
Itfacțunta, kimlilwatluea >t 
Tlpoirafla:

BRAȘOVU, piața marg Nr. 22 
Boriiori nefranoate nu ao pri 
taasoft. Manusoripte nu la xe- 

trimită!
Biroarile de macinri: 

Brațovu, piața mars Nr. 22. 
Inasrate mai primescă tn Vlena 
Budolfn Haiti, HaaeeniteinA Vogler 
(Otto Maae), Semrich Schalek, liote 
JUemdl, X .Dukes, 1, Oppelik.J. Dan
neberg; In Budapesta: A. 7. Gold- 
berger, Inton Xeeei, Eckstein Bernai: 
I*Frankfurt: G. L.Daubs: tn Ham

burg : A. Steiner.
Prețulft inserțiuniloru; o serii 
garmondu po o ooldnă B or. 
ai BO or. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă și tnvoială.
Beolame pe pagina Hl-a □ 
■eriă 10 or. ▼. a. a6n BO bani.

ZLIH-

,b«.aata* eae in flecara <ți
Abonamente jennn Austro-Ua t *r li: 
Po ană anti. 12 ft., pc a6ac luni 

6 fi., Pe trei luni 3 fi. 
mm România si străinătate: 

Pe ună ană 40 franol. pe «ăia 
luni 20 franol, pe trei luni 

10 franol.
Se prenumără la tâte ofloiele 
poștale din tntru și din afară 

și la dd. colectori.
Ationainentnln pantiu Brașon: 

la Administrations, piatamare 
Nr. 22, etagiuli I.: pe unii ană 
10 fl., pe șese luni 5 II., pe trei 
luni 2 fl. SD or. Ou dusulă ta 
casă: Pe ană ană 12 fl. p. 
șăse luni 6 fl., pe trei luni 3 fl, 
Ună esemplaru 5 or, v. a. său 

16 bani.
AtAtă abonamentele oAtă ș> 
inserțiunile nuntă a se plăti 

înainte.

»r. 112. Erașovt, Sâmbătă 19 (31) Main 1890.

Brașovii, 18 Maiu st. v.
Cu adevărată mulțămire și bu- 

curiă sufletescă amu urmărită miș
carea ce s’a pornită în diecesa 
Oradiei-marl în ceatiunea gimna- 
siului din Beiușă.

G-uvernulă ungurescu, fără inimă 
și fără milă pentru interesele de 
vieță ale bisericei și ale națiunei 
române, calcă legea în cfiuamare, 
se folosesce de uneltirile și presi
unile cele mai nedemne și condem- 
nabile cu scopă de a maghiarisa 
unulu din cele mai vechi așeză
minte de cultură românescă ale 
nbstre.

Ce urma de aici?
Urma fără îndoielă, ca aceia, 

cărora le era încredințată susține
rea și apărarea acestui așecjămentă 
de cultură, se nu sufere cu nici unu 
chipu, ca se i se știrbescă dreptu
rile și se i se atace scopulă și esis- 
tința sa.

S’a întâmplată însă, ceea ce cu 
multă durere amă constatată și 
noi, s’a întâmplată trista anomaliă, 
că autoritatea superioră bisericâscă 
și școlară, dela care cu dreptă 
cuventu se aștepta ca în primulă 
rândă se facă cea mai energică 
oposițiune guvernului, după unele 
încercări, isolate și lipsite de forța 
morală cuvenită, de a salva situa- 
țiunea gimnasiului din Beiușu, a 
cedată într’ună momenta de slă
biciune presiuniloră guvernului din 
considerațiuni de oportunitate.

A făcut’o acesta autoritatea su- 
peridră bisericâscă și școlară fără 
a apela mai înainte la clerulu și 
poporulu diecesei, care avea ună 
cuvântă puternică acolo, unde se 
tracta de viitorulu lui.

Ce era der mai naturală, decâtă 
ca clerulu diecesei oradane se ’și 
redice vocea și se reclame drep- 
tulă seu de-a dispune și elă de 
sortea sa și a bisericei sale, ce- 
rândă dela cei ce stau în fruntea 
diecesei, ca se îndrepteze greșâla, 

ce au făcut’o, și se aducă grava 
cestiune a gimnasiului înaintea unui 
Sinodă diecesană, care s6 ia mă
surile de lipsă pentru salvarea in- 
tereseloră bisericei și ale scâlei ro
mânesc! ?

Astfelu vecjurămă pe bravii 
preoți ai diecesei Oradiei-marl din 
archidiaconatulă părțiloră sătmă
rene, din protopopiatulă Beiușului, 
ală Barcăului, ală Mădărașului și 
din comitatulă Aradului întrunin- 
du-se în conferențe spre a formula 
dorința clerului diecesei în acestă 
mare și importantă cestiune.

Tâte conferențele s’au unită cu 
ună singură gândO în a constata 
pericululu celă mare, ce amenință 
biserica și scola română și în a 
cere conehiămarea Sinodului, unde 
episcopulă se se sfătuiescă cu cle
rulu seu asupra mijloceloru pentru 
delăturarea acestui periculă.

Și ’n adevără, ce cerere pbte fi 
mai justă, mai întemeiată și mai 
legitimă, ca în fața periculului ar- 
chipăstorulu se se sfătuiescă cu 
clerulă și poporulă seu? Ce pos
tulată pote fi mai nevinovată și 
mai firescă, decâtă acela ală con- 
chiămării Sinodului?

In alte timpuri mai puțină 
amenințătâre s’a ținută Sinodă, 
cum se nu fiă îndreptățită cererea 
întrunirei Sinodului acfi, când din 
tote părțile se ridică furtuna, când 
este amenințată chiar viitorulă bi
sericei ?

Din nenorocire mișcarea firâscă 
în sînulă clerului diecesei oradane 
întâmpină cele mai mari piedec! 
din partea părințiloră dela cârma 
diecesei. Precum suntemă infor
mați ceata d-lui canonică Lauran 
a desfășurată o energiă estraordi- 
nară în a terorisa pe preoți și a-i 
reținâ de a lua parte la acțiunea 
comună.

Pâte că acești cârmuitorl ai 
diecesei voră fi crecțândă, că prin 
conehiămarea Sinodului s’ar face 

o concesiune prea mare clerului 
și poporului, care, după principiile 
loră ruginite, n’are altă chiămare 
decâtă a asculta și a se supune 
în modă fatalistă tuturoră dispo- 
sițiuniloru celoră dela putere, fără 
a se mai cugeta la drepturile și 
aspirațiunile sale legitime. Pâte 
că voră fi de părere, că cedându 
vocei cleiului și a poporului ș!-ar 
perde din autoritate

Ce greșită, ce primejdiâsă cre
dință și părere !

Nu vedă venerabilii părinți din 
consistoriu, că dâcă e vorba de 
autoritatea loră, atunci ei înșiși 
i-au dată cea mai gravă lovitură, 
când au cedată față cu guvernulă? 
Nu vedă, că clerulă luminată și 
binesîmțitoră ală diecesei, care 
pretinde conehiămarea Sinodului, 
tocmai Ja aceea țintesce, ca să se 
restabilâscă autoritatea sdrunci- 
nată a cârmuitoriloră diecesei ?

Der ori-ce ar voi, orî-ce idei 
și principii ar profesa unulă seu 
altulă din membrii consistoriului, 
voința Prea Sânției Sale Episco
pului trebue se fiă hotărîtore, 
când e vorba de binele, de liniș
tea și de viitorulă credincioși- 
loră săi.

Memorandulă preoțiloru săt
măreni îi aduce aminte Prea Sân
ției sale de promisiunea serbăto- 
rescă, ce a făcut’o, când s’a urcată 
pe scaunulă archierescă și a luată 
cârja păstorală în mână, că în 
tâte căușele momentâse și în lu
cruri de importanță se va folosi 
de sfatulă clerului și ală popo
rului său.

In fața acestei promisiuni, în 
fața dorinței manifestate din par
tea clerului diecesei, care altă 
pote fi voința hotărîtâre a Prea 
Sânției Sale, decât convocarea câtă 
mai grabnică a Sinodului în inte- 
resulă sfintei cause a bisericei și 
șcâlei și chiar în interesulă au
torității scaunului episcopescă ?

M cnvM căM protODopiatnlu oraM.
Ună suspină greu îmi apasă peptulă 

vă^endă, că în sînulă națiunei nâstre, 
care în timpurile oele mai grele șl-a 
putută conserva individualitatea, pe care 
nici lingușire, nici forță nu a putut’o face 
a-se asimila cu rassa maghiară, și ală 
căreia poporă încă a începută a-se ri
dica din întunerecă; în sînulă acestei 
națiuni, cjicîi, se găsesoă âmenl slabi de 
ângeră și șovăitori nu numai întră ci
vili — parte pentru osă de roșă, — ci și 
în oleră.

Districtulă oradană, care ar trebui 
să fiă primulă în tdte, față cu actualele 
mișcări din diecesa ndstră elă taoe, elă 
dorme somnulă de morte.

D-lui protopopă nu-i stă acum la 
spate gimnasiulă, der precum se vede 
nu-i stă nici la inimă; bine că • se pote 
bucura de fructulă osteneleloră și meri- 
teloră făcute ca directors. Ceilalți apoi 
tacă, unulă nu îndrăsnesce că-i tînără, 
cel alaită nu vre a-șl conturba liniștea 
că-i bătrână, pe ală treilea ®nu-lă poți 
mișca nici cu bâta, decă nu cumva se 
simte atras de „farmecul“ vre-unui „csăr- 
dâs“ ungurescă.

Vă întrebă, ce vi-e mai scumpă 
decâtă religiunea și limba? Ambe aces
tea suntă atacate. Și D Văstre nu vă 
pasă? Totă diecesa s’a mișoată, er noi 
să fimă cei mai slabi și mai răi ca toți? 
Ori doră în noi nu curge sânge româ
nescă, noi n’amă suptă așa lapte oa 
frații noștri ?

O, aduceți-Vă aminte de acestea și 
de aceea, ce vomă fi fără biserică și 
școlă, și Vă rogă nu lăsațl să fimă ur
gisiți de întregă națiunea, de întregă 
clerulă.

Ori d<5ră nu cutezați? De cine Vă 
temeți? Nimeni nu ne pote lipsi de be
neficiu, preotulă în acestă privință e in
dependentă.

Vă rogă însă, D-le protopopă, ară- 
tațl, că vi-e la inimă causa gimnasiului, 
causa națiunei, și nu lăsațl ca numele 
D-Vostră să fiă esprimată de noi cu indig- 
națiune și nemulțămire. Puneți termină

FOILETONULt} „GAZ. TBANS.“
(7)

Paulii Sudram.
Novelă, de II. Tharau, trad. lib. de Tialia.

„Margareta firesce, că pe cale era 
mai tăcută ca altădată; Sudram din con
tră mai vorbăreță de cum îlă cunoscu- 
semă. Eu eram câtă se pote mai rău, 
căci nu mă puteam smulge din întâm
plarea acesta, fiindcă elă ml-o împărtă
șise deja, că dimineță va pleca cu fiica 
sa. Eu n’am fostă nicl-odată în i ieța 
mea așa de tăcută, ca la mesa comună 
din săra aceea. Eu însă m’am fostă ho- 
tărîtă, că tatălă ei trebue să-mi afle in- 
tențiunile mele înainte de a ne despărți.

„Era târdiu, și Margareta curendă 
după cină se retrase, fiindcă avea să 
plece de dimineță. Când îmi dise „nopte 
bunău, mai adause ea: „Iți mulțămescă 
pentru frumosulă cântecăP Eu n’am 
întrebată, de care cântecă, pentru că 
sciam, și inima îmi palpita de încântarea 
de a fi înțelesă de densa. După-ce se 
depărta, rugai pe tatălă ei, să-mi mai 
presteze încă vre-o câteva minute, cu 
care ocasiă pășii pe față cu declarațiile 
pentru întâia oră de la prima deșteptare 

a amorului meu, prin vederea statuei, 
pană în momentulă acesta, când steteam 
ca pețitoră înaintea lui. I-am făcută o 
mică descriere a relațiiloră nostre și-i 
declarai, că nici o împrejurare n’ar pu
tea să mă împedece dela căsătoria mea 
timpuriă. Iți spună amice, că nici odată 
nu m’am bucurată de renumele celă 
vechiu, ce’lă portă, ca în momentulă 
acela, când îi ceream mâna fiicei sale.

„Și care fu resultatulă ? Am fostă 
refusată? Nu-țl potă spune — aici în 
puține cuvinte — hotărîrea, care pentru 
mine nu era nici condamnabilă, nici 
măgulitore. Margareta însă trebuia să 
nu afle nimică de cererea mea ; ea e încă 
cu multă mai copilăreță, ba și eu însu-ml. 
Intr’adevără, Wolf, pentru acesta l’ași 
fi putută provoca. Să-mi dică elă, că 
suntă departe încă de a mă pute cu
geta la căsătoriă și să-mi mai spună, că 
încă o altă causă ne împedecă, causă 
care însă nu o află de oportună a mi-o 
împărtăși. Mai multă, eu în decursă de 
trei ani trebue să-mi urmez cariera des
tinată de tatălă meu, și să mă obligă, 
că în decursulă acestui timpă nici în 
personă, nici pe calea corespomdinței se 
nu întru în relațiunl cu Margareta. Er 

după espirarea timpului, chiar peste trei 
ani, pe la începutulă lui Septemvre să 
ne întelnimă erășl în Hgâden. Celelalte 
voră urma de sine. Eu îți mărturisescă, 
Wolf, că eram aprope nebună de acestă 
grosnică hotărîre! Trei ani, în care elă 
cine scie prin ce țări va călători cu ea 
și cine scie câți se voră mai amoresa 
de densa.

„Când i-am spusă, că ună bărbată 
în versta și cu posiția lui, ca tată, nu 
se va împotrivi a judeca mărimea sufe
rinței ce mi-a pătrunsă sufletulă la mo
menta, elă rîse amarnică și-mi răspunse: 
„O suferință ca a d-tale ? Nu, d-ta poți 
avaa dreptă, aici însă nu!u și-mi întorse 
spatele uităndu-se pe ferestră, ca și când 
m’ar condamna pe mine și iubirea mea. 
Și aceste tote trebuia să le înghită.

„Astfelă der trebui să mă supună 
sorții, și încă mai multă, elă stărui ca 
în dimineță următâre, înainte de ce s’ar 
trezi Margareta, să plecă fără rămasă 
bună, fără de-a o mai vede, ca și când 
s’ar teme, că i-așl răpi-o dinaintea na
sului. Elă îmi dise, că obiecțiunile mele 
în casulă de față nu-mi voră folosi ni
mică și că elă îi va lămuri plecarea mea.

„Der ună actă de răsbunare totuși 

mi-am permisă. La cântatulă cocoșiloră 
în dimineță următore, cântai încă odată 
la ferestră deșchisă a chiliei jnele: „7o 
ti lascio, o cara, adio!* și fiindcă Mar
gareta locuia tocmai de-asupra mea, si
gură se va fi deșteptată și mă va fi în
țelesă.

„Mai multe n’am de a-ți spune, de
câtă că am ajunsă în Lindau, fără de 
a sci cum, și acum îmi i-au drumulă di
rectă cătră Nordă, pe când din contră 
ea pleacă cătră Sudă! Crudă sorte! 
Plânge-mă și tu și scrie-mi curendă, adre- 
seză-ml acasă scrisdrea, unde grăbescă 
fără întârZiere. Ală teu Lotar11.

Wolf lui Lotar.
B—d, ....Septemvre 18... 

„Scumpe Lotar!
„Nu, o fericire obrasnică, oa a ta, 

nu mai pote esista. Te amoresezl în cea 
mai frumosă fetiță de sub săre, și tatălă 
ei în locă de-a te arunca pe trepte în 
josă pentru îndrăsnela ta de-ai face o 
asemenea propunere, îți concede, ca după 
trei ani să te presențl erășl! Și tu nici 
cu atâta nu te îndestulescl, și te plângi 
„de crudă sorte 1“

„Pe barba profetului! pe a mea 
propriă, ce-țl înohipuescl tu? Cretjl oă
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când și unde să convenimă. Despre 
domnii confrați credă tare, că nu se voră 
retrage dela o causă așa măreță.

Unii preotu.

Apropierea între Franeia și Italia.
Oposiția italiană se silesce din 4* 

în di tot’1 niai multă a dovedi apro
pierea dintre Franeia și Italia. Vânătorii 
francesl, cari au rnersii în Italia, au fostă 
primiți pretutindeni cu celă mai mare 
entusiasmă. Generalulă Pellena, preșe
dintele reuniunei vânătoriloră italianl, a 
visitată pe Francesl în Doney, cu care 
ocasiă n’au lipsită manifestațiile de sim- 
patiă reciprocă întră cele două națiuni. 
Regele Umberto să fi declarată cuocasia 
acesta câtor-va vânători francesl, cari 
i-s’au presentată, că Italia nicl-odată nu 
va uita, că Franeia s’a luptată cu ea 
totă pe acelașă câmpă pentru indepen
dența ei și că sentimentele acelea ce 
i-le nasce amintirea timpuriloră trecute 
nicl-odată nu voră lipsi din inimile Ita- 
lieniloră.

Rochefort despre boulangismu.
Ca și Boulanger, s’a esprimată asu

pra boulangismului și soțulă său de prin
cipii Rochefort, care a declarată înain
tea unui corespondentă ală foiei „XIX 
Siecle“, că elă consideră boulangismulă 
de aprope mortă seu celă puțină deci- 
nată. Boulangismulă, 4ise Rochefort, a 
făcută greșela, că s’a amestecată la ale
gerile comunale din Parisă. Eu și Bou
langer vomă refusa amnestia, der la 
casă de răsboiu Boulanger se va rein
force în patriă și poporulă s’ar simți pre 
fericită, când l’ar vedea pe elă în frun
tea afaceriloră statului. Momentulă acesta 
pote să urmeze în ori ce di. Rochefort 
a mai declarată, că elă scie din isvoră 
sigură, că între Rusia și Germania s’a 
întâmplată o apropiere. Câtă va ține 
prietinia asta, și câtă e de coptă se va 
dovedi în curândă.

Rușii diu Bulgaria sub protecția fraucesă.
Foiei rusescl „Moskovskja Vjedo- 

mostiu i-se scrie din Berlină, că guver- 
nulă rusă, din considerațiunea, că con- 
sululă germană din Bulgaria nu spriji- 
nesce în de-ajunsă interesele supușiloră 
ruși, are de gând să-i scotă de sub pro
tecția lui și să-i pună sub imediata pro- 
tecțiune a consulului francesă. Scirea 
acesta a produsă sensațiă în cercurile 
politice din Berlină și Viena, unde nu 
se scie nimică despre o asemenea ho- 
tărîre a guvernului din Petersburg^, 
4ioe „Nordd. Alg. Ztg“.

Procesulă Panița.
In ședința dela 27 Maiu apărătorii 

lui Panița au luată cuvântulă. Advo- 
catulă Voultcheff a combătută teoria

procurorului, după care militarii nu se 
cuvine să ia parte la revoluțiile politice. 
Procurorulă însă în replica sa a 4’s^> 
că interpretarea lui Voultchef este gre
șită, și că se vede nevoită a’șl începe 
de nou rechisitorulă.

Căpitanulă Gouseleff, apărătorulă 
locotenentului Rizoff, a susținută, că 
clientulă său nu cunosce caracterulă afa
cerii, în care este amestecată, și că era 
sub influența beției când s’a dusă să’șl 
ia pistolulă.

înainte de a se începe desbaterile, 
Panița și-a esprimată dorința, ca jude
cătorii să’șl amintescă, că nici unulă 
dintre acusațl nu e asociatulă său și că 
nici unulă dintre conspiratori nu este 
întră cei de față.

In acusa sa, procurorulă declară, 
că conformă articulului 704 din legea 
militară, va espune numai faptele 
și va cere pedepsirea după lege. Citeză 
apoi scrisorile schimbate între Iacobsohn 
și Kalubkov; nu admite însă, că Panița 
ar fi avută de gândă să asasineze pe 
principele ori pe alt-cineva. De asemenea 
elă nu admite, că Țarulă seu Hitrovo 
ar fi avută cunoscință despre ună ase
menea proiectă, pentru-că nu esistă nici 
o probă, prin care s’ar pută dovedi a- 
cesta, afară de actele lui Iacobsohn, se- 
cretarulă ministrului Rusiei. Citează apoi 
paragrafii din legea penală otomană, în 
care se prevede pedepsa cu morte; er 
pentru ofițerii, cari au luată parte cu Pa
nița, conformă articulului 11 din legea 
militară, o pedepsă cuîuchisbre dela 1 — 15 
ani în sensulă legei penale otomane. Ar- 
naudoff și locotenentulă Rizoff suntă 
inculpați de tentativă, deorece erau cu 
Panița în noptea de 11 Ianuarie. Kalub
kov e vinovată pențru că a pregătită 
afacerea, er Kessimoff e vinovată pen
tru-că a făcută amintire în scrisorea 
sa cătră Zankov de scirea, după care 
elă ar fi aflată, că Panița voesce să pună 
mâna pe elă la gară.

In sfîrșită, procurorulă consideră 
pe Rizoff de civilă, pe Nojaroff, Ablansky 
și pe locotenentulă Stamenoff de ino
cenți și’șl retrage acusațiile în contra 
loră, lăsândă tribunalului sarcina de-a 
decide asupra loră. Procurorulă apoi a 
cerută aplicarea articuliloră din codulă 
penală otomană, prevădândă pedepsa cu 
morte pentru Panița, pentru Arnaudoj} o 
pedepsă mai puțină grea, penttu sublocote- 
nentulu Rizoff 15 ani arestu.

In decursulă ședinței a 7-a, Panița a 
declarată, că ar fi fostă trimisă în Ma
cedonia chiar de guvernulă bulgară, ca 
să facă agitații. In ședința următbre 
acesteia, președintele a oprită cetirea 
unei scrisori privitore la afacerea acesta, 
er Panița a protestată energică în po
triva arbitrarietății președintelui.

Manifestații alsațiane pentru Franța.
Președintele republice! francese, d-lă 

Carnot, în călătoria sa prin țâră, a pri
mită în Besanțon din partea reuniunei 
Alsațiuniloră - Loreniloră ună buchetă 
de fiori, care forma tri colorulă fran
cesă înfășurată în zăbranică (crepfl) de 
doliu. D-na Schiedenheim rosti o vor
bire, în care accentua devotamentulă 
Alsațianiloră-Loreniloră pentru Franța 
și cjise) că acesta le dă loră scută sub 
cele trei colori, pentru care ei vreu să 
trăiască seu să moră. D-lă Carnot răs
punse, că e adâncă mișcată de acestă 
atitudine, și adause, că cunosce senti
mentele adevărată francese ale Alsația- 
niloră-Lotaringieniloră.

In Belfort, d-lă Carnot a fostă în
tâmpinată de mai multe mii de Alsa- 
țianl, cari veniseră prin Elveția pentru 
a asista la serbările de primire. Primarulă 
orașului a reamintită în vorbirea sa ro- 
lulă Berfortului în timpulă apărărei na
ționale. A arătată apoi nevoile orașului, 
care trebue să fiă mărită pentru a face 
locă industrieloră nou aduse de cătră 
frații din Alsația-Lorena. D-lă Carnot a 
răspunsă, că cu mare emoțiune a tre
cută înaintea Belfortului, căci este cu 
neputință a străbate aci fără a fi cu
prinsă de ună sentimentă patriotică.

SUIRILE BILEI.
Visitațiune canonică. Cetimă în „Lu- 

minătorulă.“ In Joia trecută (înălțarea 
Domnului) Pre S. Sa D-lă episcopă ală 
Aradului a cercetată comuna Jadani, 
unde Pre S. Sa a celebrată liturgia, a 
rostită o cuvântare adâncă pătrun4ăt6re 
în inima poporului, apoi a condusă lithia 
la câmpă, unde s’au sfințită grânele și 
live4ile. Mângâierea poporului este ne
mărginită. După amecjl în aceeași 4h 
Pre S. Sa ajungândă în Vinga, a cele
brată vecernia, apoi a făcută mai multe 
visite în orașă, după astea apoi Pre S. 
Sa s’a reîntorsă la Aradă. Progama vi- 
sitațiunei canonice, pe carea o va face 
Pre S. Sa D-lu episcopă ală Aradului în 
sărbătorile de Rusale, este următorea: 
In diua primă a sărbătoriloră Pre S. Sa 
sosesce cu trenulă dela Aradă la 9 bre 
a. m. la gara Timișorei, pentru d’a 
celebra liturgia în Mehala. După prân4ă 
Pre S. Sa plâcă la Beregsău, unde va 
celebra vecernia. In 4ma 2-a de Rusale 
P. S. Sa va merge la Bobda (utrenia) 
la Sânt.-Mihaiul-Română (liturgia); ve- 
cernea în Utfinl. In diua 3-a utrenia în 
Șagă, liturgia în Partia, și după prân4ă 
reîntorcerea la Aradă.

* * *
Nou pământii bisericesc?!. Comuna bi- 

sericescă Fiscuta a cumpărată 4^e^e 
trecute ună optariu de sessiune de pă-

mântă cu prețulă de 500 fi. și cu me
nțiunea, ca după timpă acestă pământă, 
și celă ce se va mai pute cumpăra de aoi 
înainte, să servâscă de basă și mijlocă 
la asigurarea și ameliorarea dotațiunei 
preotului și învățătorului nostru de acolo. 
Astfelă vedemă, că ideia investirii averii 
bisericesci în pământuri devine totă mai 
adoptată în sinulă poporului nostru, 4ice 
„B. și S.“

* * *
Musica Română. Profesorală de mu- 

sică d-lă Ioană Vidu din Lugoșiu a 
înavuțită literatura nostră musicală cu o 
nouă piesă întitulată „Resunetu de la Cri- 
șiana“, pentru coră mixtă. Acestă com- 
posițiune, din motive curată românescl, 
conține arii de totă drăgălașe, eră ar
monia este peste măsură succâsă.

* * *
Biserici nouă. Pentru comuna Ali- 

bunarl se plănuesce edificarea unei bi
serici nouă gr. or. române în di
mensiuni mari și imposante. Reconstru
irea și adoptarea ruinatei biserici din 
Ofoea, carea e cea mai depărtată comună 
din unghiulă sud-vestică ală Bănatului, 
situată lângă Dunăre între gurile Timi
șului și a Tisei, aprăpe față în față cu 
Belgradulă Serbiei, s’a încredințată d-lui 
architectă Adriană Diaconă.

* * *
Convocare. Reuniuna învățătoriloră 

români gr. or. ca despărțământă trac- 
tuală din protopresbiteratulă Făgărașu
lui îșl va ține a doua adunare generală 
la 21 și 22 Maiu st. v., adecă a doua și 
a treia 4i de Rosalii în Făgărașă, la care 
prin acesta suntă invitați toți membri, 
cum și alțl amici ai Reuniunei. Cu ooa- 
siunea acesta Reuniunea va arangia a 
treia 4i de Rosalii și o representațiune 
teatrală urmată de petrecere cu jocă. In- 
ceputulă la 8 bre sera. Intrarea: lo
cuia 1 de personă 70 cr., apoi 50, 30, 
er pe galeriă 20 cr. Suprasolvirile se 
voră chita publice.

• * *
Nenorocire. Vierulă Peto din Oradea- 

mare a împușcată asupra unui câne, pe 
care’lă bănuise a fi turbată ; der în locă 
să nimerescă cânele, nimeri o femeiă 
însărcinată, care muri imediată.

* * *
Defraudare in teatrală curții din Viena. 

Precum i-se telegrafiază lui „P. H.“, 
șefulă orchestrei teatrului curții (Burg- 
theater) Wellitsch și dirigentulă orches
trei Wilke au fostă suspendați din pos
turile loră, fiind-că, precum se c|ice, au 
defraudată bani încredințați loră.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Sesarmit (corn. S.-Dobâca), Maiu 1890.

Știm. D-le Redactoră ! Prin oircu- 
larulă protopopescă dato 10 Maiu Nr.

tu ești uniculă omă frumosă pe lume? 
Suntă încă destui mai altfelă decâtă 
tine! „Necoptă“, te numi elă! Intr’ade- 
vără bărbatulă acela prin pătrunderea 
lui șl-a dobândită stima mea, și eu gân- 
descă, că atunci, când vei fi deplină trez 
i-vei da dreptate, Că eu atunci am dis
părută, am avută temeiuri sigure. Intâiu, 
a 4ecea poruncă e aceea, ce’ml impune 
mai multă, și decă celelalte le-ași des
considera mai multă seu mai puțină, 
acesta o susțină pe câtă mă voră ajuta 
puterile, și o voiu susține-o cu totă ho- 
tărîrea. Ală doilea, poți mulțămi lui 
Dumne4eu, că m’am dusă, pentru că 
■de-ar fi căutată Sudram a stdree dela 
mine o părere despre maturitatea ta, 
atunol la totă întâmplarea ar fi sunată 
sentința lui altoum, mai nefavorabilă 
pentru tine. Ală treilea și ală patrulea, 
am o entipatiă mare de a figura și eu 
ca părtașă, și totă lucrulă mi-ar fi fostă 
neplăcută.

„înainte de a-țl ocupa postulă, mă 
poți cerceta aici, și atunci vomă vorbi 
despre fiitorea ta miresă. Wolf‘.

Că Margareta au4it'a cânteculă și 
înțeles’a pe cântăreță, cine ar fi putut’o

sci? Cine ar fi putut’o vede însă ridi- 
cându-șl oapulă de pe perină, ră4imân- 
du-și’lă de mână și ascultândă sunetele 
dulci ale lui Lotar, aceluia nu i-ar fi 
lipsită răspunsulă la amândoue întrebă
rile. Cu o espresiune viuă urmărea ea 
tonurile ce cântărețulă sciu a le esprima 
în deosebite strofe. In cea dintâiu du
rerea, acțiunea unei dureri sufletescl, de 
care era cuprinsă. In a doua: reproșa 
„io ti ^ascio.... Blăstămă ursitei ini-
mioe, care ne desparte! Ora de adio a 
sosită! “

In a treia renunțarea: „Io ti lascio... 
așa a tostă să fiă; Dumne4eu ne apere 
pe amândoi; plecă ferice14.

Se sfârșise, ultimulă adio încetase, 
și Margareta acoperindu-șl fața plânse cu 
amară.

Când Sudram târ4iu îi împărtăși, 
că Lotar din causa unoră împrejurări 
neprevă4ute, a plecată, primi soirea ca 
adevărată și nu întreba nimică mai de
parte. Elă și-a luată deja adio dela 
mine, îșl gândi ea, și era îndestulită, că 
o făcuse pe calea acesta și nu pe altă 
oale.

Ceva însă curiosă. Ea păuă acuma 
era îndatinată a vorbi cu tatălă ei des-

pre totă ce i-se întâmpla, acum însă cu 
nici ună cuvântă nu aminti despre tî- 
nărulă cunoscută și despre cânteculă 
său de adio. Totă astfelă evita și ar- 
tistulă de a vorbi despre cântăreță și 
cântecă.

Era destulă de esplicabilă, că o na
tură, ca a lui Lotar de Redner, să-i deș
tepte lui Paulă Sudram puțină simpatiă. 
Artistulă, care avea o mare pătrundere 
și poseda o cunoscință de bmenl bo
gată, în curândă sciu să-i judece oarac- 
terulă junelui bărbată, mai alesă că în 
casulă de față nu era lucru greu.

Elă recunoscu, că acesta, pe lângă 
alte însușiri vrednice, posede și strălucite 
talente musicale, oare îlă scutiră pe 
Lotar în ochii lui Sudram de-a fi ju
decată ca omă de rândă.

Nobilu-i nume și favorabilele-i po
sesiuni însă nu fură luate în considerațiune 
de Sudram. Etă tînărulă, care ceru mâna 
Margaretei!...........................................

Pănă aici sufietulă ei fu ca o carte 
deschisă cătră acela, pe care cu o fanatică 
inspirațiune îlă iubea și stima. Dela în
cepută, elă îi era totulh, acestă bună 
și iubitoră tată, în a cărui apropiere nu

a simțită lipsă nici de mamă, nici de 
frați, nici de profesori, seu prietine de 
jocă, pentru-că pentru dânsa elă suplinia 
pe toți și tote și de aceea îi era devo
tată cu tote cugetele, faptele, obiceiurile 
și purtările ei.

Și acuma deodată interveni ună oe 
neesprimabilă între ei. Lucru străină și 
rară !

Și tocmai pentru-că străină și rară 
era, avu o influință deosebită în sufietulă 
tinerei fete.

Pdte-că decă liberă și fără de re- 
servă ea ar fi vorbită cu tatălă ei despre 
impresiunea ce i-o făcuse Lotar, acestă 
impresiune, ca și tote oelelalte, ar fi 
trecută nelăsândă în sufletulă ei urme. Ea 
pote ar fi esperiată, că o ființă plăcută și 
însuflețitore, o voce frumosă, cu o predare 
îndoioșătore, nu suntă tocmai basele, pe 
cari se întemeiază statornică fericirea 
vieții omenescl, si că se recere o cu
noscință cu multă mai îndelungată a 
unui caracteră, de cum era cunoscință ei 
cu Lotar, pentru-ca să pbtă cjice, oă 
s’a împretinită cu ideia, că tocmai dân- 
sulă ară fi acela, cu care trebue să se 
unescă prin tote legăturile neînfrânte.

Decă Margareta ar fi fostă o capa
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166 s’a convocatei sinodulă preoțescă și 
reuniunea învățătoriloră din tractulă Ci- 
ceu-Cristură, diecesa Gherlei, pe 19 1. 
c. la conferință în parochia Săsarmă.

Săsarmulă e situată la împreunarea 
Someșului-mare cu apa Bistriții. Călăto- 
rulă venindă pe calea lui Traiană de 
cătră Olușiu, trece totă prin comune, 
în cari vede câte 2 ori 3 biserici, din
tre cari de regulă cea mai desolată și 
aruncată în vre-ună capătă de sată ori 
pe vre-o rîpă este biserica românescă. 
Când însă călătorulă se abate din aceea 
cale în direcția spre Năsăudă, pe dru
mulă de pe malulă dreptă ală Someșu
lui observă în Săsarmă o biserică, carea, 
mai alesă în urma reînoirei din anulă 
trecută, oferă prin mărimea și frumseța 
sa esteribră, precum și prin pusețiunea 
sa de pe o dâlmă de lângă strada prin
cipală din mijloculă satului, ună pros
pectă de totă plăcută. Acestă biserică 
maiestosă e biserică românescă și încă 
cea mai vechiă din cele nouă edificate 
dela 1848 înebee pe valea Someșului- 
mare. Ea este ca ună simbolă pentru 
călătoră, că intră într’ună ținută curată 
românescă, care de aid încependă și 
pănă în Bucovina posede așezăminte de 
rugăciune și instrucțiune bune.

La terminulă amintită, deși timpulă 
a fostă puțină favoritoră din causa ploi- 
loră, toți preoții din tractă s’au presen- 
tată însă la conferință în Săsarmă. Agen
dele s’au îndeplinită conformă progra
mului. La 7 bre s’a începută servițiulă 
divină, la care a pontificată M. On. D. 
protopopă și parochă ală Betleanului 
Gregoriu Pușcariu, asistată de toți pre
oții tractului. Corală fu condusă deîn- 
■vățătorulă locală confesională Ioană Mi- 
reșianu cu pruncii școlari, cari au fostă 
acompaniațl și de ceilalți învățători. 
Poporă a fostă multă, deși di de lucru, 
căci timpulă ploiosă îlă împedecase dela 
lucrulă câmpului. Ar fi de dorită însă, 
ca sinbdele tractuall pentru a pute con
tribui în măsură mai mare la cultivarea 
poporului, să nu se țină în cjile de lucru, 
ci în sărbători. Părintele dela Petra, A. 
Popă, prin predica sa despre fățăriă a 
inscruată forte bine poporală despre 
acestă vițiu modernă. După o scurtă 
vorbire a protopopului, terminândă cu 
biserica, s’a începută la 8y2 bre esame- 
nulă dupăl oare urma limediată ședința 
Reuniunei învățătoresol, despre jdecur- 
sulă, căreia celă competentă își va face 
.la timpulă său datorința. Gătră 11 bre 
terminându-se și acbsta, urma ședința con
ferinței preoțescl.

Președintele deschicjendă ședința, no- 
xtarulă își ocupă loculă și conduce pro- 
tocolulă.

1) Preotulă dela Caiane, G. Moldo- 

citate filosofică, atunci ea altcum ar fi 
judecată lucrulă. Ea însă în locă de 
a mai cugeta la aceste, își percurgea 
drumulă ei celă vechiu, tăinnuidă acestă 
secretă, ce și mai departe îi rămase 
celă mai scumpă și mai însemnată în 
vieța ei.

Așa de caracteristică este însă deo
sebirea, ce se nasce între anumite dis- 
posițiunl ale sufletului și între manifes
tarea loră esterioră, între natura cea fe- 
meiască și întră cea bărbătesoă, încâtă 
simțirile atâtă cele spirituale, câtă și 
cele corporale, Margareta și le scia .în
frâna și abate, și pe când ea observa o 
schimbare deosebită în ființa tată-său, 
adese ’i întelnia o privire enigmatică, 
ce o făcea să credă, că o durere as- 
cunsă’i umple sufletulă. Cele mai agere 
observări însă ale lui nu putură desco
peri în ea nici cea mai mică sohimbare. 
Ea era totă aceeași — veselă și zim- 
bitore și câtă se pote mai caldă în es- 
presiunea simțăminteloră ei copilărescl, 
ba încă mai devotată cătră^elă ca pănă 
aici. Și elă se înceroa a se liniști și a-șl 

.gândi, că îngrijirile lui au fostă fără 
Jjasă, și înfricările lui rătăoite.

Astfelă .trecea timpulă.
(Va urma.) 

vană, cetesce disertația sa despre influ- 
ința creștinismului asupra poporeloră, 
oe pe lângă unele observări făcute de 
notarulă tractului se ia spre sciință. 
2) Președintele cetesce, prin părintele 
dela 'Chiuza St. Rebreanu, cercularulă 
episcopescă privitoră la cestiunea, res
pective hotărîrea adusă față de Clrs. 
D-nă Dr. V. Lucaciu și o recomandă 
spre observare.*) 3) Presidiulă întrebă 
despre vițiile predominante de pe ter- 
torulă acestui tractă. S’au raportată 
câteva cașuri de concubinată, cari încă 
nu ar fi, decă autoritatea administrativă 
ar oferi promptă și fără șovăire spriji
nul cerută pentru delăturarea loră. Pre
oții cu „fă bine“ nu potă și nu voră is- 
privi nimică cu cei renitențl. Decă 
autoritățile politice vreu să țină contă 
de moralitatea publică, trebue să fiă 
consecuente și să oferescă ajutorulă loră 
celoră ce îlă ceră. 4) Se ^notifică, 
cumcă averea fondului bibliotecei trac- 
tuale e de 20 fl. depuși la casa de păs
trare din Betleană. Se alege diserta- 
toră Gavr. Mureșiană dela Spermecjău, 
er predicatoră V. Olteană, notarulă trac
tului. 6) Se hotăresce Petra ca locă ală 
conferinței sinodale și reuniunei învăț, ur- 
mătore.

7) La „propunerl“, unii dintre preoți 
spună, cumcă usurile baniloră biser. nu 
se potă incasa regulată, apoi că în alte 
părți nu suntă bani pentru a acoperi spe
sele bisericei și școlei; că plățile învă- 
țătoriloră suntă forte neregulate, căci 
decă neplătitorii suntă pemnorațl (zălo- 
gițl), erna dau ca pemnă sape și cbsă, 
vera cojbce și săcurl, prin care anoma- 
liă anevoiă' se pote ajunge la ceva 
„Domne ajută“. Ună altă preotă după 
aceste espunerî aduce propunerea, că 
leacă la tbte aceste este punerea în 
praxă a preliminarieloră. Din aceste se 
vede limpede câtă venită și ce spese are 
biserica și șcbla și dbcă nu ajunge la 
acoperirea tuturoră speseloră restulă, să 
se facă repartițiă, care aprobată de ofi- 
ciulă protopopescă să se suștemă la fi- 
solgăbirău spre întărire cu îndrumarea, 
ca judele comunei respective, fiă elă ji- 
dovă seu ori și ce, să’lă îndatorescă cu 
solvirea în rate a învățătorului și a ce
lorlalte spese. Acbsta e o pretensiune 
dreptă, și administrațiunea civilă, care 
scie să ceră dela preotă câte și mai câte 
informațiunl, scie Dumnedeu pentru ce 
scopă, trebue să țină contă de ea.

In fine, că pentru desvoltarea gus
tului de cetită la cărturarii dela sate, și 
mai alesă la învățători, cari simtă adâncă 
lipsa unoră asemeni mijlbce culturale, 
ar fi bine să se prelimineze prețulăunei 
foi române, ori unde suntă bani să se 
și prenumere din cassa bisericescă-școl., 
mai alesă, că unde aceea are puține pro- 
vente, se pote spera, că se va pute pre
număra și cu preță mai moderată. In 
adevără, mare ofertă și saorifioiu pe al- 
tarulă națiunei dela gazetarii noștri, cari 
după oum bine e sciută, n’au nici ună 
fondă pentru asigurarea loră și a fami- 
lieloră pentru cpl0 de năpaste, ce forte 
ușoră potă să le vină. La asemeni lu
cruri ar trebui să ne cugetămă mai se- 
riosă. Este mai multă decâtă indiferen- 
tismă a nu se procura bareml în satele 
curată românescl câte o foiă. Ne cam Jplace 
a sta a umbra exiomei: „agere et patiu, 
cu carea nu multă timpă ne vomă pute 
ferici. Ml-a stată de multă gândulă să 
suleveză cestiunea acesta, der nu mai 
pote omulă ajunge la tote cum voesce. 
— La tbte acestea nu se scie din ce 
considerațiunl nu s’a luată nici o deci- 
siune meritoria. S’a lăsată totuși în 
buna chibzuință a fiă-căruia, că dbcă 
pbte și voiesce să facă, — „qui potest 
capere capiat.u

Președintele după închiderea ședin
ței, din partea celoră presențl fu salu
tată cu ună viu „să trăesoă!“ Parochulă 
locală, D-lă V. Mureșiană, a invitată pe 
frații preoți la prânejă, sub decursulă

*) Cuprinsulii acelei hotărîrl ar fi de dorită 
a 5 se aducă la cuuosciința publicului —Red.

| căruia s’au ținută și toastele îndatinate 
I la astfelă de ocasiunl.

floanii Rebrenti, 
preotă coop.

Adunarea gen. ord. de primăveră a 
comit Brașovu

se va ține în 10 Iunie la 9 bre îna
inte de amec|I. Adunarea comitetului 
permanentă se va ținb în 7 Iunie la 8 
bre a. m.

Obiectele adunărei generale suntă: 
Raportulă vice-comitelui și ală preșe
dintelui sedriei orfanale. Publicarea ar- 
tiouliloră de legi sancționați. Emisulă 
ministerului de interne relativă la noua 
formare a ministerului. Emisulă relativă 
la absolvarea din postă a comitelui su
premă contelui Andreiu Bethlenă. In- 
sciințarea domnului conte Andreiu Beth
lenă relativă la denumirea sa de mi
nistru de agricultură. Emisulă ministe
rului de interne relativă la fondulă pau- 
periloră. Emisulă ministerului de comerciu 
relativă la deschiderea uliței fântânei. 
Emisulă ministerului de finanțe relativă 
la comisiunea pentru reclamarea de con- 
tribuțiune. Emisulă ministerului de co
merciu relativă la drumulă de feră vici- 
nală. Adresa de mulțămire a societății 
dramului de fieră Brașovă—Treiscaune. 
Emisulă ministrului de interne relativă 
la statutulă pentru poliția de focă. Ra- 
țiociniulă pe 1889 ală comitatului și 
bilanțulă casei orfanale. Stătută pentru 
ținere de câni. Propunere relativă la 
modificarea statutului pentru poliția de 
drumuri comitatense. Raportă despre 
podulă de peste Oltă între Bodă și Ar- 
patak. Decisiune relativă la plata me
dicului de cercă în Feldiora. Catalogulă 
alegătoriloră de deputată dietală. Ra
portulă comisiunei administrative pe se- 
mestrulă trecută. Raportulă despre spi
talului militară. Decisiunile comisiunei 
disciplinare. Raportulă relativă la sta
bilirea sumei pentru răscumpărarea lu
crului publică. Raportă relativă laprac- 
ticanții administrativi. Raporturi despre 
starea păduriloră pe 1889. Raportă des
pre fondulă de pensiune ală amploiați- 
loră. Contractă relativă la grădina Fro- 
beliană din)Crizbav. Representațiune re
lativă la deschiderea de farmaciă în Bodă. 
Raportă relativă la drumulă, care duce 
din StupinI în drumulă cătră Feldiora. 
Pensionarea notarului Morres Ilyes din 
Zizină. Pensionarea notarului Laurențiu 
Sirkanyer din Feldiora. ApelațiunI în 
contra alegerei antistieloră comunale și 
anume în comunele : Prejmeră, Satu- 
lungă, Feldiora, Crizbav și Rotbavă. A- 
dresa de mulțămire a direcțiunei drumu
lui de fieră Brașovă —Treiscaune. For
marea nouă a comisiuniloră de prăsirea 
viteloru. Raportulă comisiunei esmise 
pentru esaminarea statuteloră despre po
liția de focă în causa statuteloră comu
nale despre poliția de focă. Plătirea în 
rate a speseloră de cură după Sza- 
boszlay Lajos din Brașovă. Socotelele 
comunali. Schimbări făcute în prelimi- 
nariele bugeteloră comunale relative la 
următbrele comune : Apața, Baclfalău, 
Brașovă-cetate, Feldiora, Satulungă, Rot
bavă.

Decisiunile representanței orașului Bra
șovu : Relativă la nouă împărțire a teri- 
torieloră de pădure și a personalului 
manipulantă, stătută despre edificare, 
susținerea postului de vice-fiscală orășe- 
nescă cu apelațiunea lui Iosifă Pușcariu, 
relativă la taxele plătinde după părțile 
de locă perdute seu câștigate la regu- 
larea ulițeloră.

Decisiunile representațiunei Bodă re
lative: la retaxarea de arendă; cumpă
rarea puscei de apă, aplecarea unui scri- 
itoră lângă notară ; esarenrlarea dreptului 
de vânată pe oajea învoirei și la îm
părțirea averei comunale.

Decisiunile comunei Feldiora relative: 
la adunare de bani după locuri, la con- 
cederea unei posesiuni comunale de 61 
jugăre lui Georgiu Strei tferdt pentru 
producerea de napi de zachară, și ape
lațiunea în contra acesteia dată de Ioană 
Stană, și esarendarea dreptului de mo- 
rărită. Dotațiunile făcute cercului su- 
perioră în favorulă scblei de agronomia 
din Feldioră.

Decisiunea comunei Măierușiî relative 
la: Esarendarea băiei de piatră.

Decisiunea comunei St.-Petru rela
tive la: Dotațiunea bisericei greco-ori- 
entall.

Decisiunea comunei Botbavu relative 
la: Inbunâtățirea plăței de păzitoră de 
pădure.

Decisiunile comunei BCșnovu relative 
la: Statorirea intereseloră plătinde după 
capitale, la dotațiunea șcblei, agrono
mice din Feldiora și la relaxarea de 
arendă,

Decisiunile comunei Codlea relative 
la: Vinderea de lemnă de ștejară și la 
edificarea cancelariei pentru protopretoră.

Decisiunea comunei Vulcanu rela
tive la: arendarea dreptului de crîș- 
mărită.

Decisiunea oomunelorii cercului Săcele 
relative la: statorirea plăței veterinariului 
de cercă.

Decisiunile comunei Cernatu relative 
la : esarendarea localităței de neguțătoriă, 
la statorirea diurneloră pentru notară; 
remunerarea subjudelui Kapitany Mâr- 
ton; relasarea de arendă ; statorirea di
urneloră de cărăușiă și la elocarea capi- 
pitalui fondului pauperiloră.

Decisiunile comunei Satulungă rela
tive la: Dotațiunea directorului scblei 
comunale; cumpărarea de realități; sis- 
temisarea postului de controloră, și la 
spesele cancelariei de telegrafă înfiin- 
țende.

Decisiunea comunei TurcJieșu relative 
la: Postulă de păzitoră de pădure. Ce
rerea cancelistului de centru Carolă 
Gombos pentru remunerare. Diploma de 
moșă a Rosaliei Lotters din Feldibră. 
Adresele și notele altoră municipie. Cause 
urgente, cari ară întră în iutervală și 
suntă a se publica de comitetulă per
manentă în modulă usitatu.

TELERGAMELE „GAZ.TRANS.*
(Serviciulti de coresp. biuroului din Pesta.)

Pesta, 30 Maiu. Fișpanulu co
mitatului Neutra, Szalavszky, a 
fostă numită secretară de stată în 
ministeriulă de interne.

Berlinii, 30 Maiu. DepeșI din 
Petersburgă arată ca apropiată re
tragerea lui Giers și ca succesoră 
numescu pe Lobanoff.

Parisii, 30 Maiu. Poliția a ares
tată 15 tineri ruși, la cari s’au 
găsită bombe și alte materii es- 
plosive. Se crede, că ei aveau de 

, gândă se facă o conjurațiă contra 
i Țarului.

Miinchen, 30 Maiu. Duminecă 
apare apelulă nouei partide cleri
cale moderate.

Belgradli, 30 Maiu. Intre minis- 
trulă de culte și între metropoli- 

! tulă a isbucnită ună conflictă din 
i causa ocupării scaunului episco
pescă ală Negotinului. Ministrulă 
de culte amenință cu demisiunea.

□ST ecrolog'iA-
Ni-se scrie din Sătmară:

„Mica inteligință rom. din Sătmară 
îndurase două perderl în săptămâna 

’ trecută.
MercurI înmormântarăm ă pe d. Mi- 

hailu Nicoară, jude la tribunalulă de aici, 
fostă ăre-când pretoră în comitatulă Bi- 
chișului, apoi jude la tribunalulă din 
B.-Giula, ună omă amicală și umană, 
tată ală domnei Emilia Papp-Nicoară 
din Baia-mare, cunoscută ca o damă 
de înalte calități, și ală junelui advocată 
dr. Corneliu Nicoară din Aradă.

Duminecă, apoi, petrecurămă la lo
culă de unde nu este reîntorcere pe dr. 
Ioantt Hubanâ, advocată și substitută de 
notară reg., mortă în florea vieței, în 
etate de 32 ani. — Acesta era mândria 
nostră a tuturora. Ună bărbată tînără, 
elegantă, talentată și de spirită, avendă 
sciință profundă și maniere ouceritbre. 
Pe lângă aceste, seriosă și muncitoră.— 
Logodită nu de multă cu d-ra Aurelia 
Papă din Bocsîgă, era aprope de ferici
rea dorită, când fără milă ni-lă răpi 
sbrtea invidiosă, lăsândă în doliu pro
fundă pe venerații săi părinți, soră, frați, 
mulțime de consângeni și amici.

Scumpiloră adormițl se le fiă țărîna 
ușoră și memoria bine-cuventată!“

țfițarsm&afe pieței
din 30 Maiu at. n. 1890.

Bancnote româneacl Oump. 9.28 Vând. 9.31
Argintă românescă - n 9.23 n 9.28
Knpoleon-d’orI - - - n 9.30 ti 9.34
Lire turcescl - - - n 10.57 n 10.62
Imperiali .... r» >‘.55 H 9.60
Galbinl n 5.45 n 5.50
Scris, fono. „Albinau6u/0 n n

- n n n —«• — 9» —
Ruble rusescl - - • n 133. 134.
Mărci germane - - „
Discontulă 6- Sn/n pe anti.

57.30 91 57.50

Editoră și redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Cursulâ la bursa da Viena
din 29 Maiu at. n. 1890

Renta de aură 4°/0...........................
Renta de hârtiă 5°/0............................
împrumutul^ căiloră ferate ungare - 

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

Amortisarea datoriei căilor* ferate d» 
ostii ungare (1-ma emisiune) - -

Amortisarea datoriei căilor* ferate de 
ost* ungare (2-a emisiune) - 

Amortisarea datoriei căilor* terate de 
ostii ungare (3-a omis’une) - -

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

unguresc* .......
împrumutul* cu premiul* unguresc* 137.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Be-

ghedinului - - 127.—

108.80
99.80

116.50
96.—

113.40
89 —

104.—

Renta de hârtiă austriacă - - 
Renta de argintii austriacă - - 
Renta de aurii austriacă - . - 
LosurI din 1860 ......................
Acțiunile bănceiaustro-ungara 
Acțiunile băncei de credită ungar 
Acțiunile băncei de credită auatr 
Galbeni împărătesc!......................
Napoleon-d’orI...........................
Mărci 100 Imp. germane - - 
Londra 10 Livres sterling» - *

89.10
89.95

109 55
139.25
965.—
343.—
303.75

5.55
9.34

57.47'/2
117.—

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

= SALON STEREOSCOPIC s
Piață, Tergulu ifosului No. 25.

Il-a seria a esposițiunei dela 
Parisu din anulă 1889

dureză dela 28 pănă la 30 Maiu.
Este deschisă în fiecare (fi dela 5 ore d. a. pana la 10 ore 

sera.—Prețulu de intrare 20 cr.
Cu distinsă stimăF. HERB.383,7—4

N. B. A treia seria dela 31 Maiu pană la 2 Iunie.

)

50 cr

<mmm9MJO =00000000

trei
șese
unu

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

ABONAMENTE
la„GAZETA 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

Pe
Pe
Pe

de Duminecă
Pentru Austro-Ungaria 

anu. 
șese luni. 
trei luni .

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

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facil mai ușoru și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se vorfi abona din nou, se

franci, 
franci, 
franci.
repede prin

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei

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

1B w d ag» esta—JPr edealft SPredealia—Budapesta
Trenă 

aocele- 
rată.

Trenă 
aocelo- 

rată

Trenă Trandei 
omni
bus

per- 
sdne

Tronă Tronă .1™"“ Tron do 
por- 
s6ne

aooele- omni- accele
rată buo rații.

•S.-JPesta-AradBi-TeMușTeîaMș-Aradw-BB.-Pesta Copșa-micft—Sibiiu
Trenu 
omni
bus

Trena 
de 

para.

Trenu 
de 

pers.
Tronă 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenă 
mixt

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

Oradea-mare

Vârad-Velencze 
Eugyi- V âsârheli 
Mezo-Telegd
Răv
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nădășel

Clușlu

Apahida
Ghlrlș
Cucerdea
Uidra
Vințulă de susu
Aiud
Teiușă
Orăciuneld 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sighișdra
Hașfalău 
Homorodă 
Ăgostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovii

Timișă
Fredcalii

BucurescI

3.40
9.20 

11.18 
12.57
2.22
2.30

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- 
adne

10.35
11.02
11 23
12.44

1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.1 1
5. 5 

~Î2
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 
SPi-edlealu 
Timișd

BrașovQ

Feldidra
Apața 
Ăgostonfalva
Homorodă
Hașfalău
Sigiiișdra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
(Blașiu
Orăciunelă
Teiușu
Aiudă
Vințulfi de sush 
Uidra
Cucerdea
Ghirișu
Apahida

Clușiu I
Nădășel* 
Gîhrbău
Aghireșii 
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-V âsârlieli 
VArad-Velencze 
Oradea-mare j 

P. Ladâny 
Szolnok
BSusSapegta

Viena

jyiwSșii-Bjwdașii-KBistM’ita

MureșU-Ludoșd.
Țagă-Budatelecă
Bistrița

Notă; Numerii

7.35
12.50

1.19
1.55
2.15
2.47

3.56

5.28
5.57
6Â9

7.09

7.42
8.05

8.32
9.—

10.21
10.41

11.54
12.24

1.03
1.29

1.54
2.04
3.20
5.— 

TIK
1.40

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

?6.45 
’7.06 
<7.22 
•;7.37 
:8.03 
=8.24 
•9.04
9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
6.30
1.40

Trenă 
mixtă.

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30

11.51
9.55

Tot
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

75732

9s

=6.11
a

s6.43
57.12

figflsli’ița-jyKuB’eșia-Eaadoșiâ
----—II

4.3O|
7.27|

11._ | Mui-âșă-Ludoșă

Bistrița
Țagh-Budatele că

încuadrațl cu linii grdse însemnăză 6rele de ndpte.

Viena
Budapesta
Szolnok

Arad ii

Glogovațu
Gyorok
Paulișă
Radna-Lipova
Oonop
Berzava
Soborșină
Zamd
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulă de
Alba-Iulia
Teiușu

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

joșii
8.55
9.54

11.-
7.40

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

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

3.40^Țeiuști 

Alba-Iulia 
Vințulă de 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica
Ilia 
Gurasada
Zaind
Sobor șină 
Berzava 
ConopU 
Radna-Lip 
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

Aradt)

,joșii

ova

Szolnok
Budapesta

Viena

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.03
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20
2.22
6.-
1.40

3.-
3.34
4.10
4.43
5.13
5.47
6.27
6.54
7.20
7.32
8.03
8.38
9.27
9.46

10.20
10.34
10.50
11.16
11.30
12.05
5.10
8.15

6.05

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

Sibiiu-^opsa-ua  icai

Sibiiu
Ocna
Ldmneș*
Șeica mare
Copșa-mică

9.10
9.37

10.05
10.40
11.09

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

Cucerdea - Bșorheiea
Bleghinulâ s&sescâ5.35

6.0Î
6.44
7.25
7.44

Cucerdea 
Oheța 
Ludoșă 
M.-Bogata 
lernută 
Sânpaulii 
Mirașteu

§iraMes‘ia(Piski)-®Bcta-®șeBtiI’etj‘așe]lM-giBMeB-îa(Piski) Oșorhelu

7.51
8.17

Simeria 
Streiu 
Hațegă 
Pui 
Crivadia
Banița 
Petroșeni

Petroșeni 
Banița 
iCrivadia
Pui
Hațegti 
Streiu

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23

1.12

. o _ Reghînul-săs. 
4.2b
5.12
0.55
6.41

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&egBaimafid sâsescia*
Oșorbeiu-ducerdea

Reghînul-săs.

8.42
8.47

10.08
11.51

3.-
6.49
9.25

1.55
7.15

6.—

Aradi'a—Tâmisâra Tfmișora—Jkradu

Arad*
Aradul* nou 
Ndmeth-Sâgh
Vinga
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

6.12
6.36
7.01
7.30
7.55
8.13
9.04

4.12
4.38
5.01
5.29
5.47
6.04
6.50

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva
Vinga
Xemeth-Sâgh 
Aradul* nou
Arad*

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

1.15
2.04
2.26
2.56
3.13
3.51
4.05

SJSaîrîșift—Turda Turda-«SSaia-ișia

Ghirișd 
Turda

9.33
9.54

1
4.19
4.40

1
Turda

| Ghirișd
8.29
8.50

3.19
3.40

Sighișora—Bdorheiu Odorheiu—Sigiaișm-a

Odorheiu
6.05 (Odorheiu
9.12 Sighișdră

Oșorheiu

Mirașteu 
Sânpaulii 
Iernută
M. Bogata
Ludoșh 
Cheța 
Cucerdea

8.25
10.—

6.15 12.15
7.05 12.35
7.28 12.58
7.50 1.19
8.23 1.49
8.31 2.02
9.12 2.18
9.44 2.46

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simeria (Piski)-SJnîed.

Simeria (Piski) 
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

SJsrîed.-Simeria (Piski).

Unieddra 
Lerna 

8.56^siineria

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov.


