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Brașovu, 30 Aprilie st. v.
Abia a au(|itu reptila bugetară 

din Clușiu glasulu văetătoră alb 
cucuveicei oficidse din Pesta, că 
statulu acesta e plinu de „națio
nalități streine41, și a și începută 
și ea se țipe în contra „elemen- 
teloru streine“, cari „lucră la de- 
rîmarea instituțiuniloru statului 
maghiară."

Lozinca este, ca „să se ’nde- 
plinescă cu cea mai mare grabă 
lucrarea de transformațiune și ca 
se se pună edificiulu statului pe 
base naționale maghiare la adă
postii în contra streiniloru, cari 
îlu amenință cu totală ruinare.“ 

„Nemzet44 din Pesta susține, 
că „națiunea suntă numai Un
gurii" și că „naționalitățile streine44 
nu suntă egală îndreptățite cu 
„națiunea.44 „Kolozsvar44 se gra- 
besce a trage consecințele din 
acestă distincțiune și o face acesta 
în felulă seu, folosindu-se de cea 
mai tristă aparițiune în vieța sta
tului acestuia, de emigrări, spre 
a justifica despotismulă „națiu- 
nei."

Cu totulă ciudată și straniă 
este conclusiunea, la care ajunge 
f6ia clușiană. Prin emigrarea țe- 
raniloră români din Ardelb, cjice 
ea, România se’ntăresce și devine 
pe cți ce merge ună stată totă 
mai puternică națională. Ro - 
mânia are norocă, că nu e avi- 
sată la elemente streine; ea se 
sporesce cu ună elementă, cu care 
unindu-se formeză ună corpu ; ea 
de regulă apasă pe Jidovi, er pe 
muncitorii maghiari îi dă mai la 
cădă. De aci urmeză, după „Ko
lozsvar44, că și statulu„maghiară44 
trebue se apese pe „elementele stre
ine44, căci e lucru invederatu, că 
„numai acelă elementă pbte sus
ține statulă, care deodată cu pus
tiirea lui și elă se pustiesce, er 
nu acelă elementă, care caută în 
vecinătate o patriă mai bună, 
mântuindu-se de pe corabia, ce se 
cufundă44.

Astfelă de gugumănii n’ar me
rita nici cea mai mică atențiune, 
der le relevămă numai pentru ca 
se se ve4ă, ce curentă nenorocită 
s’a produsă în 4iaristica maghiară, 
despre care 4i°e și fdia națională 
săsescă din Sibiiu, că și-a perdută 
totă rușinea față cu naționali
tățile.

Contra4icerile, ce le vedemă 
și în espectorările reptilei din 
Clușiu, suntă ună lucru obicinuită 
în pressa ungurescă. Nici nu s’ar 
pute altfelă, când ea apără o causă 
atâtă de nedreptă și desperată.

Remnindă la noroculă Româ
niei, „Kolozsvar44 4ice> ca acesta 
nu e avisată la elemente streine. 
De aci urmeză logică, că statulu 
ungarii e avisatu la elementele, pe care 
foile unguresc! le declară de „ele
mente streine44.

Decă este der avisatu statulă 
la aceste elemente, care formeză 
maioritatea coverșităre a popora- 
țiunei lui, credă 6re gazetarii un
guri, că voră pute tace noroculă 
statului prin aceea, că voră prigoni 
și sugruma aceste elemente?

Și-apoi 6re la emigrări e vorba 
numai de elemente nemaghiare? 
Nu emigreză în statulă vecină, în 
România, și muncitori unguri, și 
mai alesă secui în proporțiă rela
tivă multă mai mare ? Și bre emi
greză ei, pentru că nu le pasă decă 
statulă se va pustii, ori pentru că 
nu’i pasă statului și guvernului, că 
ei se pustiescu?

Emigrările suntă cea mai viă 
dovadă, că statulă acesta sufere 
de o grea bălă, de care nu e fe
rită nici „națiunea14 și care cu teorii 
nebune și nerușinate, ca cele amin
tite, nu se va pute în veci lecui. 
Căci chiar de ar fi așa, cum 4ice 
„Nemzet14 cu codițele lui, că adecă 
naționalitățile din acestă stată ară 
fi „streini fără patriă14, stăpânirea 
ar trebui se procedă cu totulă alt
fel u față cu ele, când scie că e 
avisată la ele.

Der aceia, cari propagă asemeni 
nenorocite teorii și păreri, sciu 
fârte bine, că naționalitățile suntă 
o parte integrantă și încă partea 
cea mai însemnată în Ardelă și 
Țera ungurescă. Sciu, că suntă 
băștinașe și au dreptulă de a pre
tinde se fiă egală îndreptățițe în 
t6te privințele cu Ungurii. Der 
fiindcă aceștia printr’ună norocă 
orbă au ajunsă să aibă a4i nu
mai ei în mână și pânea și cuți- 
tulu, cuteză conducătorii loră a 
spera, că acestă stare de lucruri 
se va pute susține pentru veciă, 
cuteză a crede, că Europa îi va 
sprijini!

Deșartă speranță și credință. 
Alte națiuni multă mai puternice 
și cu adevărată cultură s’au încer
cată să înote în contra curentului 
firescu, der tendințele loră au fostă 
spulberate de puterea lui.

Așa va fi și cu „lucrarea de 
transformațiune44 a acelora, cari 
nesocotescu drepturile poporeloru, 
la care e avisată statulă ungară. 
Și viitorulă va dovedi, că nici 
acestă stată nu e scutită de legile 
firesci, ce stăpânescă tdte celelalte 
state, și că numai în egala îndrep
tățire își va pute afla mântuirea.

Conferința
preofiloră din districtul#, protopopescu, ală Beiu- 

șului.

Petrani, 10 Maiu 1890.
Știm. Domnule Redactorii 1

Vă rogu să binevoiți a publica 
în colonele prețuitei foi „Gazeta 
Transilvaniei44 următărea însciin- 
țare :

Preoții români gr. cat. din dis- 
trictulu protopopescu de Beiușu 
au fostă dâră primii, cari s’au în
trunită într’o conferință districtuală 
în causa școlelora nostre confesionale, 
de multe-orî atacate prin inspectorii re
gești, și în specie în causa gimnastu
lui gr. cat. românii din Beiușii, care 
s'a atacaiu în fundamentulu său prin 
ordinațiunea ministerială din 22 Iu
lie 1889.

Conferința s’a ținută în 29 Mar
tie st. n. a. c. în parochia de Fe- 
nișu sub presidiulă Rvdsmului D. 
protopopii Augustinu Antalu,parochu 
în Beiușu, fiindă de față următo

rii On. D. preoți districtuali: An- 
tonill Palladi, din Fenișă, Augustinu 
Balașiu, din Fizișă, Antoniu Pap- 
falvi, din Delani și Dragotem, 
Georgiu jMarianu, din Presaca, Au- 
gustinâ Tardiu, din Negru, Demetriu 
Nistoru, din Petrani, Dionisiu Vă- 
cărescu, din Valani, și Augustinu 
Antalu jun. din Uilacu.

Era o representațiune de totă 
măreță, de totă surprin4et6re, a 
vede acești bărbați blân4l, acești 
bărbați dedați a suferi rane grele, 
dedați a suferi fără căință și fdme, 
și sete, și asupriri nedrepte, să 
ve4l acești bărbați, conduși întru 
tdte de spiritulu moderațiunei și 
abnegațiunei, deodată cuprinși de 
simțămentulă indignațiunei celei 
mai vehemente față cu „illegali- 
tățile flagrante44 comise în contra 
clenodieloru celoră mai prețuite 
ale poporului română, și ar4endă 
în flacăra unei însuflețiri sânte pen
tru limba loru română, care „esteces- 
tiune de vieță pentru ierarchia nostră, 
pentru Biserica nostră.11

Ca resultată ală acestei con
sultări însuflețite s’a adusă urmă- 
tdrea decisiune:

Noi preoții gr. cat. români din 
districtulu protopopescu ală Beiu- 
șului, adunați în conferință dis
trictuală, ne simțimu răniți în modula 
celu mai tirana în inimile nostre prin 
atacurile ce se intenteză de una timpa 
încoce în contra școlelora nostre con
fesionale și în specie în contra carac
terului catolica și româna aia gimna
stului din Beiușa, prin cari atacuri 
se intenționeză ruinarea crescerei fii- 
lora noștri. — Dreptu aceea cons-, 
trînși de necesitatea apărărei ce- 
loru mai nobile interese ale reli- 
giunei și culturei fiiloru noștri: 
declarămu de fapta violenta, contrara 
legei naturale și legei positive dumne- 
oțeesti, contrara chiar și legilora clare 
ale patriei nostre, ori-ce încercare, pro
venită de orî-unde cu scopa de a stră
muta seu plane a nimici caracteruia 
catolica și româna alu școlelora nostre 
confesionale, și în specie aia gimnastu
lui din Beiușa, declarându-ne gata 
spre orî-ce jertfă întru apărarea legală 
a caracterului și esistenței acestora in
stitute de interesa vitala pentru națiu
nea și Biserica nostră. — Ca însă 
acestă apărare să pătă ave unu 
resultată mai îmbucurătoru prin 
unirea puteriloru împrăștiate; ca 
lupta năstră suscepută spre apă
rarea credinței și culturei popo
rului nostru să fiă lupta sântă a 
unei legiuni bine organisate, ală 
căreia capă cu prudință duce la 
învingere însuflețirea ostașiloru 
subordinați: decidemu să se în- 
drepteze din acestă conferință o 
rugare cătră Uustrissimulu nostru 
Episcopii diecesanu, ca să bine- 
voiescă grațiosă a conchiăma în tim- 
pulă celă mai deaprdpe una sinoda 
diecesana, în care să se statorescă 
modulă și mijlocele apărării șc6- 
leloru năstre confesionale, și în 
specie a gimnasiului din Bei ușă 
și încâtă afacerea congruei se col- 
porteză în 4iareîn diferite combina- 
țiuni, și acestă causă să se pună 
spre consultare.

Ni-amu ținută de datorință a 

da publicității în colănele prețui
tei năstre „Gazete44 acea decisiune 
mai cu semă acum, când afacerea 
școleloru din Niru-Adontt, Nirtf-Aciadu 
și St.-Georgiu-Abrand justifică în 
modulă celu mai tristă acțiunea 
nostră.

Primiți, Onor. Domnule Redac- 
toră, esprimarea stimei mele dis
tinse și salutarea mea națională! 

Alu Domniei Vostre
servii pleoatO: 

Demetriu Nistoru, 
notarii districtuală.

ZDIZLT
Foile rusesc! și Bosnia și Herțegovina.

AmO amintită de atâtea-ori, că foile 
rusesol dau mereu nutremântă agitațiu- 
niloră din Peninsula Balcanică și în tim- 
pulă din urmă se ocupă cu multă pre- 
dilecțiă de sdrtea Bosniei și Herțego- 
vinei, pe cari ar voi bucurosă să le scotă 
de sub stăpânirea austro-ungară. Privi
tori la deputațiunea constătătore din 
câțl-va begl, care ar avă să mergă pe la 
curțile europene, observase deja „Koln. 
Ztg.“, că ea nu va fi primită la nici 
uni casă în ministeriulă de esterne din 
Berlină. Faptă însă e, că pănă acuma 
nu se scie nimica sigură de-o astfelă de 
deputațiune. Cu tote acestea se vorbesce, 
că deputațiunea din vorbă totuși va 
pleca, deși nu la tdte curțile europene, 
der la Oonstantinopolă și Petersburgă si
gură oă va merge. Privitori la aoesta 
„Times14 scrie într’unulă din numerii săi 
mai noi următorele: Semi-ofioiosele ru
sesol au începută deodată o adevărată 
erupțiune vulcanică în potriva Austro- 
Ungariei, pentru ocupațiunea Bosniei și 
Herțegovinei. Ele nu potă s’o facă acâsta 
fără de a fi inspirate din parte ofioiosă 
și astfelă putemă observa cu dreptă cu
vântă, oă guvernul austro-ungar cuprinde 
totă acelașă locă în provinciile ocupate, ca 
guvernuli britanică în Egipetă. înainte 
de ce Austro-Ungaria ar fi provocată să 
evacueze provinciile, ore-oare putere 
trebue să-i reîntdrcă sumele, ce le-a chel
tuită de 40c0 ani încoce, și să ia răs
punderea pentru susținerea ordinei în 
provinoii. Porta nu este în stare să ia 
asupra sa răspunderi financiare său po
litice față de Bosnia și Herțegovina și 
fiindcă chiar se buoură, că a dată din 
mânile ei aceste provinoii, agitațiunea 
foiloră rusescl în potriva ooupațiunei 
austro-ungare amă putâ-o numi fără de 
sfială ună nonsens.

Nn e periculă î
Cu tdte asigurările diareloră, că 

emigranții bulgari desvoltă o mare acti
vitate în Serbia și oă e probabilă înce- 
putulă unei aoțiunl din partea Serbiei în 
contra Bulgariei, o telegramă din Bel
grad spune, că în oercurile oonducătore de 
acolo se constată, că raporturile faptice 
nu dau de looă cause la seridse îngri
jiri și că nu se scie chiar nimică, ca ac
tivitatea emigranțiloră bulgari să se fi 
mai mărită. Se (fice, oă guvernulă sârb 
a primită încă înainte de PascI încunos- 
ciințărî, că emigranții plănuescă nisoe 
manevre de natură neîngrijitore în Ser
bia și Turoia. Guvernulă sârbesoă mai 
departe este firmă deoisă de a nu suferi 
pe teritoriulă sârbesoă nici o agitațiune 
seu conjurația în contra statului vecină ba 
încă deja de multă a ordonată prefecți- 
loră din districtele aprdpe de frontieră, 
ca să împedece în totă ohipulă ori oe
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turburărî la granițe, pentru ca planurile 
emigranțiloră să fiă zădărnicite. Pănă 
acum autoritățile sârbescl încă n’au ajuns 
în posiția de a păși față cu emigranții, 
fiindcă din partea acestora nici că s’a 
făcută fiă și cea mai mică încercare de 
agitațiune primejdiâsă. Locurile compe
tente suntă de convingerea, că liniștea 
nu se va conturba în curândă la granițe. 
Puținii emigranțl, ce se țină pe teritoriu 
sârbescă, nu suntăi aprope de hotarele 
țărei.

Procesulă lui Panița.
In dilele trecute s’a începută per

tractarea finală a procesului maiorului 
Panița și a compliciloră săi conjurați, 
14 la numără și anume: Alesandru Ri- 
zoff, Tateff, Abalansky, Ciavdaroff, No- 
jaroff, Stameuoff și Stefanov, oficerl 
în disponibilitate; Moloff și Kisimoff, 
căpitani; Armandoff, Rizimoff, Mateeff 
și Kesimoff, cetățeni din Sofia, și în fine 
Kolobkov, oficeră în reservă și supusă 
rusesoă. Panița este acusată mai întâiu 
cu aceea, că a purtată corespondență 
secretă cu secretarulă legațiunei rusescl 
din BucurescI și cu dragomanulă agen
ției diplomatice din Sofia; a avută le
gături de-aprdpe c’ună omă, care’șî sub- 
scria scrisorile cu inițialele „I. A." sub 
cari se înțelege Ivan AkmacevicI Si- 
nojev, conducătorulă afaceriloră pentru 
părțile asiatice din ministeriulă de es- 
terne în Petersburgă. In corespondența 
acesta Panița e provocată de repețite- 
orl să între în legături cu deputății din 
Sofia, să se tocmescă cu Stambulov, pe 
care, decă va pute, să’lă pună sub pi- 
ciorulă său și să provoca turburărî în 
mai multe puncte ale țărei. Epistolele 
sohimbate între Panița și AkmacevicI 
vorbescă și de bani și arme. Panița mai 
departe e acusată cu aceea, că pe tim- 
pulă când petrecea (la 1887) în Rus- 
ciucă, fiindă chemată de secretarulă le
gațiunei rusescl din BuourescI a mersă 
în Giurgiu, unde s’au întâlnită amândoi. 
După convorbirea lui cu Vilianov, Pa
nița a intrată în tractărl cu legațiunea 
rusescă din BucurescI, cu scopă să facă 
o lovitură de stată în Bulgaria, la care 
lucru s’a alăturată și Kolobkov, ca agi- 
tatoră împuternicită. Privitoră la acesta 
tribunalulă dispune de o scrisore a lui 
Jacobsohn, dragomanulă legațiunei ru- 
resol din BucurescI, cătră Kolobkov, care 
întăresce cele dise mai susă. Complicii 
lui Panița suntă acusațl pentru atentată 
în potriva capului țărei și pentru con
jurația de a face o lovitură de stată în 
Bulgaria. Actulă de acusațiă înșiră o 
mulțime de scrisori subscrise tote cu 
nume false.

Proieetulu militară germană.
Impăratulă germană a primită noulă 

presidiu ală parlamentului germană și 
cu acestă ocasiune împăratulă accentua 
importanța proiectului militară, oare cere 
numai aceea, ce e mai urgentă trebuin- 
ciosă. Cu privire la aceste cuvinte ale 
împăratului, e vrednică de observată o 
comunicare din Berlină apărută în „Saale- 
Zeitung" din Halle, care asigură, că can- 
celarulă imperiului, Caprivi, va interveni 
în personă în parlamentă pentru a se 
primi neschimbată proiectulă și cu acestă 
ooasiune va da importante lămuriri 
asupra situațiunei politice generale.

Cestiunea evacuării Egiptului.
Tractările ce urmeză între cabinetulă 

din Londra și între Pârtă, pentru deșer
tarea Egiptului de cătră trupele engleze, 
se potă considera ca fără niol o pers
pectivă de reușită, deoreoe ministrulă 
președinte englesă Salisbury nu e nici
decum aplecata și nici în posițiune a 
face concesiuni în acestă punctă. Ati
tudinea acesta și-o motiveză guvernulă 
engleză cu aceea, că în urma rivalității 
politice coloniale a puteriloră europene 
situațiunea de ac|I 0 cu totulă altfelă 
decâtă sub Gladstone. Interesele Angliei 
suntă legate cu ale Egiptului în așa mă
sură, încâtă nici nu se pote cugeta la o 
evacuare a acestui teritoriu.

8CIRLLE WLEL
încă, o poruncă. D-lă ministru Csaky 

a adresată o ordinațiune ministerială că
tră tote autoritățile bisericescl și că
tră inspectorii școlari, în care suntă 
provocațl ca să dea mai multă atențiune 
studiului constituțiunei patriei în scâlele 
poporale. Ministrulă mai c|.ice, că ar fi 
înțelesă, că eleviloră dela institutele pre- 
parandiale nu li-se propune acestă stu
diu după cuviință. Pentru acesta minis
trulă provocă pe respectivele autorități, 
ca la scâlele și institutele de sub îngri
jirea loră să se propună acestă studiu 
așa după cum presorie legea.• * *

Loteriă în folosulii școlei din St. Ni-, 
colaulfi-m. Starea Româniloră din opi- j 
dulă numită, deosebi însă starea scolei | 
loră era rea. Comuna a fostă chiar ame- i 
nințată din partea autoritățiloră politice ! 
cu dărîmarea școlei. Sârbii, abia */3 din j 
poporațiune, înainte cu 4 ani au edifi- 
ficată o scolă frumosă; pentru Români 
s’a lucrată cu deadinsulă să rămână în 
întunerecă și rușinați înaintea lumei, 
cjice „Luminătorulă". Sosindă în comună, 
preotulă S. Petroviciu prima atențiune 
șl-a întors’o spre școlă. Pe risiculu său 
propriu, după ce bani gata nu erau, s’a 
apucată în tâmna trecută de ridicarea 
unui edificiu pomposă școlară, carele a 
costată 5400 fi. Acesta e gata și peste 
puține dile se va preda destinațiunei 
sale. E ună edificiu cum mai frumosă 
nu este altulă d’asemenea menițiune în 
comitată nici la o națiune. Cu ajuto- 
rulă lui Dumnedeu s’a plătită jumătate 
din sumă: 2200 fi., fără ca spre acestă 
scopă să se fi făcută aruncă pe poporă 
nici măcară ună cruceră. Pentru acope
rirea restului s’a cerută dela guvernă 
permisiunea ca să arangeze o lotăriă în 
favorea șcâleloră. Abia în 4 Martie a. o. 
au ajunsă omenii la resultată : li-s’a con- 
cesă a emite 30,000 de losurl a 30 cr. 
și totodată și ună favoră : ca în locă de 
2O°/0 să solvescă numai 5°/0 percentua- 
țiunea. Dâcă voră ave norocă de a 
vinde tote losurile, li-ar rămâne și ceva 
profită curată, spre a depura restanța și 
a ridica îndată și a treia classă, pentru 
fete. Cumpărătorii losuriloră potă spera 
multe câștiguri, în valâre pănă la 2000 
fi. v. a. Câștigulă primă va fi o vaoă 
frumosă de Svițera în preță de 150 fi., 
2) o trăsură nouă în preță de 120 fi., 3) 
hamuri și frâne în preță de 75 fi., 4) 
o masă cu 6 soaune în preță de 50 fi., 
5) ună dulapă în preță de 30 fi., 6) două 
paturi în preță de 30 fi., 7) aristonă cu 
12 note în preță de 25 fi., 8) ținătoră 
de țigări cu instrumentă musicală în 
preță de 12 fi. și alte multe felurite 
obiecte lucrate de damele din locă și 
din giură.

* * *
Unii protestai alu Cehilorii tineri. Cir

culă o petițiă pentru subscrieri prin în- 
tregă Boemia, care e de a se adresa 
dietei provinciale și prin care se protes
teze forte hotărîtă în contra pactului ceho- 
germană încheiată în Viena. In petițiă 
se cuprindă următorele: Protestândă în 
potriva pactului din Viena, vătămătoră 
pentru națiunea năstră, rugămă pe dieta 
provinoială boemă, ca să nu lase ca pac- 
tulă să se ridice la valore de leqe. Rugăm 
mai departe pe dieta provincială să îm
piedece împărțirea țărei după naționali
tăți, să nu permită disparițiunea minori- 
tățiloră cehice în ținuturile germane, să 
apere drepturile de stată ale cordnei 
cehe și să nu permită ca limba minori
tății germane să fiă dominantă, ca prin 
acesta limba națiunei istorice, limba ma- 
iorităței cehe, să se degradeze a fi sub- 
ordinată.

* * *
Funcționarii de statfi. obligați la ser

viciului militarii. Considerândă, că prin 
noua lege militară s’au schimbată rapor
turile, ministrulă de finanțe, precum 
spune „P. Hirlap“, a cassată §83, I din 
normele serviciului financiară și a or
donată : Decă funcționarii de stată obli

gați lâ serviciulă militară, inclusive prac- 
ticanții, mai departe funcționarii subal
terni afară de garcjii.financiari (finanții) 
— și servitorii suntă convocațl, devină 
supranumerarl, păstrându-șl rangulă, resp. 
însușirile loră oficiale, și loculă loră 
pote fi ocupată; din cjitia depărtării loră 
înceteză lefurile și nu primescă nici o 
dotare ori ajutoră. Decă serviciulă loră 
activă s’a finită — și în astfelă de ca
șuri se soeotesce în serviciulă statului — 
trebue să se anunțe la autoritățile loră 
superiore în timpă de 30 de 4'l0i ar&" 
tândă documentele, că suntă trecuțl în 
reservă ori concediațl, altfelă îșl voră 
perde posturile; autoritățile amintite vor 
dispune de așezarea acestora funcționari 

I supranumerarl în oerculă loră de activi- 
tate, eventuală voră raporta ministerului 

I și pănă la așezarea respectiviloră iau 
disposițiunl a le plăti lefurile de mai

■ nainte. Totă așa se procede și ou ofi- 
j cerii de reservă din serviciulă financiară,
cari facă serviciu militară de probă cu 
scopă de-a fi activați în armată ori la 
honvedl. Er acei oficerl de reservă, cari 
facă serviciu pentru a’șl câștiga dreptă la 
înaintare în grad, der și-au cerut de mai 
nainte concediu, îșl primescă lefurile și 
în timpulă acestui concediu.* A *

A pățit’o jupânulii. In comuna Mar- 
coșă, s’a întâmplată în dilele trecute un 
casă forte tragică. Proprietarulă Sipos 
Pal eșindă la câmpă a vădută cum doi 
țărani sapă ună șanță în jurulă unui pă- 
mântă. Sipos Pâl le-a cjisîi cu ore-care 
răutate, ca să se lase de treba loră, căci 7 . . Aatjl, mâne se va face comasațiă șt în 
Marcoșă și atunci loculă aoela nu va j 
mai fi ală loră. Unulă dintre țărani în
tru atâta se turbura de vorbele lui Si
pos, încâtă se repecji la elă și’lă lovi în 
capă cu hârlețulă, astfelă că Sipos cădu 
numai decâtă la pământă. Rana este așa 
de grea, încâtă nu e speranță să rămână 
în vieță. Așa ne spune „Kolozsvăr".

* * *
Alegere de episcopii. In Trencin s’a 

făcută în dilele treoute alegerea de epis- 
copă ev. ref. pentru districtulă Tisei. In 
cjiua fixată nu s’a putută face alegerea, 
căci s’a provocată ceartă și turburare, 
încâtă s a disolvată adunarea. Maghia- 
ronii și șoviniștii unguri — totă ei de 
cătră pădure — de năcasă au intentată 
procesă disciplinară Slovaciloră, cari fi- 
indoă au voită să ’șl apere interesele 
loră bisericescl, suntă erășî numiți pan- 
slaviștl". Iu altă cji dușmanii Slovaciloră, 
prin uneltirile loră, au isbută a alege 
episcopă pe omulă loră Paulă Zelenka, 
cu 92 din 162 voturi.

* * *
Festivitatea instalărei d-lui preota 

Davidă Terfălâgă, s’a ținută — după 
cum ni-se anunță — erl, Duminecă, în 
11 Maiu (29 Aprilă) în biserica gr. or. 
din Rășița montană. Cu ocasiunea insta
lărei s’a dată în onărea d-sale ună 
banchetă. La 8 ore săra reuniunea română 
de cântări și musică din Oaransebeșă îm
preună cu cooperarea corului vocală a 
reuniunei locale de cântări și musică 
au dată ună conoertă cu următorulă r
programă: 1. „Etă cjiua triumfală", coră 
bărbătescă de Rumpel. 2. „Cântecă os- 
tășesoă", coră bărbătescă de G. Stefă- 
nescu. 3. Himn ocasională, coră feme- 
escă de Al. Flechtenmacher. 4. „Suspi- 
nulă", coră bărbătescă de A. Sequens. 
5. „Senină și furtună", coră bărbătescă 
de J. Vorobchievich. 6. „Gândesce-te la 
mine", coră mixtă de E. Popescu. 7.

• „Fraternitatea", cor bărbătescă de Adam. 
. 8. „Cântecă de pădure", coră bărbătescă
■ de Braun. 9. „Tricolorulă", coră mixtă
• de Porumbescu. 10. Stâua României", 

coră bărbătescă de Karrasz. După con
certă urma jocă. Venitulă curată era

. destinată pentru acoperirea speseloră co
rului dela Caransebeșă.

* * *
Reuniunea pompierilor ti din opidulii 

i Blașiu a arangiată erl Duminecă Maia-
• lulă său în „Berculă metropolitană".

* * >$c

Vagonele cu casane (căldări). După 
o comunicare a direcției clușiane de es- 
ploacare a căiloră ferate, contractele de 
arendare a celoră 185 vagone cu cazane 
espiră la 18 (30) Iunie a. c. De aceea 
cei interesați suntă invitați a’șl trimite 
celă mai târcjiu pănă la 8 (30) Iunie a. 
c. cătră direcțiunea căiloră ferate în 
Pesta ofertele loră privitore la folosirea 
resp. arendarea acestoră vagdne. Pentru 
compunerea oferteloră, camera de co- 
merciu și industriă din Brașovă dă in- 
formațiunile necesare.

Ciuha maghiarisării.
Amu vorbitu în doue renduri 

despre cea mai nouă espectorare 
a foiei maghiare oficiose ±,Nemzetu 
privitdre la întrebarea sulevată de 
d-lu Mocsary în dietă, decă statulu 
are seu nu dreptulu de a maghia- 
risa. Din causa lipsei de spațiu 
neputendă înse reproduce din cu- 
ventu în cuventu acele especto- 
rări, facemu acesta ac|î. Etă ce 
scrie „Nemzet":

„Poporele au dreptulă fir eseu de-a se 
alipi de limba și naționalitatea loră, și 
cu dreptulă acesta fiăcare naționalitate 
din Ungaria pote trăi mai liberă, decâtă 
ori și unde în lumea acesta (???) Der 
față cu acesta este o datoria firdscă a sta
tului, ca să-și validiteze pretutindeni limba 
și caracterulă său națională. Acolo unde 
se bată în capete dreptulă și datorința 
acesta, în totă loculă învingerea trebue să 
fiă a datorinței, căci altfelă statulă se va 
destrăma."

,,Fiecare stată din Europa îșl împli- 
nesce acestă datorință, er statulă maghiară 
nu pote rămânâ îndărătă, decă nu vre 
să fiă ștersă de pe charta Europei. Și 
bine ar fi să-și gândescă odată naționa
litățile din Ungaria, că cu acelă dreptă 
naturală nu potă să trăescă decâtă pănă 
atunci, pănă când statulă, pe pământulă 
căruia trăescă, îșl va pute susține carac- 
terulu său națională maghiară. Nu este 
pe totă continentulă nici ună stată, afară 
de celă ungară, care nu s’ar nisui mai 
multă seu mai puțină a assimila cu pu
terea pe locuitorii de limbă streină. (???) 
Numai Ungaria este uniculă stată în 
Europa, a căruia legislațiune și guvernă 
nu folosesce forța brutală față cu națio
nalitățile. Și etă, care este urmarea leali
tății (?) și paciinței națiunei maghiare ? 
Este, că agitatorii naționalitățiloră i-se 
contrariază și sub paciință presupunândă 
slăbiciune, prindă curagiu ca să nege 
statului ungară dreptulă, a căruia eser- 
citare este o datorință pentru elă."

„Da, statulu maghiară are dreptă de 
a maghiarisa și dreptulă acesta și-lă și 
esercita prin legislațiune și guvernulă 
său (sic) și încă cu atâta tactă, încâtă 
nu se vatămă sensibilitatea nici unei 
naționalități."

^Maghiarisarea nu este altceva decâtă 
validitarea statului maghiară în societatea 
din Ungaria. Maghiarisarea nu este ună 
conceptă sinonimă cu germanisarea și 
valahisarea; fiind-că germanisarea și va- 
lahisarea în Ungaria ar fi validitarea 
unei naționalități streine într’ună stată 
streină, și prin urmare ar fi contrară legei 
și naturei, pe când maghiarisarea statului 
maghiară e legală și naturală.11

„Decă statulă maghiară și legisla- 
țiunea maghiară n’ar ave dreptulă să 
maghiariseze în Ungaria, atunci dela 
1848 încoce aprăpe fiă-care sistemă de 
lege ală legislațiunei maghiare e neîn
dreptățită. Atunci bravulă deputată d-lă 
Mocsary, care odinioră era ună stâlpă 
puternică ală partidei dela 1848 și căruia 
și adl îi place a se târî în umbra partidei 
dela 1848, care atacă articululă V de 
lege din 1848, care elice, că numai acela 
pote fi membrulă legislațiunei maghiare, 
oare scie unguresce. Atunci e o nedrep
tate și articululă de lege XVIII dela 
1879, care introduce limba maghiară în 
școlă și" care obligă pe învățătorii po
porali la învățarea limbei maghiare. 
Aceste și multe alte legi, tote magliia- 
risâză, așa-der tote suntă neîndreptățite?
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„Leala și față cu naționalități peste 
măsură marinimâsa națiune maghiară a 
decretată prin lege egala îndreptățire a 
naționalitățiloră; der nicl-odată n’a decre
tată egala îndreptățire a naționalități
lor ă cu națiunea. Pentru-că să nu-șl uite 
locuitorii străini din Ungaria distincțiunea 
aceea: că Maghiarulă nu e naționalitate 
în acestă țâră, ci națiune; țâra acâsta 
e locuită și de naționalități străine și 
statulă acesta are cetățeni de limbi stră
ine, der statulă acesta — e stătu ma
ghiară.

RecunoscG acum pe față ofi
cioșii unguri, că legile unguresc!, 
dela 1848 încependu și mai alesă 
dela 1879 încoce iote maghiariseză. 
Nu cumva va susține și după acesta 
mâne poimâne d-lu Csaky în dietă, 
că proiectulă său de lege pentru 
înființarea de „Kișdedovuri11 e con
dusă de ună spirită opusu acestoră 
legi și n’are de scopu maghiari
zarea ?

Asupra espectorăriloră de mai 
susă ale lui „Nemzet“ ne-amă dată 
deja părerea. „Siebenb. d. Tageblatt* 
din Sibiiu face acesta în numerulă 
seu din urmă, 4i°endă, că publi
cistica maghiară șî-a perdută tbtă 
rușinea față cu naționalitățile ne
maghiare numindu-le „străine“ și 
declarândă maghiarisarea loru ca 
unu punctă ală programei guver
nului. „S. d. Tageblatt" combate 
apoi și ea „distincțiunea" celoră 
dela „Nemzet", arătândă, că-șl bată 
jocu de legea de naționalitate și 
dice cu dreptă cuventu, că „statulă 
se va destrăma'‘ tocmai prin acestă 
sistemă de batjocurire și de căl
care a legiloră, nu înse prin aceea, 
că naționalitățile își apără esistența 
loră națională. In fine recunăsce 
organulă săsescă, că espectorările 
din ,,Nemzet“ ne dovedescă din 
nou, că posibilitatea de a se aplana 
contrastele cele mari esistente de
vine totă mai ilusoriă în urma cu
rentului ce domnesce adi în so
cietatea maghiară.

Cum rămâne atunci cu „modus 
vivendi11 ală Sașiloră ardeleni?

Corespondența „Gaz. Trans.“
Brăila, 27 Aprilie (9 Maiu) 1890.
Conformii promisiunei mele, mă gră- 

besoă a vă însciința, că Societatea „Car- 
pații", Secțiunea Brăileană, în adunarea 
ei generală pela 19 Aprilie a. c. șl-a cons
tituita biuroulă astfelă: D-lă Atanase 
Popescu președinte, G-eorge Avesalonă și 
Nicolae V. Perlea vice-președințl; D. O. 
Panțu, casieră ; Alecsandru Căciulă și L. 
Moldoveanu, secretari, C. Molandacă, Ioaa 
Gr. Petcu, Petre Bancotescu, Ioană I. Bur- 
duloiu, membri în comitetă.

Totdeodată s’a decisă unanimitate 
a sărbători memorabila di de 3/15 
Maiu printr’ună banchetă festivă, dreptă 
recunoscință pentru memoria martiriloră, 
cari au luptată pentru neatârnarea na- 
țiunei române transcarpatine.

Dâe cerulă ca acestă <ji mărâță și 
atâtă de sântă, pentru causa Româniloră 
suferinzi, să fiă sărbătorită și în alte 
orașe de acei frați ai loră, cari pribe- 
gescă pe teritoriulă României libere 1

Baritonistuld Dumitru Popovici.
De câtva timpă baritonistulă D. Po

povici, bine cunoscută publicului din 
Brașovă dela două concerte ce le-a dată 
aici, e angajată la teatrulă germană din 
Praga. D-lă D. Popovici are pe scena 
acestui teatru succese strălucite, cari ’i 
pregătescă loculă în rândulă celoră mai 
vestiți cântăreți. Etă ce scriu diarele 
din Praga despre succesele cântărețului 
română:

„Bohemia* scrie despre esecutarea 
operei „Wallcure* de Wagner: Partia 
lui Wotan este una din cele mai grele, 
pe care numai o înaltă maturitate artis- 
tioă e în stare a o birui și a o înfățișa 
în înțelesulă compositorului poetă. De as-

tă-dată amu fostă plăcută surprinși prin j celă favorabilă pentru elă. 
încredințarea acestei pârtii d-lui Popovici, : avută nu puține momente i

. Predarea sa a 
avută nu puține momente de efectă pătrun- 
cțătoru, la care a contribuită în modă 
esențială sunetulă abundantă ?ală orga
nului său. D-lu Popovici a esecutată splen
didă în tâtă privința rolulă său celă greu. 
A fostă împărtășită de recunoscință pu
blicului în bogată măsură. Astfelă de 
roluri îî asigură cântărețului și pe vii- 
toră simpatiile, ce și-le-a câștigată în 
scurtulă timpă de când petrece pe scena 
din Praga."

Totă așa se esprimă și celelalte diare 
despre succesele strălucite ale d-lui Po
povici în operele „Maskenball", „Wal- 
kure“, „Tamhauser" etc. Pănă și de 
șese-orl a fostă rechiămată de pub
lică. Tote vorbescă cu recunosoință 
despre vocea puternică, dulce, mlădiosă, 
abundantă și deschisă a cântărețului 
nostru.

Noi îlă felicitămă din inimă.

care are ună organă dulce, binesunătoră 
și o esprimare clară. La începută ac
centuarea și frasarea, ceea ce se esplică 
din prima pășire în acestă rolă, lăsară 
de dorită, dâr deja în a doua jumătate 
a scenei cu Brunhilde cânteculă, precum 
și jooulă deveniră mai libere, și preda
rea bine cugetată și învioșată cu nuanțe 
potrivite în marea scenă a actului ală 
treilea a făcută și prin aceea o impre- 
siune plăcută, că frumseța vocii a făcută 
să fia mai puțină simțită lungimea cântecu
lui solo. După fiă-care actă publiculă a 
aplaudată din abundanță.

Despre representarea operei „Mas- 
lcenballtl de Verdi scrie acelașă diară: 
D-lă Popovici cânta pentru prima oră 
pe Rene. După diferitele presemne, ce 
acestă cântăreță le portă cu sine în vo
cea sa dulce și mlădiosă de baritonă,ne 
puteamă aștepta de mai naintela resul- 
tată bună. Ce privesce pătrunderea dra
matică, representatorulă are în prima 
liniă ună temperamentă sudică plină de 
focă. Și partea curată musicală a fostă 
cu totulă mulțămitore. Iu primulă an
dante cu Richard, strîmtorată puțină în 
situația sa acoperită, orgânulă celă ad
mirabilă îșl făcu în curândă drumă li
beră și valurile abundante ale tonuriloră 
au produsă de mai multe-orl ună efect! pă- 
truncțetoră. Pentru ântâia-oră amă ob
servată eu acolo o precelință a cultivărei 
vocei, ce pănă acum îmi scăpase din audă: 
anume folosirea unei adevărate voci din 
capă (voce di testa) ce se află între to- 
nulă din peptă și între vocea subțire 
falsă, calitate, care la voci de baritonă e 
o raritate de cele mai mari.

„ Montags-Revue aus BShmen* scrie 
despre representarea „Traviatei* : Repre
sentarea i-a adusă baritonistului d-nă 
Dumitru Popovici, care iute Șs’a (făcută 
iubită, în rolulă lui G-ermont forte ono
rifică recunoscință din partea publicului 
și acesta cu totă dreptulă. Esprimândă 
textulă forte clară și spre deplină înțe
legere, a cântată de totă curată, cu tonă 
ferbinte și binesunătoră, așa, că fiindă 
scena deschisă, se ridicară îndelungi aplause 
cu dorința să repete aria. (Hat dein hei- 
matliches Land keinen Reiz fur deinen 
Sinn?), cărei dorințe însă cântărețulă nu 
cedă, și la finele actului fu chemată de 
trei-orl pe scenă... Ne alăturămă bucurosă 
judecății publicului, că avemă în d-lă 
Popovici erășl ună cântăreță, care cân- 
tândă esprimă clară și lămurită textulă.

„Prager Abendblatt* scrie despre re
presentarea operei „Rigoletto* de Verdi: 
D-lă Popovici avea să lupte în contra 
tuturoră mărețeloră impresiunl, ce le 
lăsaseră d-nii Padilla și d’Andrade la pu
bliculă nostru și obținu ună succesă stră
lucită. Tonulă sentimentală ce l’a învă
țată d-lă Popovici în creațiunile lui 
Wagner și care nu se pote din destulă 
apreția, îlă scie validita și în lucrări ce 
n’au de locu pretențiunea de a fi musicale. 
Chiar și in privința representărei mai că 
n’a lăsată să se ivescă nici o asemănare 
nefavorabilă pentru elă ou marii săi an
tecesori în acestă partiă și pasiunea înflă
cărată pănă la sălbătăciă de gesturi și 
mișcare o trecu asupra întregului tonă. In 
actulu ală doilea cerură auditorii însuflețiți 
să repete marea aria cu Gilda, dâr cântă
rețulă nu cedă acestei cereri.

Celelalte diare scriu despre repre
sentarea operei „Rigoletto*, că „punctulă 
centrală ală operei îlă formâză partia 
lui Rigoletto, a cărei însămnătate musi
cală va dura oâtă timpă esistă barito- 
niștl dotați cu voce, cu înalte disposi- 
țiunl și aplecări firesol de actoră. D-lă 
Popovici, care a cântată rolulă principală 
pentru ântâia oră, se pote număra între 
cei din urmă și de aceea a justificată 
așteptările ce se puseseră de mai ’nainte 
în puterea sa de interpretare. La ese
cutarea rolului avea o posițiune cu atâtă 
mai grea, cu câtă auditorii au încă în 
amintire prestațiunile duoră distinși re- mentare superiâre 265. 7) Șcdle elemen- 
presentanțl, Signor Padilla și d’Andrade. tare iuferiore greco-catolice 505. 8)
Cu atâtă mai onorifică a fostă resultatulă Școle elementare inferiore romano-cato-

Raportul ii generalii
consistorialul archidiecesană, ca senatuală

școlară, despre activitatea sa în decursulu 
anului 1889.

(încheiere din nr. 93.)

f) învățătorii. Și la rubrica aoesta 
servimă cu datele de pe anulă școlară 
curentă. Numărulă totală ală învățăto
riloră este 893. Dintre aceștia suntă de- 
fenitivl 429 și provisorl 464. Aceștia se 
împartă eră în două categorii: provisorl, 
cu cualificațiunea prescrisă 141, er res
tul ă de 323 este categoria învățătoriloră 

, tolerați, adacă indivizi, cari nu au cua
lificațiunea prescrisă de lege, și suntă 
numai tolerați', ca scolele să nu rămână 
cu totulă gole.

înregistrate după numărulă învăță
toriloră definitivi, ofioiile protopresbi
terale se presentâză în ordinea următâre:

1. Sibiiu 30 din suma totală 42. 2. 
Brașovă I 26 din 35. 3. Agnita 25 din 
37. 4. Brană 24 din 32. 5. Săliște 24 din 
27. 6. Sebeșă 23 din 39. 7. Brașovă II 
19 din 23. 8. Orăștiă 18 din 29. 9. Za- 
randu 18 din 39. 10. Cohalmă 15 din 
21. 11. Treiscaune 15 din 21. 12. Mer- 
ourea 14 din 28. 13. Bistrița 13 din 18. 
14. Făgărașă 13 din 33. 15. Sighișora 
13 din 30. 16. Ilia 12 din 32. 17. Un- 
gurașă 12 din 21. 18. Avrigă 11 din 28. 
19. Dobra 10 din 17. 20. Mediașă 10 
din 15. 21. Abrudă 9 din 21. 22. Câm
peni 9 din 19. 23. Reghină 9 din 22. 
24. Mnrășă-Oșorheiu 8 din 13. 25. Alba- 
Iulia 7 din 25. 26. G-eogiu I. 7 din 23.

Hațegă 6 din 18. 28. Clușă 5 din 
29. Deva 7 din 18. 30. Deșu 4 din 
31. Lupșa 3 din 19. 32. Solnocă 3 
13. 33. Târnava super. 3 din 16. 34.

27.
35.
22. 
din 
Târnava inferidră 2 din 13. 35 Turda 2 
din 13. 36. Cetatea de petră 1 din 14. 
37. G-eogiu II 1 din 22.

înregistrate fiindă după numărulă 
învățătoriloră fără cualificațiunea pres
crisă, oficiile protopresbiterale se pre- 
sentâză în ordinea următore:

1. Clușă 23 din suma totală 35. 2. 
Gedgiu I 15 din 23. 3. Ilia 15 din 32. 
4. Alba-Iulia 14 din 25. 5. Deșă 14 din 
22. 6. G-edgiu II 14 din 22. 7. Zarandă 
14 din 39. 8 Târnava superiără 13 din
16. 9. Lupșa 13 din 19. 10. Cetatea de 
pâtră 11 din 14.11. Făgărașăll din 33
12. Sighișora 11 din 30. 13. Agnita 10 
din 37. 14. Avrigă 10 din 28. 15. Sol- 
nocă 10 din 13. 16. Abrudă 9 din 21.
17. Deva 9 din 18. 18. Hațegă 9 din
18. 19. Câmpeni 8 din 19. 20. Mercurea 
8 din 28. 21. Reghină 8 din 22. 22. 
Sebeșă 8 din 39. 23. Turda 8 din 13. 
24 Orăștiă 7 din 29. 25. Brand 6 din 
32. 26. Ungurașă6 din 21. 27. Cohalmă 
5 din 21. 28. Dobra 5 din 17. 29. Me- 
diașă 5 din 15. 30 Sibiiu 5 din 42. 31. 
Târnava inf. 5 din 13. 32. Treiscaune 4 
din 21. 33. Brașovă I. 3 din 35. 34. 
Bistrița 3 din 18. 25. M.-Oșorheiu 2 din
13. 36. Săliște 2 din 27. 37. Brașovă II. 
1 din 23.

Despre școle și învățători se ală
tură acestui raportă ună conspectă ta
belarică, și despre pruncii de școle, ave
rea școleloră, venitulă anuală ală școlei, 
și despre salarîele învățătoriloră aseme
nea ună conspectă tabelarică sinoptioă 
sub semnele ®/. 9/-

B) Catichisațiunea. După cum arată 
conspectulă alăturată sub 10/. la institute 
de învățământă străine au frecuentată 
prelegeri preste totă 6016 elevi și a- 
nume:

1) Pedagogii 18. 2) Gimnasii 458. 
3) Școle reale 62. 4) Școle comerciale 
4. 5) Școle civile 109. 6) Școle ele-

lice 181. 9) Școle elementare inferidre 
ev. ref. 257. 10) Șcdle elementare inte
riore ev. luterane 186. 11) Școle ele
mentare inferiore unitare 67. 12) Școle
elementare inferiore de stată 1713 13)
Șcdle elementare inferidre comunale 1683. 
14) Șcdle elementare inf. reuniuni priv. 
518. Suma 6016.

C) Alte obiecte școlare. I. Esamenele 
de cualificațiune învețătorescl s’au ținută.la 
30 Iunie 1889 și dilele următore. Ad
miși la esamenă au fostă 69 de candi
dați, dintre cari s’au presentată 65. Din 
cei supuși esamenului 47 au raportată 
calculă bună, și au fostă provă^uțl cu 
testimoniu de cualificațiune învățătorescă, 
subscrisă și de inspectorulă regiu de 
șcdle ală comitatului Sibiiu, în înțelesulă 
articulului de lege XVIII din 1879.

II. Esamenele anuale. Cu finea a- 
nului școlară 1888/9 s’au ținută la șco- 
lele nostre esamenele publice anuale pre- 
vătjute în §. 104 din Normativulă șco
lară. Resultatulă în generală a fostă 
îndestulitoră.

Din rapdrtele incurse cu plăcere s’a 
convinsă consistorulă, că oficiile proto
presbiterale dau esameneloră importanța 
ce li-se cuvine, și că în cele mai multe 
locuri esamenele se facă sărbătoresce 
sub conducerea protopresbiteriloră. Pu
ținele cașuri unde nu se observă întru 
tote disposițiunile regulamenteloră din 
vigore în urma măsuriloră luate de că- 
tră consistoră voră dispăre și ele, și în 
privința acâsta încă vomă ajunge la 
stare normală.

III. ’ Visitațiunea șcâleloră. După 
oum erau întocmite conspectele școlare 
de pănă acuma, oficiile protopresbiterale 
așterneau pe la sfârșitulă fiă-cărui ană 
ună conspectă tabelarică despre visita
țiunea școleloră din tractă, din cari con
specte însă nu era evidentă când a visi- 
tată protopresbiterulu fiă-care școlă sub 
durata timpului instrucțiunei, nu erau 
evidente eventualele scăderi observate 
în însăși instrucțiunea |seu în alte privințe.

In considerarea disposițiuniloră §. 
92 din normativulă școlară, consistorulă 
prin cercularulă din 7 Septemvre 1889 
Nr. 6073 a însărcinată pe oficiile pro- 
topresviterale să raporteze amănunțită 
despre fiă-care visitațiune a școleloră din 
tractă, în ce timpă s’a făcută și cu ce 
resultată.

Din rapdrtele întrate consistoriulă 
a constatată și în direcțiunea acesta ună 
bunișoră progresă, și speră, că după in- 
digitările date se va^ajunge și în punc
tulă visitațiunei șcâleloră la cursă normal.

IV. Ajutore. Despre împărțirea sumei 
de 1200 fl. votate în bugetulă anului 
1889 pentru școle și învățători se face 
raportă detaiată din plenă. La loculă 
acesta observămă, că suma votată s’a 
distribuită întrâgă la școlele și învăță
torii, cari mai multă erau avisațl la 
acestă mică ajutoră.

Spre a satisface conclusului sinodală 
Nr. 59 din sesiunea anului 1889 avemă 
ondre a aduce la cunoscința Preavene- 
ratului sinodă archidiecesană, că despre 
ajutdrele votate din fundațiunea „Șa- 
guna“ în contulă anului 1889 acestui 
senată nu i-s’a făcută nici o notificare.

V. Stipendii. Cu începutulă anului 
școlar curent au vevenită vacante din fon
durile archidiecesane următdrele stipendii:

1. Ună stipendiu de 100 fl. din fun
dațiunea „Cologea" pentru studențl de 
orl-ce categorie. 2. Trei stipendii â 60 
fl. din fundațiunea „Franoisc-Iosefină" 
pentru studențl din școlele medii. 3. 
Ună stipendiu de 50 fl. din fundațiunea 
„PeiovicI," pentru studențl la șcâlele 
medii. 4. Patrusprezece stipendii de câte 
60 fl. pentru elevii din despărțământulă 
pedagogică ală seminariului archidie
cesană.

Stipendiile acestea, în urma concur
sului publicată în foia archidiecesană 
pentru publicațiunl „Telegrafulă Român", 
s’au distribuită și de presentă suntă tâte 
ocupate.

VI. Conferințele învățătorescă. Confe
rințele învățătorescl s’au ținută și în 
anulă 1889, într’una cu adunările gene
rale ale reuniuniloră învățătorescl, mai 
cu sâmă în feriele de vâră. Acolo s’au 
pertractată, conformă regulamenteloră 
respective, atâtă temele pedagogice-di- 
dactice, cari s’au dată de aici, câtă și 
cele alese de înse-șl reuniunile; âr pro- 
tocâlele adunăriloră generale s’au sub- 
șternută consistoriului spre revisiune și 
aprobare.

Adunări generale au ținută tote reu
niunile în decursnlă anului și deși fre- 
cuentarea loră nu a fostă pretutindeni 
cea dorită, totuși se pâte constata față 
cu anii precedențl o participare mai bună 
a învățătoriloră la aceste întruniri atâtă 
de folositdre...... - ........----------------------------------- --- !

-hicmoră Bedaotoră responsabilă :
Or. Aural Murașlanu.
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Amortisarea datoriei căiloră ferato de

Cursul» pieței Brașov^
din 12 Maiu at. n. 1890.

Bancnote rominescl Cump. 9.84 V§nd. 9.37
Argintă românea cit - „ 9.29 „ 9.32
Nspoleon-d’orI - - - „ 9.87 „ 9.40
Lire turcescl - - - n 10.62 „ 10.67
Imperiali .... „ 9.60 „ 9.65
GalbinI . „ 5.45 „ 5.50
Scris.fonc.„Albinau6(l/(| „

5°/ n n n u Io n •
Ruble rusescl - - • „ 132. „ 133.
Mărci germane - - „
Discontulă 6~'8”/0 pe anii.

57.80 „ 58.05

Cureolfi la bursa de Viena
din 10 Maiu st. n. 1890

Renta de aură 4% - * • - . - 103.15
Renta de hârtiă 5°/0 - - . . . - 99.70
Imprumutulii căilorii ferate ungare -

aurii 2 - - - ■ - - 117.95
dto argintii - - - —

ostii ungare (1-ma emisiune) - - —.—
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) - - —.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (3-a emisiune) • - 113.50
Bonuri rurale ungare.......................89 —
Bonuri croato-slavone...................... 1C6.—
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungurescii .................................. —.—
Imprumutulii cu premiuld ungurescii 137.60 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului - - 126.60
Renta de hârtiă austriacă .... 89.45
Renta de argintă austriacă ... - 89.85
Renta de aură austriacă.......................... 110.10
Losurl din 1860 -................................ 138.50
Acțiunile b&nceiaustro-ungare - • 848.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 339.7b 
Acțiunile băncei de credită austr. 299.75
Galbeni împărătesei- ...... 5.55
Napoleon-d'orI..............................................9.40
Mărci 100 împ. germane .... 68.—
Londra 10 Livres sterling® .... 118.15

A visă i-lorfl. abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de 
pe fășia sub care au primită qliarulă nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Totodată facemă cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Adminîstraț. „Gaz. Trans."

ABONAMENTE
„GAZETA TR,AHSILVAHIEI“

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni
anu

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

i.

i.

3
6

12

trei
șese
unu

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

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data

Pe
Pe
Pe

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria:

ană....
șese luni.
trei luni .

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

2 11. -
1 11. —

50 cr.

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai

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

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

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

Budapesta—Predealu Predealâ—ISudagsesta B.-Pesta- Ar adu-Teiușj Teiuș-Aradd-B.-Pesta

binevoiescă

A

♦ >•<♦

Copșa-micâ—Sibiiu
Trenu 
accele

rații.
Trenă 
accele

rată
Trenă 
omni
bus

Tren de 
per- 
s6ne

Trenă 
accele
rată

Trenu 
omni
bus

Trenu 
accele
rată.

Tren de 
per- 
sdno

Trenu 
omni- 
bas

Trenu 
de 

pers.

Tronu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenă 
mixt

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

I
I

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âs ârheli 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Buci a
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbdu
Nădfișel

Oradea-mare

3.40
9.20

11.18
12.57
2.22
2.30

8.—
2.—
4.05
5.46
7.01
7.11

Clușlu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
(Jiora
/ințulii de susd 
kiud
Teiușâ
Crăciunelii
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediaști 
Elisabetopole
Sighișdră
Hașfalău 
HomorodU 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovd

Timișii
Predealu

BucurescI

) I

3.-
3.31

7.41
8.16

4.24
4.52

9.05
9.35

5.49
6.02

Tren de 
per- 
sdne

7.28
7.52

8.21
8.38

9.18

10.08
10.32
11.07

12.31

1.20
1.40
2.14
2.34
3.17
3.40
9.30

10.35
11.02
11 23
12.44

1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5. L1
5. 5
"O

7.32
8.17
8.37
9.06
9.45

8.-
3.10
7.22
5.62

8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.10
9.28

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

76^41 
’26.38 
<6.56 
-7.15 
§7.48 
= 9.13 
10.04 
10.12 
10.19 
10.45 
11.34 
12.11 
12.29

1.10
1.30
2.14
2.54
3.35
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

BucurescI 
Predeald 
Timișii

Brașovd j

Feldidra
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfalău
Sighișdră 
Elisabetopole
Mediașii

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelii
Teiușă
Aiudb 
Vințulii de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida

Clușlu

7.35
12.60

1.19
1.55
2.15
2.47

3.56

5.28
5.57
6.19

7.09

7.42
8.05

sus a

8.32
9.—

10.21
10.41

Viena
Budapesta
Szolnok

11.-

Nădășelii 
Gîhrbău
Aghireșii
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia 
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-V âsârheli 
Vârad-Velencze 
Oradea-mare | 

P. Ladâny 
Szolnok
Budapesta

Viena

. I
11.54
12.24

1.03
1.29

1.54
2.04
3.20
5.-
7.15
1.40

4.54
5.37
6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45

1.13
2.28
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56 

-6.45 
’7.06 
<7.22 
-7.37 
*8.03
1.8.24 
?9.04

9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
6.30
1.40

Trenii 
mixta.

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
“55

7.07
7.44
8.09
8.29
9.07

10.34
10.20
11.09
11.35
12.19
11.59
12.15
12.43
12.55

1.07
2.11
2.33
2.40
2.46
3.27
4.47
5.08

15?32 a
STQ 
K 
"=6.11

k.43
Ș7.12

A ratld

Glogovațil
Gyorok
Paulișd
Radna-Lipova 
Conop 
Berzava 
Soborșinii
Zamti
Gurasad.»
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotii
Vințulii de josh 
Alba-Iulia 
Teinști______

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

7.40
10.42

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

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

Teiușă
Alba-Iulia
Vințuliî de 
Șibotii
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia 
Gurasada 
Zamti 
Soborșinti 
Berzava 
Conopil 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok

(i Glogovaț

Aradd

i

josti

J ISzolnok
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 6.05

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-mlcâ
Șeica mare 
LdmneșU 
Ocna
Sibilu

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibliu-Copșa-micâ

Sibiiu 9.10 9.50
Ocna 9.37 L0.14
Ldmneșii 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-mică 11.09 11.35

Cucerdea-Osorhe iu
Beghiuulu siisescu

8.15

8imeria(Piski)-I*etroșe#Bi|ff*etroșeni-8iineria(Piski)

Simeria 
Streiu 
HațegU 
Pui 
Crivadia
Banița
Petroșenl

Timișora—Aradu

6.47 11.54 Petroșeni 9.36 4.26
7.40 12.37 Banița 10.17 5.12
8.51 1.28Crivadia 10.58 b.55

10.02 2.23 |Pui 11.42 6.41
11.02 1 IpHațegii 12.23 7.26
11.50 3.53 Streiu 1.12 8.14
12.30 4:.25|Simeria 1.51 8.50

Cucerdea 3.05 10.20
Cheța 3.35 10.50
Ludoșă 3.51 11.11
M.-Bogata 4.06 11.20
Iernutii 4.43 11.57
Sânpaulil 4.58 12.12
Mirașteu 5 21 12 36

1 5.40 12.55
Oșorheiu < 6.- 4.58

Reghinul-săs. 7.35 7.-

3.25
3.58
4.15
4.41
5.28
5.44
6.08
6.27

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7.15

Aradft—Timișor a

Gliirișu—Turda

Aradfi 6.12 4.12 Timișdra 6.25 1.15
Aradulii nou 6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
Ndmeth-Sâgh 7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26
Vinga 7.30 5.29 Vinga 8.15 2.56
Orczifalva 7.55 5.47 Ndmeth-Sâgh 8.36 3.13
Merczifalva 8.13 6.04 Aradulii nou 9.11 3.51
Timișdra 9.04 6.50 Aradu 9.27 4.05

Beghinulu săsescu-
Oșorheiu-Cucerdea

Reghinul-săs. 8.25 8.-
I 

Oșorheiu < 10.- 9.49
1 6.45 12.15 10.20

Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaulii 7.28 12.58 11.02
Iernutii 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludoști 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

Simeria (Piski)-Unied

Mureșiî-Tudoșu-Bistrița Bistrița-Mureșh-Ijudoșu Ghirișd
Turda

Murâșil-Ludoșii
Țagd-Budatelech
Bistrița

—
4.30| Bistrița
7.2Ț Țagii-Budatelecfi

MurSști-Ludoșâ

Turda—Gliirișu

3.19
3.40

9.33
9.54

1
4.19!
4.40]

Turda 
Ghiriși

8.29
8.50

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

11.-
3.— 
■CT
9.25

Sighișora—Odorheiu Odorheiu—Sighișora

Notă; Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnară 6rele de ndpte.
Sighișdra 
Odorheiu

6.05
9.12

Odorheiu
Sighișdră

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov.

Tnied.-Simeria (Piski).

L'nieddra
^erna

&56 Simeria
9.30
9.56

10.15
6.—


