Teiu^rff'eiuș-Aradă-ffiB.-BBesfta Copșa-mieft—Sibiiu
Trend 
accele

rată.

Trend 
accele

rații

Trenu 
omni
bus

Tren de 
per- 
s6no

Trenu 
accele
rat u

Trona ironii Trend.
omni
bus

accele
rată.

Trenu 
omni
bus

Tron.fi 
de 

pers.

Trend 
de 

p era.
Trenu 
m i xt.

Trenă 
de 

pera.
Trenă 
mixt

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P, Ladăny

I
I

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâs ârheli 
Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu 
Nădășel

Oradea-mare

3.40
9.20

11.18
12.57
2.22
2.30

8.—
2.—
4.05
5.46
7.01
7.11

Clușiu )

Apahida 
Ghirlș 
Cucerdea 
Uidra 
Vințulă de 
Aiud 
Teiușă 
Jrăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodă 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiăra

susă

Brașovii

Timișu
Preitealu

BucurescI

J
I

3.-
3.31

7.41
8.16

4.24
4.52

9.05
9.35

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

Tren de 
per- 
a 6 ne

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
5.11
5. 5

rrrș
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45

8.-
3.10’
7.22
5.52

8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

BucurescI

Ti mi ști

Brașovii

Feldidra 
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodii 
Hașfalău 
Sighișăra 
Elisabetopole 
Mediașă

g |0 FredeaBaS
9/28

11.38
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12

g-6.241
*6.38
<6.56

7.15
17.48
= 9.13
10.04
10.12
10.19
10.45
11.34
12.11
12.29

1.10
1.30
2.14
2.54
3.35
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
.Crăciun elă
Teiușă
Aiudii 
Vințulil de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirișu 
Apahida

Clușiu

J 
I

7.35
12.50

1.19
1.55
2.15
2.47

8.56

5.28
5.57
619

7.09

7.42
8.05

sus ii

8.32
9.-

10.21
10.41

Viena
Hludiipestn
Szolnok

11.-

Nădășelă
Gîhrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia 
Bratca
Rev

, Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
Vârad- Velencze

I
' Oradea-mare

11.54
12.24

1.03
1.29

P. Ladăny
Szolnok
SSutSaj>eHta

Viena

1.54
2.04
3.20
5.—
7.15
1.40

T54
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

66.45
'7.06
47.22 
••7.37 
:8.03 
=8.24 
•9.04

9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
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

TU7
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

JL32

Aradd I 
I

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

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

joșii
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|

Teiușfi 
Alba-Iulia 
Vințulă de 
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva 
Braniclca
Ilia
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Oonopă 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
GHogovaț

Âradd

joșii

i

ftliueșiVIaidoșâ-SBistrâța SSistrița-Wurășia-^udoșu

Murășă-Ludoșă
Țagă-Budatelecă
Bistrița

------14.30| Bistrița
Țagă-Budatelecă 
Murășă-Ludoșă

7.27
11.-

Notă: Numerii încuadrațl cu foii grăse însemnată ârele de năpte.

Szolnok
DSwdagsetsta

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-mică
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

SiI>iiu-Copșa-mlc&

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

Cucerdea -Oșorlic iu
MeghiuuBu s&sescu

8.156.-
1.40 6.05

3.

9.:

8.42
8.47

10.08
11.51

7.
8.

2s

= 6.11

Î6.43
*7.12

l.l
7.

Simeria (Piski)-S*etr oșeu i SPeir oșeni- S inter ia (Piski)

Simeria 6.47 11.54 Petroșeni 9.36 •4.26
Streiu 7.40 12.37 Banița 10.17 5.12
Hațegă 8.51 1.28 Crivadia 10.58 0.55
Pui 10.02 2.23 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 3.11 Hațegă 12.23 7.26
Banița 11.50 3.53 Streiu 1.12 8.14
Petroșeni 12.30 4.25 Simeria 1.51 8.50

Ara'dis— Timișora—AraaSia

Aradă 6.12 4.12 Timișăra 6.25 1.15
Aradulă nou 6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
Nemeth-Sâgh 7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26
Vinga 7.30 5.29 Vinga 8.15 . 2.56
Orczifalva 7.55 5.47 N6meth-8âgh 8.36 3.13
Merczifalva 8.13 6.04 Aradulă nou 9.11 3.51
Timișdra 9.04 6.50 Aradu 9.27 4.05

—Turda Turda—©Bairișii

Ghirlșd 9.33
1

4.19 Turda 8.29 3.19
Turda 9.54 4.40 Ghirișă 8.50 3.40

Sigliișora—Odorlaeâw Odorheiu—Siglkișâra
Sighișora 6.05 Odorheiu 6.—
Odorheiu 9.12 Sighișâră 8.56

Reghinul-săs.

Unieddra
verna 
Simeria

Simeria (Piski) 
Cerna
Unieddra

Cucerdea 
Cheța 
Ludoșă 
M.-Bogata 
Iernută 
Sânpaulă 
Mirașteu

Oșorheiu

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.51 11.11 4.15
4.06 11.20 4.41
4.43 11.57 5.28
4.58 12.12 5.44
5.21 12.36 6.08
5.40 12.55 6.27
6.- 4.58
7.35 7.-

S&eșhimgiiâ 8ă.sescd-
Oșorheiu-Cucerdea

Reghinul-săs. 8.25 8.—
1 10.— 9 49Oșorheiu <1 6.45 12.1b 10.20

Mir aș teu 7.05 12.35 10.39
Sânpaulă 7.28 12.58 11.02
Iernută 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 149 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)-HJnied.

2.18
2.39
3.08

®Jnied»-®inaeria (Piski).

9.30
9.56

10.15
Tipografia A. MUREȘIANU Brașov.
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