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acestoru I lucru

Brașovii, 1 Maiu st. v.
Recrutarea în ArdealG, Bânatu 

și Țera ungurescă s’a terminată 
de câteva cțile.

Resultatulh recrutării e în 
unele părți atâtu de nefavorabilă, 
încâtu trebue se ne îli sufle îngri
jiri cu privire la generațiile viitbre.

Suntfi câțiva ani, de când au- 
Țimu, că în genere tinerii, cari 
vinu la recrutare, suntu atâtu de 
puținu desvoltațl trupesce și cu 
atâtea defecte corporale, încâtu 
adeseori nici din patru classe de 
etate nu se pdte acoperi numărul 
trebuinciosu de recruți, așa că 
comisiile de recrutare suntu ne
voite a înșirui în rândurile arma
tei și tineri cu defecte fisice, ca 
se s’acopere numerulu. Ba în 
anulă acesta în unele locuri abia 
s’au pututu recruta Țece procente 
din tinerii clasei ântâiu de etate.

Acestă tristă stare de lucruri 
avemu se o mulțămimu, ca mai 
tbte relele și nenorocirile ce le 
îndurăm u, în parte mare totu vi
tregei guvernări, care de 23 de 
ani n’a avutu altă grijă, decâtu 
se facă datorii cu miliardele pen
tru a se umfla ca brbsca, și pen
tru acoperirea tuturoru 
uriașe sume se împovăreze popo- 
rațiunea cu dări ne mai pomenite, 
cu aruncurl, cu tacse mari de tim
bre, cu competințe, ba spre ruși
nea vecului în care trăimu, pe na
ționalitățile nemaghiare chiar cu 
dări pentru societățile de maghia- 
risare.

Cum vei pute aștepta deci se recru
tezi tineri sănătoși, puternici și fără 
defecte, când a ajuns sub stăpânirea 
ungurescă să muncescă omulu numai 
pentru plătirea dăriloru,baîncă ge- 
nerațiunea tînără să lucreze peste 
puterile ei fisice, fără ca în schimbă 
să se potă hrăni mai omenesce? 
E cu putință să ai o generațiă tî
nără vigurosă, după o muncă peste 
măsură și după o hrană misera- 
bilă ?

Și în locu să se gândescă re- 
gimulu a înlătura relele, care făcu 
să se ruineze poporațiunea și să 
degenereze fisicesce generația tî
nără, din contră nebunia maghia- 
risării l’a orbită atâtă de multă, 
încâtu tocmai măsuri contrare re- 
generărei ia.

Asiluriie de copii ce le-a pro
iectată d-lă Csaky voră fi o neno
rocire nu numai din punctă de 
vedere ală desvoltării spirituale, 
ci și ală sănătății și ală desvoltării 
trupesc! a copiiloră. Supusă fiindu 
copilulă unei desvoltări după co
mandă, contrară firei lui, unei în- 
casarmări împreună cu alți optă- 
Țeci pănă la o sută de copii, unui 
aeră infectă în casarma de ma- 
ghiarisare, copii voră fi espușl ce- 
loru mai periculăse bole, celei mai 
nenorocite desvoltări, nu numai 
trupeșei, ci și spirituale, celoră mai 
triste urmări sub tbte punctele de 
vedere.

Așa vrea regimulă ungurescă 
să formeze viitorea generațiune, 
distrugend’o încă în desvoltarea ei?

Der nu prin astfelă de nechib
zuite măsuri vomă ajunge să avemă 

o generațiune venjbsă, ci numai 
și numai printr’o politică rațională 
și economică sănătăsă, deopotrivă 
binefăcetăre pentru toți, er nu nu
mai pentru unii.

Facă-i-se poporului cu putință 
să câștige mai multă decâtă plă- 
tesce dare, la stată, la comună, 
la comitată ș. a. și ușureze-se de 
tăte dările netrebnice; dea-i-se 
poporului justițiă eftină și dreptă, 
și administrațiă cinstită; să fiă mai 
puțină persecutată și chinuită de 
regimă și de sbirii lui. Atunci 
numai va pute poporulă să aibă 
ună train mai puțină greu, hrană 
mai bună, și genereațiunile vii- 
tbre voră fi mai sănătose și mai 
venjăse și astfel feriți fiind de acăde 
în desperare, voră fi scutiți și de 
rachiulă otrăviciosă ală Jidovului, 
care-i distruge. Altfelă vomă 
ajunge ună timpă, când nu se 
voră mai recruta decâtă schiloȚi.

Der pentru a se’nlătura relele 
ce suntă și nenorocirile ce le aș
teptă pe generațiile viitore, avemă 
nevoiă de ună regimă cu minte, 
chibzuită și cinstită, care să nu 
fure timpulă celă scumpă cu utopii 
de maghiarisare, ci să se pună pe 

cu t6tă seriositatea și să 
studieze cestiunile vitale ale în- 
tregei poporațiuni a statului.

ZZ'ZZST
Țarulă și deputațiunea din Bosnia și Herțe- 

goyina.
O soire telegrafică din Berlină spune, 

că în Petersburgă se vorbesoe forte 
multă despre aceea, că Țarulă va primi 
în curâudă deputațiunea, desă amintită, 
de Bosniaci șiHerțegovinenl, și este ho- 
tărîtă a provoca pe Austro-Ungaria să’șl 
retragă trupele din Bosnia și Herțego- 
vina și să evacueze de totă provinciile 
acestea. „Nat. Ztg.“ din Berlină luândă 
notă de soirea acesta cjice, că nu vre 
să se declare asupra necompetinții ab
solute a deputațiunei și asupra absurdi
tății sciriloră, cari vorbescă despre ne
mulțumirea ce ar domni de faptă în 
Bosnia, ci se mărginesce numai a arăta 
cele mai nouă uneltiri desgustătdre ale 
pressei panslaviste. Intr’ună momentă, 
când Țarulă n’a voită să primesoă depu
tațiunea finlandesă, care voia să ridice 
plângeri în potriva brutalitățiloră și si- 
luiriloră rusescl, ce apasă totă mai greu 
pe FinlandesI, cum pote elă să primescă 
o astfelă de deputațiune, care vine din- 
tr’o țeră, unde elă n’are nici cea mai 
mică competență și cu care elă n’are 
iiimică de-a face ? Intr’adevără pressa 
rusescă nu arată nici decâtă o atitudine 
corectă față cu Țarulă, când îi atribue 
astfelă de lucruri desgustătore. Cestiunea 
acesta însă se înțelege, că e cu multă 
mai periculosă de-a fi discutată, decâtă 
cestiunile altoră popore si națiuni.

Procesulă lui Panița.
Etă câteva dintre scrisorile, despre 

cari amă amintită, că au fostă alăturate 
la actulă de acusațiune. La 15 Noemvre 
1888 Kalobkov a adresată lui Panița ur- 
mătorea scrisore:

„Trebue să încerci ca revoluția s’o 
începi însu-țl; lucrulă e forte simplu și 
de bună semă că va reuși. Lucrulă prin
cipală e acela, ca revoluția 6ă isbuc- 
nescă de-odată în locuri câtă se pdte 
mai multe. Ce privesce pe Rusia, vrâu 

să te facă atentă, că despre ea nu tre
bue amintită decâtă cu mare reservă. 
Rusia doresce binele Bulgariei și Bulga
ria lucră corectă, decă se încrede fără 
de frică Rusiei. In telegrama mea te-am 
rugată, ca să-ți dai totă silința, să-lă 
faci pe Stambulov imposibilă, fiindcă eu 
sunt de credința că cu elă nu ne vomă 
pute ferici. Nu uita să faci agitațiă 
printre deputațl. Adu’țl aminte, că în
dată ce se voră produce turburărl în 
Bulgaria, noi ăștl de-aiol încă vomă 
pută intra în acțiune. Noi credemă, că 
momentele de față suntă binevenite pen
tru începerea acțiunei.u

Totă Kalobkov a telegrafată lui 
Panița în 30 Noemvre 1888 următd- 
rele :

„’Ți trimetă documentele și pleni- 
potențele ; singurulă mijlocă de-a mân
tui Bulgaria e să țineți cu Rusia, vă 
veți încrede în ea și vă veți apuca de 
lucru. “

La aceste Panița a răspunsă urmă- 
tărele :

„Cu desăvîrșire ne unimă în vederi. 
Vomă face totă ca să câștigămă pe de
putațl pentru noi, der asta nu va ave re- 
sultată, căci maioritatea deputațiloră nu 
vre să scie despre ceea ce vremă noi. 
Stambulov esercită o forte mare influ
ență asupra loră, și judecândă după ele
mentele ce compună adl Sobrania, abia 
e de sperată, că îlă vomă pute doborî 
acum. Tote mijlocele le-am încercată 
ca să povooă revoluția, chiar și între 
deputațl am agitată multă — der ce 
potă eu face fără de bani ? Nu scii 
d-ta, că la noi de faptă e mare nevoiă 
de bani?“

La 8 Iunie 1889 Kalobkov a scrisă 
următorele lui Panița :

„Reamintesce’țl de ce am vorbită 
deja de multe-orl. Intr’ună rândă mi-ai 
(fisă, că amicii mei ar vre să te esploa- 
teze. Te înșeli forte. Eu nu sunt în- 
grijată decâtă de tine și de familia ta, 
Eu dorescă, ca tu însu’țl să fii causa la 
aceea, ce facă alții pentru, ca să meriți 
mulțămitele țărei. Privitoră la Stam
bulov suntă bune speranțe, cari nu pes<-e 
multă se voră și realisa. Tote pregătirile 
s’au făcută și n’a mai rămasă nimică în- 
dărătă decâtă să ne apucămă de lucru, 
care va ave resultate bune pentru cum- 
părătoră și vândătoră. In dilele acestea 
voiu ave ocasiă să’țl scriu mai pe largă 
despre acțiune. Esența lucrului stă în 
aceea că lui Stambulov trebue să-i căl- 
cămă pe urmă și să întrămă în traotărl 
cu elă. Resultatulă și succesulă e înve
derată. Primesce sfatulă meu și nu pierde 
timpulă. Bulgaria se va rescula ; banii 
și armele de lipsă voră sosi...“

In altă scrisore, cu datulă de 26 
Iuniu 1889, Kalobkov îlă însciințeză pe 
Panița, că în celă mai scurtă timpă va 
sosi în Sofia. Intr’adevără, elă a și so
sită în capitala Bulgariei și s’a întâlnită 
cu Panița, cu oare ocasiă ei și-au com
pusă ună nou modă de corespondență, 
pentru că se temeau, nu cumva cifrele 
și cuvintele, cu cari corespondeau mai 
nainte, să se fi descoperită. Etă câteva 
dintre ele: Vin=Bulgaria ; esență=Rusia; 
Nr. 83=Stambulov; Nr. 84—Mutkurov; 
Nr. 85==popa; Nr. 86=banl;Nr.87=arme; 
mentha=revoluțiă ; rum=ministeriu ; tă- 
rîțe=Panița; a funda=a începe etc.

Din actulă de acusațiă apare, că 
Kalobkov a lucrată și a agitată, ca îm
puternicită ală legațiunei rusescl din 

BucurescI; Sinovjev, conducătorulă afa- 
ceriloră pentru părțile asiatice din mi- 
nisteriulă de esterne rusescă, precum și 
alte personage de rangă înaltă au sciut 
despre conjurația. Prin intervenția lui 
Kisimoff au decursă pertractări întră 
Zankov și Lacskanov; planulă conjura- 
țiloră ei a căderea actualului guvernă 
bulgară și alungarea principelui de pe 
tronă; Rusia a promisă, că va trimite 
pe generalulă Domontovich în Bulgaria, 
ca să conducă afacerile pănă se va con
stitui ună nou guvernă și pănă se va 
alege ună nou principe — căci Rusia 
avea trei candidați. Actulă de acusa
țiă apoi istorisesce cum voiau conjurații 
să prindă pe principele și dimpreună cu 
elă pe toți miniștri, când se întorceau 
din călătoria loră, cum voiau să-i țină 
sub pază și cari împrejurări au zădărni
cită planurile loră.

Generalulă Miribel și Germanii.
Numirea generalului Miribel ca șefă 

ală statului majoră generală, preocupă 
fârte viu presa germană. Se accentu- 
âză, că aici nu e vorba numai de o sim
plă numire a unui generală, fiindcă foile 
parisiene vestescă unanimă, că opinia 
publică de multă așteptă să vâcjă pe 
Miribel în postulă acesta. Germanii dică, 
că generalulă Miribel este de a se con
sidera „ca Tjdrbatulii de încredere alu na- 
țiunei francese intr’unu viitorii risTjoiu forte 
apropiati^; deja Gambetta l’a recoman
dată la postulă acesta pe Miribel. Cei 
din Berlină suntă de credința, că acesta 
n’ar însemna tocmai așa multă , căci 
odin jră totă opinia publioă doria pe 
Benedic și pe Bazaine la acestă postă. 
Și Boulanger se credea odată de mare 
generală, care ușoră ar fi putut’o rupe 
cu Germanii; der aceștia recunoscă, că 
Miribel nu e ună generală de tâpa lui 
Boulanger, ci ună omă cu prevederi mai 
mari și mai adâncă pătrundătoră. C’o 
vorbă, Germanii nu se prea bucură, de 
numirea lui Miribel ca șefă ală statului 
majoră generală francesă.

înarmări francese.
piarului „Pol. Corr.“ i-se telegra- 

fiază din Parisă, că ministerulă de răs- 
boiu a hotărîtă, că în urma întăririloră 
de trupe germane în Alsația și Lorena, 
Francia încă va face asemenea. La mai 
multe orașe dela graniță se voră lua 
disposiții de apărare și întărire și se 
voră întări garnisonele aflătore acolo, 
âr de-alungulă Veronei se voră edifica 
câtă se pote mai în grabă forturi și 
bastidne de apărare.

înarmările Austro-Ungarieî în 
contra Rusiei.

Cu data de 6 Maiu n. se scrie 
din Viena:

In fața aceloră fapte provooătore, 
ce se desfășură de câtva timpă din Pe
tersburg în contra nâstră, se pare că în 
fine cei de aici s’au decisă să ia 6re- 
care măsuri de precauțiune, pentru-ca 
să fiă înarmați pentru tdte cașurile și 
pentru ominosulă pre târziu. Prin acesta 
apară fârte justificate esecutarea unei 
urniri la granița Galiției a regimenteloră 
de cavaleriă ce cantonâză în Ungaria, 
precum și mobilisarea de probă, cu oca- 
siunea viitoreloră manevre, a unoră oor- 
purl de armată, cu tdte cheltuielile cele 
mari, cu care suntă împreunate aceste 
lucrări. Și nu credemă, că prin acesta 
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s’ar pute produce nici cea mai mică, ne
liniștire a spiriteloră.

Cum stau lucrurile a<jl, când Rusia 
fără nici o causă, însușindu’șl rolulă lu
pului la isvoră, pune la cea mai estremă 
probă proverbiala îndelungă-răbdare a 
Austro-Ungariei, numai e în adeverii 
nevoiă de sofisme pentru a sousa între
buințarea celoră mai energice contra- 
măsurf. In momentulă, când se esecută 
disposițiunile amintite mai susă, întră în 
vieță la noi mai ântâiu o sporire par
țială a mijloceloră de apărare a intere- 
seloră nostre forte amenințate. Dâcă ese- 
cutămă eventuală la finele lui Augustă 
mobilisarea de probă a trei corpuri de 
armată, acesta încă totă nu are însemnă
tatea aceloră manevre cu 150,000 omeni 
și cu tote materialurile de răsboiu, ce 
a ordonat’o deja administrația armatei 
rusescl, eschicjendă pe toți atașații mi
litari streini. Totă așa de puțină voră 
pute obiecta ceva dincoce și dincolo, 
decă numărulă bateriiloră de munte în 
provinciile ocupate s’ar spori îndoită și 
prin acesta amă răspunde energică la 
transporturile de tunuri și munițiunl ru
sescl în Serbia și Muntenegru. Decă mai 
departe ar fi să între în vieță în curendă 
înființarea mai multoră regimente de 
cavaleriă, atunci numai aceia ar pute 
afla ceva de obiectată pentru acesta, 
oărora li-se pare fărte naturală sporirea 
în masă a hordeloră călărețe rusescl. Ca 
neliniștitoră amă pute numi continuarea 
acelei stări apatice, care în fața pericu- 
lului amenințătoră trădeză mai multă 
slăbiciune decâtă răbdare.

8CIRILK (HLEL
Lăcatulii de pe ușa școlei din Ianova 

încă nici pănă acum nu s’a delăturată, 
spune „Gazeta Poporului". Diminețavine 
judele și descuie lăcatulă, er sera vine de 
închide școla.

Ca să nu cânte corulă? Ce face 
autoritatea nostră școlară confesională, 
ca să înceteze asemeni bașibuzucii?

* * *
Darii reuniunei femeilorii din Aradii. 

D-lă Emanuilii Ungureanu, advocată în 
Timișora, a dăruită fondului reuniunei 
femeiloră române din Aradă și provinciă 
suma de 12 fl.

* * *
Căsătoria archiducesei Maria Valeria 

cu arohiducele de Salvator în Ischl după 
o disposițiune a Maj. Sale Monarchului 
se va face în 19 (31) Iulie

* * *
Patriarohulii serbescu nou alesă Bran- 

covicl, după notificările comisarului Ni- 
eoliol, a primită aprobarea prea înaltă. 
Autografulă £Maj. Sale monarchului s’a 
oetită prin br. NicolicI în ședința dela 
10 Maiu a congresului, er în diua urmă- 
tdre, Duminecă, s’a făcută instalarea cu 
mare solemnitate. S’a dată ună ban
chetă cu 500 de cuverte. Patriarchulă 
a primită și titlulă de consilieră intimă. 
„Zastava", dela alegerea lui BrancovicI, 
e forte vehementă, pentru-că vede, că 
chiar după presa maghiară judecândă se 
țîntesce la nimicirea autonomiei bisericescl 
șerbescl.

* * *
înaintați la rangulă de sublocotenenți 

în activitate au fostă oficerii în reservă 
Traianu Moșoiu și Basiliu Mărgineanu.

** *
Oficiu poștalii. Cu (fiua de 1 Maiu 

n. s’a deschisă de nou oficiulă poș
tală în Pridoră, cerculă pretorială Bo- 
zoviciu. ** *

Recrutarea in comitatulu Sibiiului. 
Numărulă tineriloră înscriși în listele de 
recrutare a fostă de 2612, din cari s’au 
presentată 1562 și au fostă recrutați 399, 
au lipsită 681.

* * *
Scrisorile adresate in Germania sunta 

supuse, pănă la greutate de 15 grame, 
unui porto de 5 cr., âr peste 15 gr. 
pănă la 25 grame unui porto de 10 cr. i

* i+ &

Biserică serbescă in Viena. La adu
narea generală din urmă a credincioși- 
loră din capitala Austriei s’a luată de- 
cisiunea definitivă, ca să se ridice o bi
serică gr. orientală-serbescă în Viena. 
Aședarea petrei s’a făcută cu mare so
lemnitate Duminecă, 11 Maiu n. Biserica 
se va edifica în Reichgasse.

* * *
Nouă ordine de mersîi. Dela 1 Iu

nie voră pleca din Sibiiu în fiă-care di 
3 trenuri și totă atâtea voră sosi în Si
biiu. Prin acestă disposițiă se obține în 
același timpă o legătură directă cu tre
nurile ce circulă între Pesta și Predeală 
și vice-versa.

D-lă canonică Lauran ne tri
mite o nouă întimpinare la cele 
ce le-amu publicată în tăia nostră 
cu privire la atitudinea d-sale în 
grava afacere a gimnasiului din 
Beiușă. Etă-o :

Oradea mare, 10 Maiu 1890.
Preastimate D-le Redactoră !
Reserva observată în „Replica“ mea 

din nr. 92 ală „Gazetei", afară de res- 
pectele „discreționall", cari nu se potă 
ignora, o motiveză încă și tonulă și 
forma atacuriloră anonime și pseudonime, 
ce mi-s’au făcută cu ridicata.

Decă ună individă larvată, ca p. e. 
„săteanulă din „Tribuna", adunândă tdte 
murdăriile de pe strădl, acele la vederea 
publicului mi-le-ar arunca în ochi: e 
lucru învederată, că mie mi-s’ar face 
mare injuriă, fără ca contra astfelă de 
insultări în pripă să mă potă măcară 
și apăra. Și decă sub titlu de apărare, 
m’așă chiar demite și eu la asemene 
trivialități, insultătorulă n’ar nici roși, 
pentru-că e larvată.

Nici când nu mi-a fostă rușine de 
aceea, că din darulă lui Dumnecjeu sum 
Bomână greco catolică. Ba, ca atare, am 
avută curagiulu a păși pe arenă, decâte- 
orl am văcjută atacată ondrea Sântei 
Uniri a Româniloră. In foile maghiare 
din patriă rni-am desfășurată chiar și 
programa politicei mele naționali, carea 
oulmineză întru valorarea „moralului evan
gelică", în tdte direcțiunile.

Decă însă ași sci, că cei de alte 
limbi, cultura Româniloră o măsură după 
gradulă de cultură, ce l’au manifestată 
acei scriitori anonimi ori pseudoniml, 
cari cu invectivele Joră s’au descărcată 
asupra mea într’ună tonă lipsită de totă 
rutinulă culturei sociali : acuma, într’a- 
devără, prima dată, mi-ar fi rușine, că 
sum Română. Mă mângâie însă acea 
firmă convingere, că cei nepreocupați 
urrneză alte criterii întru dejudecarea și 
stabilirea gradului de cultură a unei na
ționalități.

Etă causa, pentru-ce nu me demită 
eu în polemii cu contrari anonimi.

Și eu mi-așă fi putută ascunde nu
mele cu ocasiunea enunciațiunii scrise 
în causa gimnasiului. Insă n’am făcut’o 
pentru-că deși sum omă plină de fra
gilități, ca doră nime altulă în lume, der 
lașitate n’am voită să vedescă nici chiar 
înaintea Redacțiunii.

Sună frumosă aceea, ce se (fice în 
comentariulă făcută asupra ,,Replice?' 
de mai susă, că „pseudonimulă Sinodanulă 
nu representă decâtă ună principiu de 
comună apărare față cu pericululă co
mună'1. Insă decă la scriitorulă acestoră 
ouvinte frumdse ar întră pe neașteptate 
ună ore-care individă larvată, și i-ar 
cjice: ,,D-le! Casa Ta, familia Ta, tdte 
ale Tale suntă amenințate cu risipire fi
nală. Insă, ăcă eu Ți-oferescă serviciile 
mele. Eu anume represented principială 
apărării intereseloru Tale familiare; decă 
îmi vei urma orbișă, tdte voră fi în or
dine; în casă contrară, Tu vei vede"... 
Ore oe ar face respectivulă?!...

Chiar și „Melitonulă" (dre nu „Fe- 
litonulă ?") din „Gazetă", comite saori- 
legiulă vătămării sfințeniei jurământului, 
carele ’i opresce vinderea „secreteloră 

i consistoriali."
1 Decă acuma și perfidia mascată sub 

acelă nume falsă, îmi va replica, că și 
elă, „Melitonulă", representeză ună atare 
„principiu" sublimă : dre să mă închină 
eu cu reverință și înaintea autorității 
lui, deși sciu bine, că fiindă densulă, 
decă nu chiar însuși făptuitorulă, celă 
puțină complicele unei călcări de jură- 
mentă, — nu mă potă încrede în „ca- 
raoterulă" lui?

Tdte aceste considerațiunl mă în
demnă să declară, cumcă eu în desba- 
terl merităre nu mă voiu demite, decâtă 
numai cu de acei publiciști, cari la ope
ratele loră îșl voră subscrie și numele.

Dr. Augustimi Lauran.
Cetindu acestă întâmpinare am 

primită impresiunea, că d-lu ca
nonicu, voindă sâ încunjure discu-| 
siunea „meritoriă", adecă p rinei - 
piară, în afacerea gimnasiului din 
Beiușu, pretexteză, că n’ar pute 
sta de vorbă cu corespondenți 
„larvațl".

Decă d-lă Lauran ar fi cjisd, 
cum-că d sa la atacuri personale nu 
varespunde, decâtă numai acelora, 
cari îșî voră subscrie și numele, 
l’amă fi înțelesă forte bine și amă 
fi aprobată punctulă seu de vedere. 
Der când nu este vorba de per- 
sbna sa privată, ci de d-sa ca per- 
sână publică și ca membru ală 
unei corporațiunl morale, când 
este vorba de principii fundamen
tale și de interese vitale ale bise- 
ricei și ale neamului românescă, 
d-lui Dr. Lauran, nu-i mai este 
permisă se tacă.

Nu impbrtă de cine suntă con
statate și împărtășite fapte pu
blice, cari neliniștescu întrega die- 
cesă, ci de aceea se intereseză 
fiă-care, că 6re acele fapte suntă 
adevărate seu nu și ce cuprindă 
ele.

Decă d-lă Lauran nu vre să răs
pundă la corespondențele anonime, 
de ce nu răspunde farului nostru, 
care nu este anonimă, de ce nu 
răspunde aceloră protopopiate din 
propria diecesă, cari în conferen- 
țele loră au tractată cestiunea 
gimnasiului din Beiușă cu tbtă 
seriositatea, la lumina cjilei ?

Subscrierea, ori nesubscrierea 
unui articulă, încâtă acesta trac- 
teză cestiuni principiare în modă 
obiectivă, nu atinge de locu ca- 
racterulă autorului. In cfiarulă nos
tru — căci pentru altele nu răspun- 
demă — nu scimă să se fi publicată 
ceva în contra d-lui Lauran, ce 
l’ar îndreptăți să pună la îndoielă 
caracterulă scriitoriloră. S’au con
statată fapte în modă- obiectivă și 
d-lă Lauran n’avea decâtă să aducă 
probe cu acte publice și autentice, 
decă voia să dovedescă, că nu suntă 
adevărate.

Der d-lă Lauran susține, că 
pseudonimulă „Melitonă" din „Ga
zetă" ar fi comisă chiar „sacrile- 
giulă vătămării sfințeniei jurămân
tului". Unde și prin ce? De ce nu 
ne arată? Nu cumva afirmarea, că 
dela consistoriu s’au trimisă ucazuri 
la protopopi, ca să nu sâ misce, 
cuprinde o asemenea vătămare a 
„secreteloră consistoriale"? Apoi 
așa ceva mai putea să rămână se
cretă ? Și totuși d-lă Lauran merge 
în patima sa așa departe, a imputa 
corespondentului amintită chiar | 
„perfidiă" și a-i trage la îndoielă 
caracterulă.

Asămănarea, ce-o face d-lă Lau
ran, spre a combate aserțiunea 
nostră privitore la pseudonimulă 
„Sinodanulă" din Apelă, erășl nu 
e de locă potrivită. „Sinodanulă" 
n’a avută lipsă să-și pună mască, 
căci nu avea să se rușineze de cele 
ce le-a scrisă, și decănu șl-a scrisă 
numele, a făcut’o num ai din respectă 
și smereniă cătră causa cea mare și 
sfântă, față cu care persbna sa nu 
numără nimic. D-lă Dr. Lauran tre- 

bue să scie, că în vechime preoții, cari 
erau pătrunși de moralulă evan- 
gelică, când scrieau cărți, nu-și pu
neau numele pe ele, numai din 
smereniă creștinescă și din adora- 
țiune mare cătră cele sfinte.

Bine era, în casulu de față, decă 
și d-lă Dr. Lauran venea totă cu 
acea smereniă să discute grava 
cestiune a gimnasiului din Beiușă, 
căci atunci n’ar fi dată prilegiu 
popii calvinescu din Beiușă, ca 
să-i facă elogiul! în „Szabadsâg" 
pentru atitudinea sa în cestiunea 
acesta, și pote' că ar fi putută și 
d sa să vorbescă cu limba mai 
deslegată și cu inima mai deschisă 
cătră clerulă și poporulu credin- 
ciosu ală diecesei.

In ce privesce, în fine, decla
rarea d-lui Lauran cu privire la 
naționalitatea sa, luămă cu plăcere 
la cunoscință, că se mărturisesce 
ca „din darulă lui Dumne4eu Ro
mânii greco-catolică", er nu „Greco- 
catolicu română11, spuindu-ne, că ca 
Română are și d-sa o „politică 
națională11.

Decă noi nu cunăscemu „pro
grama" acestei politice, vina este 
a d-sale, căci precum însuși ade- 
veresce, d-sa a desfășurat’o numai 
în foile maghiare din patriă, pe 
cari noi nu le cetimă și nu sun- 
temă datori a le ceti.

D-sa ne spune acum, că poli
tica sa națională culmineză întru 
valorarea „moralului evangelică" 
în tbte direcțiunile.

Forte bine, sublimă principiu, 
der d-lu canonică Lauran, cadoc- 
toră în sf. teologiă, scie fără în
doială, că caritatea evangelică nu 
pote îmbrățișa totă lumea. Omulă 
e ființă mărginită, de aceea trebue 
se’și îmbrățișeze mai întâiu detâte 
neamulă seu și să se lupte pentru 
binele și înaintarea lui. Isusă Chris- 
tosă a cfisu: „N’am venită ca se 
iau pânea fiiloră și să o dau câ- 
niloră," și erăși a (jisă: „Am ve
nită pentru oile cele perdute ale 
casei lui Israilu."

De aci urrneză, că d-lă Lauran, 
vrândă a valora „moralulă evan
gelică" trebue să servescă și se 
lumineze mai întâiu Israilulă seu, 
care este biserica și națiunea sa 
românescă, eră nu israilulă străin.

Ce folosă, că d-lă Dr. Laurata. 
a apărată onărea sântei Uniri a 
Româniloră înaintea publicității 
străine și nu a aperat’o față cu gu- 
vernulă atunci, când acesta a căl
cată interesele de vieță ale bise- 
ricei române unite?

Ce folosă, că d-lă canonică se 
îngrijesce așa de multă de bârfe- 
lele „celoră de alte limbi" și nu 
vre să țină semă, ca preotă ro
mână, mai ântâiu de necazurile 
și durerile, dorințele și aspirațiunile 
Israilului său românescă ?

Sinodulu archidiecesanu din Sibiiu.
Ședința a Vll-a, ținută la 13/25

Aprilie 1890.
Se presenteză cererea protopresbi- 

terului loan Cândea pentru sistemisarea 
unui ajutorii anualii permanentă de 200 
fl. pentru protopresbiteratulă tractului 
Avrigă. — Se dă oomisiunei petiționare.

Biroulă raporteză sinodului, că de
putatulă Ioachimă Fulea nu s’a presen- 
tată la sinodă pănă acuma, nici nu șl-a 
legitimată absența. — Deputatulă Ioa- 
ehitnă Fulea se consideră a-șl fi depusă 
mandatulă.

La ordinea cjiLi se pune apoi ra- 
portulă oomisiunei organisătore. Rapor- 
torulă aceleia deputatulă Dr. loan Mihu, 
referândă asupra propunerei făcute de 
deputatulă Mateiu Voileană în obiectulă 
modificărei §-lui 25 din regulamentul^ 
afaceriloră interne propune a se lua con- 
clusulă următoră:

Deputațiloră sinodali cu locuința 
afară de Sibiiu le competă pe timpulă 
duratei sinodului diurne de 4 fl. la <ji și 
rebonificarea speseloră de călătoria. Pe 
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lângă dilele de presență se socotescă de- 
putațiloră esternl încă 2 dile, una pen
tru venire și una pentru întărcere. Drept 
spese de călătoriă se socotesce acea 
sumă, ce se plătesce pe cl. Il-a a călei 
ferate dela locuința deputatului la Sibiiu 
și retour. Decă între locuința deputatu
lui și Sibiiu nu este legătură directă cu 
calea ferată, în asemenea casă pentru 
distanța pănă la Sibiiu, respective pănă 
la cea mai' de-aprope stațiune a călei 
ferate îi compete deputatului 7 cr. pe 
chilometru. Spesele de călătoriă se plă- 
tescă numai în proporția dileloră de 
presență. Deputațiloră sinodali ou lo
cuința în Sibiiu nu li-se dau diurne și 
spese pe călătoriă.

Se pune la votă propunerea comi- 
siunei, care întrunesce 24 de voturi. Nu- 
mărulă de 24 din numărulă de 42 ală 
celoră presențl, nefăcendă 2 terțialitățl 
cari în sensulă § 26 din reg. se receră 
la modificări în textulă regulamentului, 
propunerea comisiunei nu se primesce.

Totă comisiunea organisătore prin 
raportorul!! său Dr. Ioană Mihu refereză 
asupra raportului comisiunei administra
tive a fundațiunei Șaguna din 11/23 
Aprilie a. c. Nr. 28 despre agendele 
acesteia pe anulă 1889 și 1890 pănă la 
datulă de 10 Aprilie.

In desbaterea specială asupra acestui 
raportă, la punctulă II din raportă pri- 
vitoră la notificarea făcută de eomisiune 
consistoriului, despre ajutOrele votate din 
fundațiune, nefiindă încă asemnate spre 
resolvire ajutorele votate pe sema șco- 
leloră, conformă propunerei comisiunei 
sinodulă ia conolusulă:

Răulă causată prin aceea împreju
rare, că ajutorele votate din acestă fun
dațiune pentru șcdle, nefiindă încă pe 
deplină delăturată, sinodulă de nou in
sistă pe lângă conclusulă său luată în 
anulă trecută sub Nr. 125.

Punctulă III, în care arată, că în 
ședința dela 11/23 Aprilie a. c. din res- 
tulă bugetului anului 1888 dimpreună cu 
suma bugetară a aniloră 1889 și 1890 
cu suma totală de 10,308 fi. s’a votată 
pentru biserici suma de 5700 fi., apoi 
că din restulă bugetului anului 1888 
dimpreună cu suma bugetară a aniloră 
1889 și 1890 în suma totală de 4504 fi. 
s’a votată pentru școle suma de 3500 fi. 
și că comisiunea cu 11/23 Aprilie a. c. 
mai dispune de o sumă neîmpărțită în 
favorulă bisericiloră încă de 4608 fi., 
eră în favorulă școleloră de 1004 fi. îu 
totală de 5612 fi. la propunerea comi
siunei — se ia spre sciință. .

Punctulă IV în care se arată, că 
suma de 4608 fi. în favorulă bisericiloră 
și 1004 fi. în favorulă școleloră s’a re
ținută spre a se face distribuiri și la oe- 
rerile, cari voră mai intra în acestă ană; 
punctulă V, in care se arată, că dintre 
piesele intrate, câte au fostă cereri 
pentru ajutoră pe sema bisericiloră, 
câte pe seama școaleloră ; punctulă 
IV., în care se arată, că în loculă 
devenită vacantă prin mortea fostului 
membru ală comisiunei Gregoriu Mateiu 
totă în ședința provocată mai susă s’a 
alesă dintre distincțiorii laici din Sibiiu 
de membru în eomisiune domnulă Pa
velă Străulea ces. și reg. sublocotenentă 
în pensiune, la propunerea comisiunei— 
se iau la cunoscință.

La punctulă VII din raportă, în 
care se arată, că comisiunea adminis
trativă a fundațiunei Șaguna în fața con
clusului sinodală Nr. 123 din anulă 1889 
în ce privesce pe membrulă comisiunei 
Zachariă Boiu a decisă a nu se con
forma conclusului sinodală provocată, 
observândă, cumcă atâtă în cele ce pri
vesce întregirea sa, câtă și resolvarea 
agendeloră din competința sa nu pote 
purcede decâtă numai după vederile și 
priceperea propriă , și că față cu 
acestă condusă ală comisiunei preșe
dintele archiepiscopă și metropolită a 
insinuată și dată vot separată, comisiunea 
deși deputatulă Z. Boiu a declarată în 
șinodă, că se conformeză conclusului si
nodală din anulă trecută, propune a se 
lua următorulă condusă :

Fiindă sinodulă archidiecesană, în 
temeiulă așecjăminteloră legali ale bise- 
rlcei nâstre, supremulă foră de legisla
tivă și supra-inspecțiune în archidiecesă, 
tăte organele bisericescl din archidiecesă, 
și astfelă comisiunea administrativă a 
fundațiunei Șaguna, îi suntă subordinate, 
prin urmare trebue să se conformeze 
normeloră esistente și concluseloră sino
dali. Deci fiindă greșită acea părere a 
numitei comisiunl, că în resolvarea agen
deloră sale ar ave să purcedă numai 
după vederile și priceperea propriă, aceea 
se îndrumă a observa cu stricteță și a 
se esecuta întocmai condusele sinodale 
atâtă cele din trecută câtă și cele ce se 
voră aduce în viitoră.

La ordinea (jilei s’a pusă apoi ra- 

portulă comisiunei școlare, care prin ra
portorul Vasiliu Damiană referâză asupra 
raportului consistorială referitoră la in
troducerea lucrului de mână în seminariu. 
S’a luată următorulă condusă:

Partea raportului consistorială refe
ritoră la modalitățile, prin cari s’a in
trodusă instruirea lucrului de mână în 
seminarulă nostru archidiecesană pentru 
anulă școlastică curentă și anumită : 
statorirea salarului instructorului cu 700 
fi., destinarea sumei de 400 fi. pentru 
procurarea unelteloră și materialului de 
lucru, acoperirea acestoră trebuințe, ins
tituirea instructorului în persona învăță
torului George Moiană, organisarea pla
nului de învățămentă în modă obligă- 
toră ou câte două ore pe săptămână 
pentru elevii din seoțiunea pedagogică, 
ăr pentru cei din secțiunea teologică în 
modă facultativă, precum și admiterea 
la ună cursă separată pentru câțiva par
ticulari, mai cu semă profesori și profe
sare dela școle de fete de aici, și intro
ducerea de-ocamdată a împletituriloră, 
templăritului și cartonagiului (lucrarea cu 
hârtiă si carton) ca obiecte de învăță- 
mentă, se ia la cunoscință.

Susținendu-se și mai departe instru
irea lucrului de mână în seminariu se pre
vede pentru anulă 1890/1 în bugetă o 
sumă de 800 fi., la a cărei acoperire va 
concurge ca și în anulă espirată în părți 
egale fondulă școlară eparchială și fon- 
dulă seminarială, tot deodată însă se în
drumă consistorulă a face la sesiunea 
viitore a sinodului propunere pentru even
tuala sistemisare a postului instructorului 
de lucru de mână.

In ședința a VIII și totodată ultimă, 
s’a pusă la ordinea dilei raportulă comi
siunei petiționare, și la propunerea co
misiunei tote petițiunile s’au transpusă 
consistorului spre competentă afacere ; 
apoi s’a votată bugetulă anului 1891; și 
în fine s’au statorită diurnele și viati- 
culă deputațiloră în sumă totală de 1784 
fi. 80 cr.

Procesu verbala,
luată în adunarea generală a Reuniunei fe- 
meiloru române gr. cat. din Făgărașu și 

giură in 15 Aprilie n. c. 1890.
De față fiindă d-nele : Zinca Romană 

ca președintă, Elisabeta Popă, vice
președintă, Ana Chisereanu, cassieresă, 
Luisa Eăgărășanu, Ana Motooă, Lucre- 
ția Micu, Ana Poparadu și d-lă Deme- 
triu Chisereanu, notară substitută.

In urma convocărei presidiale pu
blicate în „Gazeta Transilvaniei și în 
„Tribuna", conchemarea adunărei gene
rale s’a determinată pe 15 Aprilie la 3 
ore p. m., la care s’au presentată mem
brele susă cjise îu casa președintei in 
Făgărașă.

Președinta d-na Zinca Romană, ocu- 
pându-șl loculă presidială, salută mem
brele reuniunei cu ună „bine ați venită" 
și dechiară ședința de deschisă.

S’au,pusă la ordinea cjilei următorele 
obiecte:

I. Președinta aduce înainte, că pe- 
riodulă de 3 ații ală alegerei sale pre
cum și a comitetului administrativă a es
pirată ; mulțămindă deci în numele său 
și ală comitetului pentru încrederea cu 
care au fostă onorate în intervalulă ani
loră trecuțl, îșl depună mandatele și tot
odată rogă pe adunarea generală con
formă § 9 ală statuteloră a alege comi- 
tetulă și biroulă pe alțl 3 ani curgători; 
după o pausă de 5 minute:

Ad I. Adunarea generală avendă 
în vedere atâtă conducerea, 
ministrațiunea 
cuma din partea comitetului cu 
zelă și consciențiositate,’șl esprimă mul
țumirea cea mai căldurosă onoratei d-ne 
președintă, câtă și comitetului adminis
trativă.

Din acestă incidență plină de re- 
cunoscință s’au realesă cu aclamațiune pe 
3 ani de președintă D-na Zinca Romană, 
vice-președintă D-na Elisabeta Popă, ca- 
sieresă D-na Ana Chisereanu, și notară 
D-lă Ioană Cintea.

II. După programulă publicată vine 
înainte alegerea comitetului diriginte con- 
stătătoră din 8 membre, 4 suplente și 4 
bărbați de încredere cu votă consulta
tivă.

— Ad II. S’au alesă cu unanimitate 
în comitetulă dirigentă de membre ordi
nare d-nele :

Zinca Romană , Elisabeta Popă, 
Ana Chisereană, Cristina Beclerean, Luisa 
de Grămoiu, Cristina Ghimbășană, Ca- 
tinca Cepeșă, Lucreția Micu.

De suplente d-nele :
Ana Motocă, Ana Poparadu, Catarina 

Cintea, Roza Popă.
Bărbați cu votă consultativă d-lă 

vicariu Basiliu Rațiă, Demetriu Chise

câtă și ad- 
averei suportată pănă a- 

atâta

reană, parochă. Dr. Ștefană Popă și 
Dr. Andreiu Micu.

III. Cassieresa, domna Ana Chise- 
renu, raporteză despre starea casei în 
modulă următoră : 1) In intervalulă anu
lui trecută și presență pănă astădl în 
folosulă reuniunei nu s’a dată nici o 
petrecere. 2) D-na Ana Motocă s’a in
sinuată de membră ordinară plătindă 
taxa recerută. 3) D-na Lucreția Micu s’a 
insinuată de membră fundatore plătindă 
taxa recerută. 4' D-na Catarina Cintea 
s’a insinuată de membră fundătore plă
tindă taxa. o) Conformă libelului de de
punere se află capitală elocată la insti- 
tutulă „Furnica" în Făgărașă pănă astăcjl 
1332 fl. 96 cr. 6) Două acțiuni dela 
„Furnica" în valâre de 200 fl. 7) La 
Vasilie Beriană, argăsitoră în Făgărașă, 
ună împrumută pe lângă hipotecă inta
bulată de 100 fl. Suma 1632 fl. 96 cr. 
Și rogă adunarea a lua acesta spre sci
ință și a’i da absolutoriumulă cuviin- 
ciosă.

— Ad. III. Se ia cu plăcere la cu
noscință, esprimându-i-se mulțămită dom- 
nei Chisereanu pentru zelulă și corecti- 
tatea ce a desvoltată în interesulă reu
niunei, și totodată i-se dă absolutorulă 
pentru conducerea socoteleloră de pe 
anulă trecută. Tot-odată se recercă cu 
totă stima a incassa taxele restante dela 
restanțiere și depunerea loră la institu- 
tulă „Furnica".

— Ad. IV. Ficsarea bugetului pe 
anulă viitoră. Fiind-că fiă-care membră 
pe basa statuteloră e datore a suporta 
oficiulă gratisă, nu s’a aflată de lipsă 
facerea bugetului.

Ne insinuându-se alte propuneri, pre
ședinta ridică ședința, și protocolulă s’a 
încheiată și subscrisă.

D. u. s.
Zinca Romanu, Demetriu Chisereanu, 

președintă notară subst.

Academia română.
Insciințare.

După decisiunile luate de Academia 
Română în sesiunile de pănă la anulă 
1890, concursurile propuse de Academiă 
suntă cele următore:

I. Premiulu Năsturelu-ELerescu, din 
seria B, de 4,000 lei, se va decerne, în 
sesiunea generală din anulă 1891, unei 
cărți scrise în limba română cu conți
nută de orl-ce natură, care se va judeca 
mai meritoria printre cele publicate dela 
1 Ianuarie pănă la 31 Decemvre 1890.

II. Premiulu statului Eliade-Rădulescu, 
de 5,000 lei, se va decerne în sesiunea 
generală din anulă 1891 unei cărți scrise 
în limba română, cu conținută literară, 
care se va judeca mai meritoria printre 
cele publicate dela 1 Ianuarie 1889 pănă 
la 31 Decemvre 1890.

NB. Concurenții la aceste premii 
voră binevoi a trimite la cancelaria Aca
demiei Române, operele loră, cari voră 
fi în condițiunile de timpă aci însem
nate, în câte 12 exemplare, pănă la 31 
Decemvre 1890.

III. Marele Premiu Năsturelu-Herescu, 
din seria B, în sumă de 12,000 lei, se 
va decerne în sesiunea generală din an. 
1893, unei cărți scrise în limba română, 
cu conținută de orl-ce natură, care se 
va judeca mai meritoriă printre cele pu
blicate dela 1 Ianuarie 1889 pănă la 31 
Decemvre 1892.

NB. In privința Premiilor^ Năsturelu- 
’ Herescu se pună în cunoscință publicu
lui următorele disposițiunl, din codicilulă 
răposatului întru fericire C. Năsturelă- 
Herescu:

„B. Premii pentru opere publicate.
„In totă anulă Societatea Academică 

„Română va ave a premia, din venitu
rile fondului Năsturelu, o oarte tipărită, 
„originală, în limba română, care se va 
„socoti de cătră Societate ca cea mai 
„bună publicațiune apărută în cursulă 
„anului.

„Insă aceste premii voră fi de două 
„specii;

„1. In trei ani consecutivi, d’a ren- 
„dulă, se va decerne câte ună premiu 
„de patru mii lei, No. 4.000 L. n. mini- 
„mum, la cea mai bună carte apărută în 
„cursulă anului espirată.

„2. Eră în ală patrulea ană se va 
„decerne ună premiu fixă de lei 12,000, 
„carele se va numi „Marele Premiu Năs- 
„turelu, operei care va fi judecată ca pu- 
„blicațiunea de căpetenia ce va fi apă- 

„rută în cursulă celoră patru ani prece" 
„dențl. Acestă premiu nu se va pute 
„decerne unei lucrări, care va fi obținut 
„deja unulă dintre premiele anuale, de 
„câtă defalcândă dintr’însulă valdrea pre- 
„miului precedentă.

„Operele ce se voră recompensa cu 
acestă a doua seriă de premii voră 
„tracta cu preferință despre materiile 
„următore:

„a) Scrieri seridse de istoriă și soi- 
„ințele accesorii ale istoriei, preferin- 
„du-se cele atingătore de istoria țăriloră 
„române;

„5) Scrieri de religiunea ortodoxă, 
„de morală practică și de filiosofiă;

„c) Scrieri de sciințe politice și de 
„economia socială;

„d) Tractate originale despre soiin- 
„țele esacte;

„e) Scrieri enciclopedice, precum 
„dicționare de istoriă și geografiă, în 
„cari să între și istoria și geografia Ro- 
„mâniei; dicționare generale seu parțiale 
„de sciințe esacte, de arțl și meserii, de 
„administrațiune și jurisprudență, și alte 
„asemeni lucrări utile și bine întocmite;

„f) Cărți didactioe de o valăre în
demnată, ca metodă și ca cuprinsă ;

„g) Dicționare limbistice în limba 
„românescă, mai alesă pentru limbile an- 
„tice și orientale, adecă limba latină, 
„elenă, sanscrită, ebraică, arabă, turcă, 
„slavonă veche și altele;

„h) PublicațiunI și lucrări artistice 
„de o valore seriosă, adecă relative la 
„arțile plastice, architectură, sculptură, 
„pictură, gravură și chiar opere musi- 
„cale seridse, pe cari aceste tdte Socie
tatea Academică Română le va pute 
„apreția atunci, când îșl va întinde ac- 
„t’vitatea ei și asupra tuturora materii- 
„ loră de bele-arțl;

„i) Scrieri de pură literatură română, 
„în prosă și în versuri, precum poeme, 
„drame și comedii seridse, — mai alesă 
„subiecte naționale, — și orl-ce alte 
„opere de înaltă literatură. Acestora mai 
„cu semă ași dori să se acorde Matele 
„Premiu Năsturelu, când voră fi judecate: 
„ca avendă ună merită cu totulă supe- 
„rioră, spre a se da astfelă o încurajare 
„mai puternică desvoltării literaturei na
ționale."

La acestea se mai adaogă urmă- 
torele disposițiunl luate de Societatea 
Academică:

1. La concursurile acestoră premii 
se mai potă presență și opuri preînnoite 
în nouă edițiunî, cari se voră fi reti
părită în cursulă anului de autori în 
vieță.

2. După cuprinderea chiar a testa
mentului, traducțiunile din limbi streine 
suntu escluse de la concursă ; se va face 
însă escepțiune pentru acele traducțiunl 
de pe opuri străine clasice, cari ;

a) seu prin dificultățile învinse ale 
unei perfecte reproduceri în versuri ro- 
mânescl, voră constitui adevărate opuri 
literare ale limbei române ;

5) seu prin anexarea de elucidări și 
de note sciințifice, cu totulă proprii tra
ducătorului, îșl voră fi însușită meri
tele unoră lucrări originale în limba ro
mână.

3. Cărțile premiate de Academia 
Română din alte fonduri ale sale, seu 
cele tipărite din inițiativa și cu spesele 
ei nu potă întră la concursă pentru Pre
miile Năsturelă din seria B.

3. Premiile Năsturelă din seria B, 
se potă acorda nu numai unoră opuri 
complete, ci și părții unui opă tipărită 
în cursulă anului, cu condițiune însă ca 
acestă parte să fiă de valdrea și de în
tinderea unui volumă și nu de ale unei 
simple făscidre, (minimum 400 pag. for
mată în 8° garmond.J

5. Premiarea unei părți a unui opă 
la ună concursă anuală nu împiedecă 
premiarea unei alte părți a aceluiași opă 
la ună concursă posterioră.

6. Opurile anonime și pseudonime 
voră pută fi admise la concursulă căr- 
țiloră tipărite, er autorii loră spre a 
primi premiile acordate, voră trebui să 
justifice proprietatea loră.

(Va urma.)
----- . ----

Editoră și Redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșlanu.
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are Exposițiune de
14 Mai până 15 Octomvrie 

10 ore dimineia până 10 ore sera.

GRICULTURA și SILVICULTURA
ARTE s' Fontaine lumineuse

INDUSTRIA Parc ți Rotundă.
S e x a 1 xl xxx i xx a t xl electric xl.

Prețulu intrării 40 cr. Dumineca și în dile de sărbători 30 cr. — Bilete pentru copii 20 cr.

<?ursulu pieței ESrașo^ u-?
din 13 Maiu st. n. 1890.

Bancnote romCnesd (Jump. 0.34 Vând. 9.37
Argintii românesch - 9.29 n 9.32
Ncipoleon-d’orl - - ■ n 9.37 rt 9.40
Lire turcescl - - - n 10.63 n 10.68
Imperiali ... - r* 9.61 9.66
GalbinI . M 5.45 n 5.50
Scris.fonc. nAlbinau60/(1 *1 r —

„ n n S’/o n —.— j» —•—
Rubin rusescl - - - n 131. 11 132.
Mărci germane - - »j 57.80 !> 58.05
Discontulă 6- 8% pe anii.

Cnrsolâ la bursa de Viena
din 12 Maiu st, n. 1890.

Renta de aurii 4U/O............................... 103.30
Renta de hârtia 5°/0 .... - - 99.70
împrumutam căiloră ferate ungar» -

aurii................................ ..... 117,—
dto argintii...........................96.—

Amortisarea datoriei câilorii ferate de

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

ostil ungare (2-a omisiune) - - —.—
Amortisarea datoriei câilorii ferate d»

ostii ungare (3-a emis’une) - - 113.50
Bonuri rurale ungare ..... 88 90
Bonuri croato-Blavone..................... 104.—
Despâgubirea pentru dijma de vinii 

unguresch ................................ —.—
împrumutul!! cu premiulil ungureștii! 138. 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - - 126.60
ilenta de hârtii austriacă .... 89.45
Renta de argintii austriacă - - - - 90.05
Renta de aură austriacă......................... 110.10
dosuri din 1860 ................................138.50
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 947.—
Acțiunile băncei de creditil ungar. - 339.75 
Acțiunile băncei de creditil austr. ■ 299.25
Galbeni împărătesei................................ 5.55
Sapoleon-d’orI..................................... 9.391/,
Mărci 100 împ. germane .... 58.—
Londra 10 Livrea sterlingc - ■ 118.12

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

Avisii d-lortl abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită qLiarulU nostru până acuma.

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

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

Administraț. „Gaz. Trans.“

Sosirea si plecarea trenurilorn în Brașovn.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovâ la Pesta
Trenulîî de persone: 7 ore 7 minute sera. 
Trenultt accelerată: 2 ore 15 minute după, amecpL 
Trenulîî omnibus: 4 ore 54 minute dimineța.

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

Budapesta—3*redealu S®redealu —Bîudagjesta
Trenu 
accele

rații.

Trent! 
accele

rații

Trenă 
omni
bus

Tren de 
per- 
sdne

Tren ii 
accele
rată

Trenă 
omni- 
buB

Trenu TT6nd, 
accele- 
ratu.

'5S.-]P’esta-jf9ji,adBi-Teiugj

lei
per-
s6ne

Trenă 
nmri- 

bna

Trenu 
de 

pers.

Tienii 
de 

pers.

Teiî8s-Ajradâ-B.-S>esta Copșa-mică—Sibiiu

Trenă 
mixt

Trenii 
de 

pers.
Trenă 
mixt

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

)

I
V ârad- V eleneze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Ighiriș
Ghirbfiu 
N&dâșe).

Oradea-mare

3.40
9.20

11.18
12.57
2.22
2.30

3.-
3.31

4.24
4.52

Clușlu

Lpahida
Ghiriș 
Cu cerile a
Ui6ra
Vințulii de susb 
kiud 
reiușfi 
Crăciunelti 
Blașiu 
Micâsasa
Copșa mică
Mediașii 
Elisabetopole
Sigliișdra
Hașfalău 
Homorodil 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovd

Timișii
Predealu

BucurescI

8.-
3.10

8.-
2.-
4.05 7.22
5.46
7.01
7.11

7.41
8.16

9.05
9.35

Tren de 
per- 
sâne

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
6_ {O Predeaiik
9.28 Timișii

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

Brașovd

Feldidra
Apața 
Agostonfalva 
Homorodh
Hașfalâu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașii

7.35
12.50

1.19
1.55
2.15
2.47

3.56

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

Micâsasa
5-6.24 Blașiu 
’6.88 
<6.56
•7.15
Î7.48
= 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

Crâciunelti
Teiușă
Aiudb
Vințulii de 
Uidra 
Cucenlea
Gliirișu
Apahida

Clușiu

sus ii

1
1

7.09

7.42
8.05

8.32
9.-

10.21
10.41

Nâdâșeltl 
Gîhrbău
Aghirești
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev
Mezo-Telegd
Fugyi- V âsârheli 
V ârad-V eleneze 
Oradea-mare ]

P. Ladâny
Szolnok
Budapesta

Viena

11.54
12.24

1.03
1.29

4.54
5.37
6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45

1.13
2.28
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56

g-6.45 
-’7.06 
<7.22
■7.37

1'8.03
=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

Trenă 
mixtă.

Viena
Budapesta
Szolnok

7 ,U7
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 
5j

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

AradO II
Glogovații
Gyorok
Paulișfi
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșinil
Zarnii 
Gurasad^
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia
ȘibotU
Vințulii de josh
Alba-Inlia
Tciuști

□.5.32
2s
= 6.11
s
?6.43
P-7.12

7.
8.

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7.1b

Mureșă-Ludoșia-Bisteița Bistrița-Mureșu-Ijudoșu

Murgșiî-Ludoșil
Țagii-Budatelecii
Bistrița

Bistrița
Țagă-Budatelecă
Mureșh-Ludoșă

3.-
6.4
9.5

11.—

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

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

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

3.40
9.30.

12.38
5.361
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
12.011
12.291
12.45

1.2-

Teiușd
Alba-Iulia
Vințulii de 
Șibotu
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zanril 
Soborșinh 
Berzava 
Conopii 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradii

Szolnok

joșii

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.03
2.52 ’
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20
2.22

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

10.20
10.34
10.50
11.16
11.30
12.05
5.10

1.42
2.23

Copșa-micâ
Șeica mare 
Ldmnești
Ocna
Sibiiu

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-Copșa-mică

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

Cucerdea - Oșorh e iu
HSeghinuiu săseseu

:b| Budapesta
'4j| Viena

6. -
1.40

y.i5
K.05

Simeria (Piski)-S,’etroșeMs Peti*oțeni-Siineria(Piski)

Simeria
Streiu 
HațegU 
Pui 
Crivadia 
IBanița 
Petroșenl

6.47
7.40
8.51

10.02
11.02
11.501
12.30

11.54
12.37

1.28
2.23
3.11
3.531
4.25|

Petroșenl
Banița 
Crivadia
Pui
Hațegti 
Streiu 
Simeria

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23

1.12
1.51

4.26
5.12
d.55
6.41
7.26
8.14
8.50

Aradu—Timisora Tiinișora—JLradă

Aradtk
Aradulii nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Tiiniș6ra

6.12
6.36
7.01
7.30
7.55
8.13
9.04

4.12
4.38
5.01
5.29
5.47
6.04
6.50

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sâgh 
Aradulii nou
Arailiî

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

fâhirișu—Tu rd a Turda—fahirișă

Ghirișă 
Turda

9.33
9.54

1
4.19
4.40

1
1 Turda
| Ghirlși

8.29
8.50

3.19
3.40

. Sighișora—Odorheiu Odorheiu—Sighișora

Sighișâra 
Odorheiu

6.05
9.12

Odorheiu
Sighișâră

6.-
8.56

Simeria (Piski)
Oerna
Unieddra

Lnieddra
^erna
Simeria

Simeria (Piski)-Unied.

Cncerdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșh 3.51 11.11 4.15
M.-Bogata 4.06 11.20 4.41
Iernută 4.43 11.57 5.28
Sânpaulâ 4.58 12.12 5.44
Mirașteu 5.21 12.36 6.08

Oșorheiu '
5.40 12.55

4.58
6.27

6.- L
1

Reghinul-săs. 7.35 7.-

B&eghinulu săsescu- 
®șorl»eiu-Cucerdea

Reghinul-săs. 8.25

6.45

8.—
9.491

Oșorhelu 10.-
12.15 10.20

Mirașteu 
Sânpaulii

7.05
7.28

12.35
12.58

10.39
11.02

Iernutfi 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludoșil 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

2.18
2.39
3.08

SJnied.-Simeria (Piski)

Notă; Numerii încnadrațl cu linii grdse însemndză drele de nbpte.

Tipografă A. MUREȘIANU Brașov

9.30
9.56

10.15


