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Una din foile guvernamentale 

maghiare, vorbindu nu de multu 
despre cestiunea gimnasiului din 
Beiușu, și-a esprimatd speranța, 
că în urma cunoscutelor^ decla
rări făcute de cătră unfi membru 
,,competentuu ală consistoriului 
din Oradea-mare, acestă cestiune, 
atâth de neplăcută guvernului un- 
gurescă și unelteloru sale, va a- 
durmi cu încetulă, ne mai luân- 
du-se în semă remonstrațiunile cle
rului diecesei.

De atunci încâce s’a mai pro
nunțată și preoțimea română bine- 
semțitbre din părțile sătmărene, 
prin cunoscutul^ ei memoranda 
energică.

Fiă 4ish spre ondrea preoți- 
mei din diecesa română gr. cat. 
de Oradea-mare, ea este departe 
de a lăsa se addrmă cestiunea 
gimnasiului din Beiușă și stăruie 
cu modestiă, der cu demnitate, ca 
acestă cestiune se se resolveze 
în sensul u dorinței oră și rugări- 
loru sale esprimate în conferințele 
protopopesci.

Episcopulu pare a fi aplecată 
de a împlini aceste dorințe și ru- 
gări, der unii sfetnici ai sei îlu 
sfătuescă acum se se oprescă la 
jumătatea drumului, carear trebui 
se ducă la o pace și înțelegere ge
nerală, și să nu convoce sino- 
dulă, ci numai consistoriulă ple
nară.

Astfelă în adevără, că cestiu
nea gravă a gimnasiului din Be
iușu ar adurmi cu încetulă, îm- 
plinindu-se dorința dușmaniloră 
acestei scble românesc!.

Der viuă e consciința preoți- 
mei din diecesa Oradiei mari, ceea 
ce dovedesce și articululă, ce-lă 
publicămă mai josă și care carac- 
teriseză stadiulă de față alu ces- 
tiunei.

Privirile tuturoru se îndreptă 
acum asupra capului diecesei, a 
Prea Sânției Sale Episcopului, de 

la care cu dreptu cuevntă se aș
teptă se satisfacă celei mai juste 
dorințe, ce a avut’o vre-odată cle- 
rulu și poporulă diecesei sale, con- 
chiămândă sinodulă de toți aș
teptată.

Eată articululă memorată:
„Sinodue‘,

er nu „Consistoriu plenară^ !
N’a trecută încă, o vi iță, omenescă, 

de când a răsunată de pe buzele poetului 
nostru provocarea: „Preoți cu crucea ’n 
frunte, căci oștea e creștină, devisa’i 
libertatea și scopulă e pre sântă44. Brava 
preoțime pătrunsă de a sa sântă chiă- 
mare a și pășită în fruntea poporului 
luptândă pentru libertatea lui. Mulțămită 
jertfei braviloră martiri ai causei sânte, 
nemulă românescă șl-a putută elupta loc 
între nemurile lumei, șl-a eluptată nume 
între popore. Au începută a se revărsa 
cjorile libertății asupra nemului robită de 
sute și mii de ani, s’a edisă frățietatea 
pentru Românulă, care nu era luată în 
socotință, i-s’a recunoscută egalitatea io- 
bagiului, prețuită mai josă de câtă vita. 
A începută a respira mai liberă nemulă 
nostru, apăsată de vecurl.

Se c|ice, că ună poporă trăesce în 
inteligința sa! Adevărată. In vâcurile 
trecute singura inteligință a poporului 
română a fostă preoțimea, care, deși 
maltratată, desprețuită, șicanată, lipsită 
de cultură mai înaltă, seu pdte chiar 
pentru aceea, șl-a conservată totdâuna 
individualitatea națională, și în timpurile 
grele s’a luptată pentru nemulă său, cu 
elă dimpreună suferindă trupesce și su- 
fletesce, i-a cunoscută vitalitatea, și cu 
elă dimpreună trăesce și mdre!

Timpulă de bucuriă însă n’a fostă 
lungă. Unde a rămasă pentru noi Româ
nii de dincdce de OarpațI libertatea, 
egalitatea și frățietatea? Ele deveniră 
pentru noi idealuri, pentru ajungerea 
cărora n’au fostă îndestulitore sacrificiile 
părințiloră noștri! „Libertatea14, pentru 
cei cari nu suntă privilegiațf, esistă nu
mai pe hârtîă. „Egalitatea14 nu esistă 
nici pe tăremulă socială, cu atâtă mai 
puțină pe celă politică. „Frățietatea14 a 
ajunsă lucru de rîsă.

Esercitarea drepturiloră politice ni-se 
faoe imposibilă, terenulă culturală cu 
încetulă ni-se închide. Institutele româ- 
nescl, zidite și susținute din sudorea ne
mului românescă, seu prin munificența 
puținilpră binevoitori ai Românilor ă, 
suntă abătute dela menirea loră, și in
gerința autooratică a guvernului, con
trară tuturoră progreseloră nc~tre națio
nale, cresce mereu și amenință esistința 
loră: vecjl gim. din Beiușă, legea limbei 
grecescl; ba se vâră chiar în sanctua- 
rulă familiei, de unde voră să răpescă 
mlădițele cele mai fragede și le espună, 
pe cale legală, uneltiriloră : vedl asilurile 
de copii, școlele poporale din Niră.

Față cu pericululă ce ne amenință 
limba și cultura românescă vedemă lup- 
tându-se preoțimea, brava nostră preo
țime dela sate, care pănă astăc|I sufere 
de lipsele cjilnice, este șicanată, urgisită 
din partea celoră puternici. Ea totuși se 
arată demnă de postulă ce-lă ocupă, ca 
părinți sufletescl ai nemului în fruntea 
căruia stau, apără, ca antecesorii loră, 
cu bărbățiă causa sântă, deși sciu că nu 
potă aștepta deocamdată pentru lupta 
acesta decâtă batjocură și huiduiri, se 
adună, se grupeză, pentru apărarea in- 
tereseloră comune, strigă „veto44 ală ple- 
beiloră.

Și să cineva, că nu esistă ero- 
ismă în cailele ndstre! Ore nu este ero- 
ismă adevărată fapta braviloră preoți 
din diecesa oradană, în frunte cu câțiva 
protopopi devotați causeloră sânte, .fără 
distincțiune pe peptă, cari însă portă 
distincțiunea în senulă loră, o au în 
ondrea frațiloră de ună sânge, în recu- 
noscința viitorului!

Fiți măriți, bravi luptători pentru 
căușele sânte, fiă-vă numele eternisată 
în cronicele nemului vostru, pentru care 
luptați, ale acestui neamă, care nici odată 
nu uită, — care după legile morale și 
fisice are să se bucure încă de ună vii- 
toră demnă de elă și de trecutulă lui.

Și pe când o parte din biserică 
duce o luptă aprope desperată, pe când 
vedemă pe preoții noștri săteni sărindă 
în ajutorulă fiiloră sufletescl, vădându-i 
în gura leului, ce face clerulă așa numit 
mai înaltă ?

Te cuprindă fiori reci și par’că tre- 
bue să percjl curagiulă, când vedl și ce- 
tescl ce aotivitate desvoltă acjl parte din 
prelații și mai marii bisericei, activitate, 
care numai folosităre nu pdte fi pentru 
poporulă nostru. De unde atâta slugăr
nicia, atâta șovăire?

Să privimă singurulă casă cu gim- 
nasiulă din Beiușă. Istoriculă acestui 
nefericită institută este prea bine cunos
cută, precum și fasele, prin cari a tre
cută în timpulă mai din urmă. Agita
țiunea produsă din causa vestitei ordi- 
națiunl ministeriale arată, că preoțimea 
din diecesa oradană vede pericululă, ce’i 
amenință biserica și școlele,și caută modul 
cum s’ar pute evita acestă periculă său 
celă contrasă cum să’lă delătureze ?!! 
Espedientulă celă mai bună îlă află în 
ținerea unui sinodă generală, în oare des- 
bătendu-se uausa, să facă o acțiune co
mună la ministru, la tronă, la capulă 
bisericei apusene, și decă tote voră fi 
înzadară, mai bine să se închidă aoestă 
institută, decâtă să nu servescă spre sco- 
pulă întemeiată, adecă spre înaintarea și 
propegarea culturei românescl, prin cres- 
cerea tenăriloră români în spirită corăs- 
pun4ătoră geniului românescă !!!

Dorulă este generală, der cei dela 
guvernulă diecesană vădă în mișcarea 
acesta ună actă de resvrătire în contra 
loră, și cu totă prețulă voescă a sufoca 
mișcarea generală.

Cei cari urmărimă cu atențiune miș
cările pro și contra, vedemă preoțimea 
sătenă de-o parte îngrijată de sdrtea 

emului său, observândă abisulă de 
care se apropiă diecesa, văcjendă inten- 
țiunile infernale, cari au de scopă 
nimicirea încrederei și a alipirei între 
preoți și capulă loră, vădendă „pata ru- 
șinătdre11, ce vre partida cealaltă să o 
pună pe numele aceluia, care, cu trupă 
cu sufletă devotată diecesei sale, a jert
fită mâi multă chiar decâtă antecesorii 
săi la olaltă, er de altă parte vedemă 
ună omă cu partida sa îngrășată din 
beneficiile câștigate prin legături fami
liare, urmărindă ună scopă anumită, 
care scopă din punctă de vedere per
sonală pdte fi de dorită, er modurile,

FOILETONULtJ„GAZ. TRANS.44

Despre rîsu și despre plânsu.
„Celă ce rîde în urmă, rîde mai bine 

ca toți44, <fice UQh vechiu proverbu ger
mană. Der cum e cu acela, care rîde 
ânteiu ? Nu înțelegă pe nebună, care 
când aude povestindu-se o anecdotă 
glumeță rîde de trei ori — rîde ânteiu 
înainte de toți ceilalți, îndată ce se în
cepe povestirea, ală doilea, când rîdă 
ceilalți ascultători, și ală treilea rîde 
când în cele din urmă înțelege de ce s’a 
rîsă, — ci înțelegă cine a rîsă înteiașl 
dată în acestă valepămentescă a plânge- 
riloră, și ce a fostă mai înainte pe pămentă: 
plânsulă, ori rîsulă ?

In operile istoriciloră oulturei nos- 
tre aflămă cercetări amănunțite asupra 
invențiuniloră bucătăriei și a țesutului, 
a împletitului și a olădirei, apoi asupra 
timpului, când s’au întrebuințată mai în- 
teiu diferitele metale. Ba chiar întrega 
istoriă universală, pe care cei vechi o 
divisau în evulă de aură, de argintă și 
de fieră, a fostă împărțită în periodele 
de petră, de bronză și de fieră, der des

pre aceea, când s’a inventată plânsulă 
și rîsulă nu ne spune nimeni nimică.

Nici în cartea instructivă a iui Dar
win, întitulată „Espresiunea emoțiuniloră 
la omeni și la animale44 (The expresion 
of the emotions în men and animals) nu 
aflămă ună răspunsă clară și hotărîtî^ la 
acestă întrebare, mai alesă asupra, rî- 
sului.

Rîsulă la omă pare a fi fostă la în
cepută — după Darwin — espresiunea 
bucuriei său a fericirei curate. Trebue 
der că n’a fostă tocmai de rîsă lucrulă, 
de care a rîsă omulă prima-ără. Brehm 
ne spune, că elefanții tineri, decă suntă 
rău tratați, versă multe lacrimi, și la 
cânii credincioși pdte se observe cineva, 
când îșl regăsescă pe stăpânulă loră, ru
dimentele unui surîsă. Despre lacrimile 
fățarnice de crocodilă nici nu voimă să 
mai vorbimă.

Nici dela caii lui Achille, a căroră 
jale nl-o descrie Homeră atâtă de miș- 
cătoră dicendă, ca stăteau cu capulă 
plecată și lacrimi fierbinți le curgeau 
din ochi, nu putemă lua vr’ună argu
mentă, pentru-că erau animale divine 
nemuritdre și lui Joe ’i părea rău, căi-a

dăruită omului, „ființei celei mai de plânsă 
de pe pămentă'44

Numai susă la dei domnesce rîsulă 
veselă și „rîsulă homerioă44 a devenită 
proverbială. Darwin înse le face ne
dreptate deiloră homerici, când (fice> 
că rîsulă loră nu e decâtă „isbucni- 
rea bucuriei loră cerescl după ban
chetele loră (filnice.“ Olimpicii n’au fostă 
tocmai așa de gurmamjl. Dâcă în pri
mula cântă ală „Iliadei44 răsuna ună rîsă 
nemărginită ală „fericițiloră 40i“ aoesta 
s’a întâmplată în urma sărituriloră ca- 
raghiose ale șchiopului Hephest și Ho- 
rațiu (Carmen I. 10) îlă face pe Apollo 
să rîdă de apucăturile hoțescl ale lui 
Mercur. Der nici chiar la 40h eterni 
nu domnesce o veseliă neturburată; Hero 
lovesce nedemnă cu palma’n față pe Ar
temis, er acesta fuge plângendă (Iliada 
XXI) în „Eneidă44 vine Venus cu 
ochii plânși la Joe și i-se jăluesoe, 
er acesta o sărută suri4endă și o mân- 
găiă.

„Pe rî4ătorl îi iubesce Dumne4euu, 
4ice ună proverbă germană, și chiar și 
Jehova oelă rigurosă rîde câte-odată; 
dâr rîsulă lui e mai multă ironică, elă |

rîde, cum ne spune psalmistulă, de în
gâmfarea păgâniloră, cari nu voră scăpa 
de pedepsa meritată.

In acelașă modă cum se plânge, la 
Virgiliu, Venus asupra sărtei fiiului ei 
Enea, dâr și mai mișcătoră desorie pro
fetul Eremia plânsulă amară ală mamei 
Rachila asupra copiiloră ei, ;pe cari îi 
credea perduțl. Dâr și pe ea o mângăiă 
Domnulă cu cuvinte prietinăse și, pre- 
oum a anunțată Joe fiicei sale viitorea 
mărire a Romei, așa a promisă — după 
Eremia — Dumne4eu Rahilei sale reîn- 
tărcerea copiiloră ei din țâra dușmanu
lui, „și urmașii tăi multă voră ave să nă- 
dăjduiască.44

In genere se plânge cu multă mai 
multă, decâtă se rîde în bibliă. In tes- 
tamentulă vechiu și nou abia se află pa- 
tnujocl de pasage, în cari se rîde, der 
mai multă de două sute, în cari se plânge, 
și numai în patru capitule ale bibliei nu 
se plânge. Noi, âmenii moderni, nu ne 
putemă închipui amorulă mai de locă 
fără rîsă și plânsă, cum 4ice 0 poesiă 
poporală italiană:

L’amor comincia con suoni e canti 
E poi finisce con dolori e pianti. —
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prin cari vre să’lă ajungă, potă causa 
perire sufletescă la mii și mii de Cre
dincioși. Ore să pote aplica și aici: 
Finis sanctificat media??

Nu voiamă să pertracteză activi
tatea discretului canonică gr. cat., der 
nu se pdte evita, căci cele ce se petreci! 
în diecesa oradană suntă tdte faptele 
lui, nu se potă aduce în combinațiune 
cu numele Părintelui Episcopii, care cu 
drepții cuvântă se numese „Bunulă"; 
responsabilă este numai pentru încre
derea aceea, de care se bucură omulă 
acela, ală căruia trecută și presinte do- 
vedesce, că numai creștină gr. cat. ro
mânii nu este.

Să întrămă numai în institutulă ră
dicată de Leopoldă ală II în Oradea- 
mare, care portă inscripțiune „româ- 
nâscă." Acesta institută întemeiată de 
Impăratulă blândă, împăcătorulă spiri- 
teloră, are menirea de a cresce bărbați 
culțl și în loculă primă preoți devotați 
poporului românescă rămasă îndărătă în 
cultură. Institutulă, odinidră fala și fo- 
cularulă românismului din Ungaria, ae}I, 
mulțămită stăruinței circumspectului și 
înțeleptului conducătoră, a Canonicului- 
Reotoră-Seminarială, în cele materiale 
înfloresce, der pentru Români adl e per- 
dută, căci în institută numai frontispi- 
țiulă și fundațiunile suntă românesol, âr 
spiritulă și limba de conversațiune co- 
răspunde spiritului și limbei de conver
sațiune a conducătorului său. Tinerii 
eșițl odinioră din acestă aședământă de 
cultură au fostă și suntă adevărațl fii 
ai nemului, din oare facă parte, er oei 
cari esă astădî nu cunoscă limba pă- 
rințiloră, nu cunoscă treoutulă, suferin
țele nemului loră și trebue trimiși la se- 
minariulă din Blașiu, nu ca să-și însu- 
șdscă Sânta Teologiă în spiritulă bise- 
ricei nostre și să învețe ritulă, ci ca să 
învețe limba liturgică românescă, ce n’au 
putută face, trăindă în institutulă ro
mânescă, unde însă și cu superiorii, preoți 
români greco-cat., Vconverseză în altă 
limbă.

Nu este secretă înaintea nimănuia, 
că Episcopulă, fiindă sinceră și bună, 
în toți presupune asemenea sinceritate 
și bunătate, și decă cineva câștigă în
crederea lui, de sfatulă aceluia ascultă. 
Amă spusă, cine este acela, care' se bu
cură adl de încrederea Episcopului, și 
amă arătată printr’ună esemplu, ce pu- 
temă aștepta dela activitatea lui.

Vine acuma la rândă să desbatemă 
. o oestiune, care se pertracteză între 
preoți în legătură cu convocarea sino
dului. Nu ounoscă, care pdte să fiă mo- 
tivulă,, ce l’a înstrăinată pe bunulă Epis- 
copă dela idea sinodului, căci scimă cu 
toții, că chiar Ilustritatea Sa a fostă 
celă mai aprigă apărătoră ală sinodali- 
tății, și eu nu oredă să obvină o causă 
mai momentosă, decâtă causa limbei, fără 
care biserica nostră nu pdte esista, și

care în fundamentulă său este amenin
țată prin încercările cele mai nouă.

JDestulă, că părintele Episcopă nu 
vre să audă de sinodă, ci, sigură la sfa
tulă unora, voiesce să convoce numai 
unii „consistoriu plenarău.

Der pună întrebarea, că ore convo
carea acestui „consistoriu" pdte să mul- 
țămâscă preoțimea, oare cundsce încă 
din sinodulă dela 1882 cum prin intri
gile unui canonică, care astăcjl este om
nipotentă, s’au zădărnicită intențiunile 
episcopului cu forurile protopopescl?? 
Și acuma, ou puținii membri consisto
riali, asesorii, nu va pute faoe după pla- 
oulă său?? fiindă cei mai mulțl din ei 
adicții lui, er mulțl din causa depărtărei, 
a bătrânețeloră nu se voră presenta ?!

Nu consistoriu plenară, ci sinodă 
diecesană cerurămă noi, în care totă die
cesa să-și asprime durerea față cu încer
cările vătămătore, voimă o declarațiune 
solemnă din partea clerului întregă în 
causa așecjăminteloră culturale amenin
țate, cari fiindă posesiunea diecesei, nu
mai aceea p6te decide după firea lucru
lui, 6r episcopulă, ca primulă oficiantă 
în diecesă, trebue să asculte cererea fii- 
loră săi, dâoă nu voiesce să vină în co- 
lisiune cu ei. Nu este vorbă aici de de- 
monstrațiune în oontra episcopului, pe 
care pănă acuma cu toții ’lă venerămă 
ca pe adevăratulă părinte ală fiiloră săi 
sufletescl, nici în contra guvernului un- 
gurescă nu voimă demonstrațiunea, căci 
cu buna voimă să’lă îțduplecămă a-șl 
revoca ordinațiunile vătămătdre.

Chiar din contră, voimă să punemă 
stavilă uneltiriloră, prin cari se intenți- 
oneză înstrăinarea episoopului de noi, 
voimă să-i susținemă autoritatea și iu
birea, precum și renumele său meritată, 
amenințate prin încercări sinistre, voimă 
ca numele lui să între „nepătată" în 
analele acestei diecese, între binefăcătorii 
poporului românescă, pentru care a trăită 
și sacrificată, cari tăte, tdte suntă ame
nințate prin respingerea cer erei juste a 
clerului, prin votulă de neîncredere adre
sată preoțimei cu denegarea sinodului 
cerută în causa vitală a limbei sale.

Deoă părintele episcopă, despre ale 
căruia simțăminte curate suntemă pe 
deplină convinși, nu va mai asculta de 
șoptirile, cari îlă ducă în rătăcire, și va 
asculta numai de îndemnulă său propriu, 
conformă dorinței generale, va conohiăma 
sinodă generală, er nu consistoră ple
nară, va pune coronă fapteloră sale de 
binefacere, îșî va susține renumele ne
pătată înaintea Româniloră și va dovedi, 
că interesele diecesei le pune mai pe 
susă de ori-ce. Unii preoții.

Schimbări în cabînetulu bulgară.
O telegramă din Sofia asigură, că în 

cabinetulă bulgară din Sofia s’au întâm
plată în dilele din urmă schimbări. Mi- 
nistrulă de esterne Stranslti și ministrulă 
de finanțe Sallabasev au demisionată. 
Căușele demisiunei ministriloră, după 
numita telegramă, nu suntă nicl-decum 
politice, ci personale. Foia bulgărescă 
„Bulgarie" spune, că portofoliulă de es
terne îlă va luă Stambulov, er celă de 
finance actualulă ministru de culte Jivcov.

Intelnire între monarchi.
„Standard" asigură, că viitorea în

tâlnire între împăratulă germană și celă 
austriacă are să fiă hotărîtă peste puține 
dile. Acâstă întâlnire e menită â arăta, 
că raporturile intime dintre cele două 
imperii n’au suferită nici o schimbare. 
Ca răspunsă la acdstă asigurare, spune 
„Nordd. Allg. Ztg.", că întrevederea, 
care are să fiă în Liegnitz, e deja sta
bilită de două luni, și că raporturile 
amicale dintre Austro-Ungaria și Ger
mania n’au trebuință de asigurări nouă.

Despre întâlnirea, ce o va ave îm- 
păratulă germană cu Țarulă în Rusia, 
cu ocasiunea manevreloră armatei ru- 
sescl, „Nordd. Allg. Ztg." scrie, că soirea 
cjiareloră dată ca presupunere, cumcă 
împăratulă germană va fi însoțită în că

E remaroabilă, că în oapitulele în- 
cepătore mitice-eroice ale bibliei nu se 
plânge nici la cele mai triste evenimente. 
Când Adamă și Eva suntă goniți din 
raiu și audă grdznica judeoată ce-i ni- 
mioesce pa ei și pe urmașii loră, nu 
vârsă nici ,o [lacrimă. Genulă umană 
se prăpădesoe în urma potopului și nu 
plânge. Numai oând ni-se istorisescă în
tâmplări curat omenesol, audimă plângen- 
du-se și rîcjendu-se. Sara este prima femeiă 
înbibliă, care rîde și Hagar cea dintâi, 
oare plânge. Ea plânge ca Raohila și 
Venusasupra sortei copilulului ei și află 
mângăere dumnedeâscă ca și aceste. Mai 
multă se plânge în capirululă despre Io- 
sifă și frații săi.

„Rîsulă are timpulă său și plânsulă 
are timpulă său", cjice predicatorulă So- 
lomonă și o dovadă despre acâsta gă- 
simă în psalmi, unde se cjic0» că: plân- 
gândă pășesce celă ce merge să semene 
în oâmpă și chiuindă care apoi stogurile 
aoasă. (Va urma.) 

lătoria sa în Rusia de cancelarulă im
periului Caprivi, a devenită de câteva 
cjile adevără.

întâlnirea Ini Caprivi, Crispi și Kalnoky.
Piarulă „Karlsbader Spruder" scrie 

următdrele privitoră la întâlnirea lui 
Caprivi, Crispi și Kalnoky: Aristocrații 
germani, cari petrecă aici și cari stau 
în atingere cu guvernulă din Berlină, 
vorbescă, că după reîntdrcerea împăra
tului germană din Anglia, la dorința 
espresă a împăratului, Caprivi, Kalnoky 
și Crispi se voră întâlni la începutulă 
lui Augustă în Karlsbad, unde minis
trulă președinte italiană va veni cu ne- 
vastă-sa și unde și Caprivi petrece în 
fiă-care ană câteva săptămâni.

Consulate serbescl în Mostarft și SerajeYO.
Precum împărtășesce „Pești Naplo", 

guvernulă sârbescă a avută intențiunea 
să înființeze consulate sârbescl în Mos- 
tară și în Serajevo. Contele Kalnoky 
însă, la întrebarea ce i-a făcut’o guver
nulă sârbescă, a declarată, că e super
fluă înființarea acestoră consulate, de- 
drece în Bosnia și în Erțegovina trăescă 
puțini supuși sârbi. Precum spune foia 
ungurdscă, contele Kalnoky a răspunsă 
negativă în urma înțelegerii, ce a avut’o 
cu ministrulă pentru Bosnia, Beny-Kallay, 
care nu e dispusă a crea și în provin
ciile ocupate focare de uneltiri pan-sâr- 
bescl, cum suntă și consulatele rusescl 
în singuraticele state balcanice.

Vorbirea Monarclmlni în delegațiuul, și Rusia.
Foiei „Pol. Corr." i-se scrie din Pe- 

tersburgă, că vorbirea Monarchului în 
delegațiunl, deși n’a făcută în Rusia o 
impresiă deosebită, totă se pote dioe, c’a 
fostă primită cu satisfacția de cercurile po
litice și oficiose rusescl, mai alesă pentru- 
oă vorbirea n’a avută ună așa ascuțișă 
politică ca cea din anulă trecută. Accen
tuarea sporirei armatei n’a făcută impre
siă rea în Petersburgă, fiindcă aparițiunea 
acesta se pote vede la tote puterile, ca 
o urmare regretabilă a situațiunei. întregă 
vorbirea, clică cercurile politice rusescl, 
îțv face impresia, că Austro-Ungaria este 
pătrunsă de sentimentele păcei și asta 
este ună faptă din care Rușii potă se 
tragă conclusiunea, că față cu tripla ali
anță potă fi liniștiți.

Privitoră la scirea, că archiducele 
Carolă Ludovică va merge în decursulă 
verei în Rusia, e de observată, că decă 
se va hotărî să mergă la Petersburgă, 
pdte fi sigură de o primire din cele mai 
binevoitdre din partea Țarului.

Resboiulu vamalu dintre Austro- 
Ungaria și Serbia.

In audiența ce a avut’o atâtă la M. 
Sa monarchulă, câtă și la contele Kal
noky, trimisulă sârbescă din Viena d-lă 
SimicI a accentuată, că guvernulă său 
nutresce cele nai amicale intențiunz pentru 
monarchia vecină și tinde a susține și 
în viitoră aceste raporturi neturburate. 
De aceea i-a bătută la ochi guvernului 
sârbescă, că ministrulă ungurescă de 
agricultură a oprită importulu de porci. 
Acestă măsură pdte că puțină e înte
meiată cu considerare la starea epide
miei de vite în Serbia, de aceea e de 
regretată scopulă ministrului ungurescă 
pentru comerțulă sârbescă. Guvernulă 
sârbescă va face totulă din parte’i, ca 
să împedece o introducere a epidemiei, 
și dâcă guvernulă ungară se teme, că 
se voră introduce din România vite bol
nave, atunci guvernulă sârbescă ar fi 
gata a păzi granița sâtbâscă de căiră Ro
mânia printr’ună cordonă de polițiă ve
terinară. Der decă măsura ministrului 
ungurescă nu e de natură polițienescă 
veterinară, ci ună corolară la aserțiunile 
contelui Kalnolcy, atunci lucrulă trebue 
judecată din altă punctă de vedere. 
Dâcă i-se impune Serbiei resboiulă va
malii, atunci spre marea ei părere de 
rău va trebui se ia posițiă de aperare, și 
crede chiar, că posede miji, o cele potrivite 
pentru acâsta.

Contele KalnoJcy a răspunsă, că și 
monarchia austro-ungară nutresce sen
timente forte amicale pentru Serbia, care 
a simțită adese-orl bunăvoința Austro- 
Ungariei. Ministrulă speră și doresce să 
se continue astfelă aceste raporturi. 
Măsura ministrului ungurescă e de na
tură curată polițienescă-veterinară. Sco-. 
pulă nu e a împedeoa comerțulă cu 
Serbia. Dâr atârnă de viitorea atitudine a 
Serbiei, ca măsura amintită să rămână 
isolată, ori să resulte din ea o îngreuzare 
a raporturiloră economice pe tâtă linia. 
Serbia îșî are în acestă privință ou totulă 
în mâna sa desfășurarea viitorului său. 
Ministrulă accentua de repețite-orl, că 
elă nici nu doresce, nici nu speră o des- 
voltare mai departe a acestoră stări și 
că în acestă direcțiune totulă atârnă de 
modulă cum regența și guvernulă Serbiei 
va pricepe și va dovedi prin fapte rapor- 
tulă ei cătră monarchia austro-ungară.

D-lă Simiol vorbi și cu ministrulă 
ung. de agricultură, care i-a spusă, că 
măsura a luat’o din causa stăriloră epi
demice esistente, și nici nu pdte sci oâtă 
timpă va rămâne în vigdre, dedre-oe 
totulă atârnă de raporturile epidemice.

In acestă privință însă lucrurile stau 
rău, căci mai în fiă-care cji se raportăză, 
că transporturi de porci sârbescl au fostă 
respinse la graniță de autoritățile va
male ungare.

O telegramă din Belgradă împăr
tășesce, că ministrulă sârbescă de comerțu 
a protestată în contra măsurii luate de gu
vernulă ungară în contra împedecării es- 
portului porciloră sârbescl. Ministrulă 
sârbescă de esterne a trimisă în acestă 
privință o notă contelui Kalnoky. Dâcă 
guvernulă ungară nu’șt retrage mâsura, gu
vernulă sârbescă va interzice transitulă din 
Ungaria prin Serbia.

SOIRILE piLEI.
Ministrulă Csaky și Kulturegylet-ulu. 

Prima deputațiune, pe care a primit’oîn 
aud’ență ministrulă Csaky acum, cu oca
siunea petrecerei sale în Clușiu, a fostă 
deputațiunea „Kulturegylet“-ului. La sa
lutarea fișpanului conte Beldi Akos, sub 
a căruia conducere s’a presentată depu
tațiunea, ministrulă a răspunsă, după 
cum spune „Kolozsvâr", în cei mai căl- 
duroșl termini față cu „Kulturegylet-ulă. 
E fără părechiă — (Ț86 — succesulă
ce l’a dobândită „Kulturegylet"-ulă în- 
tr’ună timpă așa de scurtă. îlă umple 
de bucuriă vestea despre prosperarea 
acestei societăți, pe care prosperare i-o 
doresce din totă inima. După-ce minis
trulă vărsa puțină „balsamă" mângăitoră 
și în inimile Jidaniloră ortodoxl, cărare 
le promise, că va fi cu cea mai mare 
bunăvoință față cu școla loră, silindu-se, 
decă-i va fi cu putință, a-i da și ceva 
ajutoră, plecă Luni dimineța la Oradea- 
mare, de unde se va întorce la Pesta. 
Ministrulă promise, că încă-odată va veni 
la Clușiu, cu care ocasiune va cerceta 
și șcăla jidovescă.

Nu-i vorbă, corbă la corbă nu scdte 
ochii. Der unde naiba voră fi „succesele 
fără păreche" ale Kulturegyletului ? Pdte 
că musica, bancheturile, toastele ori mai 
bine disă beția de cuvinte, larma, c’o 
vorbă tămbălăurile de pe la adunările ge
nerale ? Aceste fără păreche succese le-a 
înțelesă ministrulă ? Atunci are drep
tate, altcum bucuria lui ar fi — tufă de 
Veneția.

* * *
Imormentarea regretatului comer

ciantă Constantină I. Popasu s’a săvâr
șită alaltăerl d. a. cu concursulă unui 
publică forte numărosu. Școlarii dela șco- 
lele centrale române din locă cu profesorii 
loră au mers în fruntea cortegiului funebru 
er carulă mortuară a fostă însoțită de 
ună șiră lungă de rudenii, amici și cu- 
noscuțl ai răposatului din societatea alâsă 
română și neromână a Brașovului. Ast
felă înmormântarea acestui bravă con- 
cetățenă a fostă demnă de meritele, ce 
și-le-a câștigat în vieța sa modestă și acum 
pe patulă de morte prin donațiunile fru-
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mose filantropice și naționale, ce le-a 
făcută în testamentului său. In biserică 
a cântată corulă și au ținută discursuri 
bine simțite părintele B. Baiulescu de pe 
amvonă, și președintele Eforiei școlare 
d-lă N. Strevoiu. Amănunte privitore la 
testamentă vomă publica într’unulă din 
numerii viitori.

* * *
Programa esameneloră dela scola 

civilă de fete a Associațiunei transilvane 
din Sibiiu : Vineri în 27 luniu 1890: îna
inte de amâ4l dela 8—9 <5re Religiunea 
cu tote clasele; dela 9—10y2 âre limba 
română cu classa I și IV.; dela 10y2—liy2 
ore Geografia cu classa II.; dela ll’/2— 
âre Fisica cu classa IV. După amâdl: 
dela 3—4 ore Chemia cu classa HI.; 
dela 4—5 ore Limba franoesă cu tăte 
clasele. — Sâmbătă în 28 luniu 1890: 
înainte de ameții dela 8—83/4 <5re limba 
germană ou clasa I.; dela 83/s—9l/2 ore 
Botanica și Mineralogia cu classa II. ; 
dela 9‘/2—10y2 Limba maghiară cu 
classa III.; dela 10y2—11 Aritmetica 
ou’classa I.; dela 11—12 Istoria univer
sală cu classa III. După amec|.I: dela
3— 4 ore Musica instrumentală; dela
4— 5 ore Declamărî și musica vocală, 
dela 5—6 âre Gimnastica. Duminecă in 
29 luniu la 11 ore se va țină încheerea 
solemnă și distribuirea atestateloră.

** *
Efectele cresoerei în institute streine. 

I-se împărtășesce prin bărbați oompe- 
tențl „Telegr. Română", că o fetiță din 
România, fiica unui advocată din Ploesol, 
care a fostă dusă la scola din claus- 
trulă ursulineloră din Sibiiu, în dilele 
treoute s’a insinuată la parochulă română 
din cetate, că trece la religiunea rom. 
cat. și într’atâta a fostă fanatisată în 
propunerea sa, înoâtă pe lângă tote ca- 
pacitările paroohului română a rămasă 
morțișă la propunerea sa, și deși pentru 
densa legea de treceri confesionale nu 
pâte ave aplicare, neaparținândă statu
tului nostru, parochulă rom. cat. a pri- 
mit’o în sînulă bisericei rom. cat. E 
treba părințiloră acestei copile, ce voră 
întreprinde față cu acestă pasă nesooo- 
tită ală fiicei loră, noi constatămă faptulă, 
și atragemă atențiunea tututora asupra 
efecteloră crescerei fetițeloră în institute 
streine.

* & *
Modificarea legii de incvartirare. Pre

cum află din Pesta „Pol. Corr.", se 
chibzuesoe asupra planului d’a se re
duce sarcinele legii de înovartirare mi
litară, stabilindu-se chiriile în orașe după 
periâde de 10—15 ani, âr nu ca pănă 
acum după periode de 5 ani. Se 4h>e, ca 
la locurile prea înalte se pune mare pondă 
pe modificarea legii.

* * *
Trenu impedeoatil de omidi. „Budp. 

Hirlap." anunță din CinoI-BisericI: Con- 
ducătorulă locomotivei dela trenulă ao- 
celerată, ce mergea în dilele trecute 
dela Pesta la Cincl-Biserici, observa 
aprăpe de stațiunea Abaliget o massă 
nâgră pe șinl și opri trenulă. Cercetân- 
du-se, se găsi pe șinl o massă grâsă de 
omidi, pe o lungă distanță. Conducă- 
torulă trenului lăsa mătura în josă și 
încercă să curețe șinele, der înzadară, 
oăol abia merse o distanță trenulă și 
trebui să’lă oprâscă. Șinele se făcuseră 
așa de umede, încâtă rotele trenului 
se’nvertiau în looă. Personalulă trenului 
trebui să se cobore și să presare șinele 
cu năsipă. Astfelă numai trenulă și-a 
putută continua drumulă, cu o întârdiece 
de o jumătate de oră.

* * *
Botyarii in Bănatu. Din Timișdra 

se scrie, că o bandă de tâlhari înarmați, 
cu fețele înegrite, oa să nu fiă cunos- 
cuțl, năvăli în noptea spre 12 Iunie n. 
asupra cotețeloră de porci ale lui Ște
fană Mokry în pădurea de vânată, în. 
care se aflau 200 de porci. Tâlharii 
însă au fostă luațl la gonă de păzitorii 
de porol și de slugi, așa că numai patru 
porol au putută fura.

* * *

Concerte. Mai mulțl elevi ai semi- 
nariului „Andreiană" din Sibiiu^ voră 
arangia în 1/13 luliu a. c. în Alba-Iulia 
ună concertă împreunată cu jocă în fa- 
vorulă bibliotecei soolei poporale. Din 
Alba-Iulia voră face escursiune prin 
munții apuseni și în trecerea loră prin 
părțile acelea, voră concerta în 5/17 luliu 
în Abrudă, âr în 8/20 luliu în Bradă.

* *
Focă. In Rășinari au arsă în nâptea 

de Sâmbătă spre Duminecă trei șuri. 
In Oșdolea au arsă în 4^®10 trecute 
mai multe case și edifioii economice. In 
Slâmnică au arsă edificiile economioe la 
cinci economi.

* « *
Arestată. Foile polone spună, că 

supusulă austriacă și studentulă dela 
politechniculă din Lemberg, Vlademir 
Sohlein, deși avea pașaportă în re
gulă, a fostă arestată fără veste și fără 
nici ună motivă de autoritățile ruse 
din Varșovia și internată în citadela 
de acolo.

* i- *
Postă de magistru poștală e de ocu

pată în Geoagiulă de josă, oomit. Hu- 
nedâra, pe lângă cauțiune de 100 fl. 
Lâfa e 180 fl. pe ană, 40 fl. cheltuell 
de cancelariă, pentru espedare o sumă, 
ce se va hotărî ulterioră. Petițiile se 
adreseză la direcția poștală în Sibiiu.

* * ifc
Păzitori de arestă închiși. Din Ag

nita se comunică următorea comică în
tâmplare: Tunsu Bucură, care fusese 
închisă la judecătoria de cercă din Ag
nita pentru diferite furturi, fugise din 
înohisore, der gendarmeria îlă prinse 
din nou. Tunsu fu înohisă într’o chiliă, 
din care nu mai putea fugi, fiind-că fe- 
râstra era forte susă și provădută cu 
gratii de feră. ț)iua se deschidea fe- 
restra, ca să se aerescă chilia, er sera 
se închidea. In 7 Iunie n. pe la 9 ore 
sera , păzitorii închisorii îșl aduseră 
aminte, că au uitată să închidă ferestra. 
Doi dintre ei se duseră în chiliă, unulă 
ou ună scaună, altulă cu ună felinară. 
Pe când celă dinteiu se suise pe scaună, 
âr celalaltă îi lumina ținendă în susă 
felinarulă, Tunsu se ridioâ din pată, pe 
care sta întinsă, se furișa pe ușă afară, 
îi închise pe cei doi păzitori și o 
luă la sănătâsa cu cheiă cu totă. Cei 
doi păzitori rămaseră închiși pănă a 
doua di.

Regularea averiloru năseudene.
Protocols

(Urmare).

6. Terenulă de scaldă așa numită 
„Valea vinului" ’lă formeză, atâtă par- 
oelele Nr. top. 6051/24, 6051/25, 6051/26 
și 6051/27 inferate în prot. fund, pentru 
comuna Rodna vechiă Nr. 611, precum 
și acelea terene, pe cari le-a câștigată 
mai târdiu fondulă scolastică și cari se 
voră aminti mai josă.

In urma acestora deci atâtă fondulă 
centrală scolastică și fondulă de stipen- 
diă ală districtului Năsăudă, câtă și co
munele Năsăudă, Feldru, Sângeorgiu și 
Rodna-vechiă din a cărora hotară s’a 
compusă terenulă montană, dechiară prin 
acâsta — și încă în contra disposițiuni- 
loră din pactulă dto. 12 Martie '1872 — 
că abejică pentru totdâuna de dreptulă 
de proprietate la terenulă așa numită 
montană în mărime de 3701 jug. cat. și 
la terenulă de scaldă așa numită „Valea 
vinului" în mărime de 4 jug. cat. și îlă 
transpună în puterea acestei împăciuiri 
pe erariulă regiu, învoindu-se totă odată 
și la aceea, ca tote acestea realități în 
sensulă localisărei judecătorescl cuprinsă 
în prot. amintită mai susă și a schițelor 
de împărțire, precum și a operateloră in
gineresc! de sub K 4 și L 4 să se unescă 
în ună singură corpă funduară, și apoi 
fără de a mai fi densele întrebate să se 
intabuleze pe numele erariului regiu, ca 
proprietară, în ună protocolă nou deschi- 
clândă în cartea funduară a comunei 
Rodna vechiă.

încâtă însă acelea părți din terenul 
montană, cari zaoă pe hotarele comune- 
loră Năsăudă, Feldru și Sângeorgiu oam 
deodată nu s’ar pute uni în ună corpă 
funduară, se învoiescă, ca acelea terene 
să se intabuleze cu dreptă de proprie
tate pe numele erariului regiu în proto- 
colele din nou deschicjende în cartea 
funduară a respectiveloră comune, par

cele ținătore de terenulă montană află
tore pe hotarulă comunei Rodna vechiă 
însă să se transpună deocamdată pe nu
mele erariului regiu în protocolulă fun
duară Nr. 810 a comunei Rodna-vechiă.

In legătură cu acesta de-o parte fon
dulă scolastică centrală și de stipendiă 
a districtului Năsăudă abdice pentru tot
dâuna de dreptulă de a pretinde după 
terenulă montană începândă dela 1 Iulie 
1871 arenda statorită pentru fîăcareju- 
gără pe ană cu câte 25 cr. precum și 
de pretensiunea de a i-se restitui darea 
și celelalte spese, ce le-a solvită după 
acelă terenă pănă la finea lui Decemvre 
1889, — âr de altă parte se obligă era
riulă regiu încependă dela 1 Ianuarie 
1890 de a solvi însuși din ală său atâtă 
darea câtă și celelalte greutăți, ce voră 
obveni după terenulă montană și după 
terenulă scaldei Valea vinului.

De ârece însă fondulă scolastică 
respective de stipendiă ală districtului Nă
săudă in scopulă de a se lărgi terenulă 
scaldei „Valea vinului" pentru ca să se 
pâtă ridica pe elă edificii, a mai câști
gată prin cumpărarea dreptului de fo
losință a respeotiviloră băieșl încă par
celele inferate în cartea funduară pentru 
comuna Rodna vechiă partea I în prot. 
Nr. 774 sub Nr. top. 2989 și 2990/1, în 
prot. Nr. 778 sub Nr. top. 5996/2 și 
5996/3, în prot. Nr. 779 Nr. top. 5997 
și 5998, și în urmă în prot. Nr. 777 Nr. 
top. 5995, 5996/1, cari și altmintrelea 
se țină de terenulă de scaldă în mărime 
de 4 jugăre, însă sub condițiunea ca 
edificiele aflătore pe acele parcele prin 
respectivii proprietari să se dărîme și 
transporte de acolo și deorece respectivii 
proprietari în decursulă timpului și-au și 
depărtată de pe acelea fostele edificii, 
âr folosința aceloră parcele o au lăsată 
la fonduri, fără ca însă acelă dreptă de 
folosință a resp. băieșl să se intabuleze 
în cartea funduară pe numele fondului 
scolastică centrală resp. a fondului de 
sipendiă, și fără ca fostele edificii, acum 
ca neesistente, să se ștârgă din cartea 
funduară, fondulă scolastică centrale resp. 
de stipendiă a districtului Năsăudă ce- 
dâză prin acâsta erariului regiu drep
tulă de folosință câștigată la mai susă 
amintitele parcele băieșescl, și se obligă 
totodată îd timpă de 60 de dile de a 
esopera atâtă întabularea acelui dreptă 
de folosință pe numele său propriu, câtă 
și ștergerea edificiilor dărîmate din cartea 
funduară, învoindu-se mai departe și la 
aceea, ca după esoperarea acestora atâtă 
dreptulă de proprietate, câtă și folosința 
la numitele parcele să se potă intabula 
pe numele erariului regiu montană fără 
de a mai fi dânsulă, adecă, fondulă în
trebată despre aceea.

Față cu acâsta se obligă de altă 
parte erariulă regiu de a replăti fon
dului scolastică centrală resp. de sti
pendiă a districtului Năsăudă în timpă 
de 30 dile computate dela diua inma- 
nuărei resoluțiunei referitore la intabu- 
larea dreptului de folosință la susă amin
titele parcele pe numele fondului pre
cum și la ștergerea din cartea funduară 
a edificiiloră dărîmate de pe acelea — 
atâtă prețulă solvită pentru dreptulă de 
folosință, câtă și pentru depărtarea edi
ficiiloră de pe acelea cu 1774 fl. 38 cr., 
câtă și spesele făcute cu repararea scaldei 
Valea Vinului, probate în sumă de 650 
fl. 55 cr. adecă la olaltă 2424 fl. 95 cr. 
v. a. observându-se tot-odată, că scalda 
așa numită „Valea vinului" dimpreună 
atâtă cu dreptulă de folosință câștigată 
mai târdiu, câtă și cu tote investițiu- 
nile s’a și predată deja cu chua de 3 
Ianuarie 1890 în posesiunea faptică a 
erariului regiu.

Erariulă reg. crede, că în interesulă 
folosirei pășuniloră aflătore dâsupra te
renului montană, comunele, a căroră pro
prietate formeză acelea pășuni, să potă 
folosi fără ceva tacsă drumurile din te
renulă montană, ce conducă la pășuni, 
pentru de a-șl putâ mâna vitele peste 
densele, asemenea concede fără ceva 
tacsă de a se putâ folosi spre adăparea 
viteloră dela acelea pășuni și acele fân
tâni și isvdre din terenulă montană, cari 
suntă mai dâprope de pășuni și la cari 
să potă merge mai ușoră cu vitele, pre
cum și ca să se separeze din terenulă 
montană pe lâugă pășunile aflătore dea
supra aceluia o frembiă de pădure de 
celă puțină 30 orgii lată, eventuală 
după trebuință și mai lată, și acâsta 
spre scopulă pentru ca turmele de 
vite atâtă în timpă de furtună, câtă 
și de fierbințâlă să se potă scuti 
acolo. Din acâstă frâmbiă de pă
dure se voră da păstoriloră lemne gratis 
atâtă pentru colibe și staule, câtă și pen
tru focărită, însă firesce pe lângă susți
nerea atâtă a pădurei ca atare, câtă și 
a culturei locului ca looă de pădure.

(Va urma-)

TELEGRAMELE „GAZ. TRANSA
(Berviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Berlinu, 18 Iunie. „Magdebur- 
ger Zeitung“ anunță, că din causa 
subminării palatului din Gacina, 
Țarulu se află în cea mai mare 
agitațiune. Gacina va rămâne pe 
viitoru nelocuită. — Germania a 
cedată Witu și Țera Somali An
gliei, er ea la rendu’i a primită 
Helgoland.

Bucurescî, 18 Iunie. In cjilele 
viitore, guvernulu va denunța trac
tatele comerciale ce le are înche
iate cu Germania, Anglia, Elveția, 
Turcia și Rusia.

ULTIME SOIRI.
Dela Sibiiu primimu scirea, că 

congresulu alegetoriloril sași a primiți! 
în ședința sa de erl 17 1. c. pro
grama stabilită la Sighișora, ale căreia 
liniamente generale le cunoscfl ce
titorii noștri.

DIVERSE.
întunecimea de sore parțială dela 17 

luniu n. Despre întunecimea parțială de 
sore, care a fostă erl între orele 9—12 
a. m., putemă da următorele amănunte: 
Să scie, că luna îșl face calea sa în formă 
eliptică în jurulă pământului și astfelă 
une-orl este mai aprope de pămentă, âr 
alte-orî mai departe. ț)iua de 17 luniu 
n. c. a întrunită tote condițiile, în urma 
cărora ar fi trebuit să fiă întunecime totală 
de sore, dâr fiindcă tocmai eri luna era 
în celă mai estremă punctă ală elipsei, 
va să dică mai depărtată de pămentă, ea 
nu acoperea disculă sorelui, ci lăsă din 
sore neumbrită ună cercă în formă de 
inelă îngustă, care aruncă lumină peste 
periferia lunei asupra pământului. In 
urma acâsta umbra lunei devină conică, 
seu ca ună conă, ală cărui verfă nu atinge 
pământulă. întunecime totală de sâre 
deci nu s’a vădută nicăirl pe suprafața 
pământului, ci s’a văcjută o semi-umbră 
cercuală, care spre centru e totă mai în- 
tunecosă, âr spre periferiă mai luminosă. 
Punctulă celă mai întunecosă ală acestei 
semi-umbre cercuale este acela, unde în
tinderea transversală a umbrei perfecte 
a conului atinge pământulă, âr acâsta 
s’a întâmplată erl diminâță la 9 âre și 
5 m. pe acelă punctă ală oceanului At
lantică, care zace (dela Greenwich) între 
327 gr. 19 m. lungime orientală și 4 gr. 
37 m. lățime nordică. Fiindcă la 17 Iunie 
luna a trecută pe dinaintea discului so
lară, umbra ce a făcut’o se trâcă în lunga 
sa cale pe pământă a ajunsă la 11 6re 
și 4 minute pe insula Creta, unde apoi 
s’a pierdută. întunecimea inelară de 
sore numai acolo s’a putută vedea per
fectă, unde semi-umbra cercuală a a- 
tinsă pămentulă. întunecimea inelară 
de sore deci, după calcululă astronomic, 
a atinsă în mare măsură pe Austro-Un- 
garia și încă astfelă, că maximulă întu- 
necimei a trebuită să fiă de 5C/)00, va să 
dică mai multă cu ceva de jumătate. 
Din Tirolă peste Salzburg și peste Aus
tria superioră la 9 ore 24 minute a tre
buită să fiă observată întunecimea în 
Viena; de-aicl umbra s’a retrasă peste 
Ungaria și Transilvania și trecândă Car- 
pații peste Galiția în Rusia. Pe totă li
nia acâsta maximală întunecimei trebuia 
să fiă de 5G/U)0.

Fenomenulă acesta însă, rară în fe- 
lulă său, nu s’a prâ putută observa din 
causa, că cerulă a fostă înorată.

(L'urNUlu pfteței JHIrașovta
din 18 luniu at. n. 1890.

Bancnote romSnescI Oump. 9.27 Vend. 9.29
Argintă românescti - n 9.24 rt 9.28
Mcpoleon-d’orI - - - n 9.29 n 9.32
Lire turcescl - - - n 10.66 n 10.61
imperiali - - - - M 9.52 tt 9.57
GalbinI n 5.45 n 5.50
Scris. fonc.„Albinau6u/(, n 102.— n

n n n ^°/a M 99.50 n
Ruble rusescl - - . rt 134.— jj 135.—
Mărci germane - ■ 11 57.40 H 57.60
Diacon tulii 6—8®/# pe anâ.

------------------------------------------------------------O
Editoră și redactoră responsabilă: 

Dr. Aurel Mureșianu.
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!4 Mai până 15 Octomvrie 

10 ore iimineța până 10 ore sera.

GRICULTURA și SILVICULTURA
de ARTE și

INDUSTRIA
Fontaine luminense

Parc și Rotundă.
Sera, 1 ia. xxx in. a t ■&. electric ■&..

23
5,

10
--1

0

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

Nr. 7209—1890. g 356,3-2Cursuld la bursa de Viena
din 17 Iuniu st. n. 1890

Renta de aurii 4%.............................103.20
Renta de hârtiă5°/n..............................99.55
Lmprumutulh căilorft ferate ungare -

aură........................ 116.50
dto argintă ------ 96.30

Amortisarea datoriei căilorh ferate de 
ostil ungare (1-tna emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei c&iloră ferate de 
ostii u.ngare (2-a emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căilorâ. ferate de
ostă ungare (8-a emisiune) - - 113.50

Bonuri rurale ungare..........................89.10
Bonuri croato-slavono.................... 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ------- —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 138.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 127.—
Renta de hârtii austriacă - - . . 88.90
Renta de argintă austriacă .... 89.65
Renta de aură austriacă ----- 109.55 
LosurI din 1860 .............................. 139.75
Acțiunile băncei austro-ungare - - 967.—
Acțiunile băncei de credită ungar. • 341.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 302.75 
Galbeni împărătesc!.............................. 5.55
Napoieon-d'orI................................... 9.32’/a
Mărci 100 împ. germane .... 57.60
Londra 10 Livres sterling© - - . . 117.15

hfereză cu prețurile originale

268,40-32

Materii (stofe) de Briinn
Fabrica de postavuri fine

SiegeMmhof
in Brunn.

Pentru unii rendu de haine bărbătesc! 
de primăveră seu veră

este <le ajunsă unu cuponă în lungime de 
3-10 mtr., cari facă 4 coțl de Viena.

Ună cuponă din
lână veritabilă costă

fi. 4.80 calitatea obicinuită.
fi. 7.75 calitatea fină.
fi. 10.50 calitatea cea mai fină.
fi. 12.40 cafitatea suprafină. Jl

Mai departe suntă de căpătată în cea j) 
mai mare alegere Kammgarne țesute cu < 
firicele de mătase, stofe pentru pardesiurl, / 
pâslă (Loden) pentru vînătorl și turiști, J| 
peruvienă și toscingă pentru haine de sa- C 
lonă, postavuri pentru nniforme de amplo- J1 
iațl, stofe de spălată din ață pentru băr- 1 
bați și copii, stofe veritabile de pichetă C 
pentru giletcl, etc. etc. /

Pentru marfa bună, liferația esactă și J 
întocmai după mostre se garantâză.

Jfostre gratis si franco.

Locu de scăldată și cură lângă Brașovu, recunoscută prin isvdrele minerale 
de feru și iodu provgdută atâtfl. cu băi calde de putină câta și cu scaldă de apă 
minerală (lobogo) și de apă curgetore — se recomandă pentru curarea bolelorO 
de ghindură, băleloru scrufulose, boleloru anemice și de slăbiciuni.

LoculO de scaldă, provScjutt! cu o teii! aranjată în modă confortabilă și 
pe lângă aceea cu locuințe solida clădite, stă în legătură poștală c|ilnică ou Bra- 
șovulfl și oferă ospețiloră prin parcurile sale frumose și estinse precum și prin 
musica, care concerteză în decursula curei de beutfi de două ori pe cji, — dis
tragere și plăcere.

Sesonulfi începe cu 15 Iunie și se finesce cu Unea lui Augustă. 
InformațiunI detailate se potti da prin comisarul!! de scaldă Fr. Fabritius.

Administrațiunea de scaldă.

A visă d-lorfi abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulfi mandatului postaid și numerii de 
pe fâșia sub care au primiți! ^iarulti nostru până acuma.

Domnii, ce se abonezâ din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămuriți! și să arate și posta ultimă.

Totodată facemil cunoscut!! tuturorti D-lord abonați, că mai 
avemtl din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilord 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potd 
adresa la subsemnata Administrațiune în casii de trebuință.

Admîmstraț. „Gaz. Trans.“Merenlu trenurilorQ.
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilii din 1 Iunie 1890

Budapesta—Predealw Predealtt—Iludapesta
Trenă | Trenă Lt-®?? I^ond, 

accele
rată

l|®.-B*esta-Aradu-Teiuș|Teiuș-Ajradâ-I8.-fl®est«, Ctopșa-mică—Sibiiu

de 
pers.

accele
rată.

I

Trenă 
accele
rată.

Trend 
de 

pere.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare j

Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel

CiUșlD

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uibra 
Vințulii 
kiud

de sushi

Teiușă I
I

Crăciuneliî
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașiî 
Elisabetopole 
Sighișdra 
Hașfaleu 
Homorodh 
Augustiniî 
Apața 
Feldiâra

Brașovd

Timișiî
Predeal»

BucurescI

3.25 8.—

per- 
sdne

Trenă 
aooele- 

rată.

Trenă 
aooele- 

rată

Tren deiT'0“del 
per- 
sdne

10.50
9.25 2.— 7.35 6.10

11.29 4.05 11.07 9.28
1.07 5.46 1.20 11.58
2.24 7.01 3.02 1.51
2.32 7.11 3.09 2.06
3.02 7.41 3.48 2.46
3.33 8.16 4.31 3.40

4.54 4.03
5.14 4.25

4.26 9.05 5.40 4.51

4.58 9.35 6.22 5.32
6.38 5.49
6.59 6.11
7 11 6.28

5.49
Trenu 
de pers 7.24 6.44

6.02 10.35 7.39 7.04
6.12 11.02 7.54 8.30
6.27 11 23 8.11 8.55
7.31 12.42 9.18 10.31
7.55 1.18 9.49 11.19

1.25 9 56 11.27
1.33 10.02 11.35

8.21 1.55 10.22 12.02
8.37 2.14 10.39 12.26
8.42 2.24 10.57 1.18

2.49 11.20 1.54
9.14 3.02 11.36 2.11

3.33 12.04 2.49
9.49 3.48 12.23 3.28

10.07 12.39 3.46
10.30 1.08 4.27
11.06 1.50 5.39
11.22 2.06 6.03
12.37 3.20 7.51

3.56 8.36
1.26 4.19 9.10
1.47 4.44 9.44
2.23 5.20 10.31
2.33 5.30
3.15 6.14 11.23
3.47 6.45 12.08
9.30 11.35

I I

BucurescI
Predeal»
Timișiî

Brașovd

iFeldidra

Copșa mică

tficăsasa

Crăciuneliî

Clușiu

I
i

de susă

i. Huiedin

J 
I

o-Telegd
I

lea-mare
I

P. Ladâny 
Szolnok

Budapesta

Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2.43
3.12
3.32
3.47
420
5.25
5.45
6.12
6.33
6.46
6.48

7.22

7.51
7.58
8.15

8.45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

1.10
1.36
2.01
2.08
3.31
5.11
7.15
8.40
1.40

4.44
5.20
5.47
6.35
8.12

. 8.47
9.29

10.10
10.32
10.42
11.01
11.37
11.52
12.23

1.23
1.50
2.20
2.28
2.46
3.33
5.-
5.28
6.05
6.26
6.42
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
11.06

1.19
3.31
6.35
6.50
3.—

4.10
4.50
5.50

11.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.54
2.16
2.23
2.39
3.15
4.32
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43]
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47 

10.09 
11.51

1.55
2.25
7.20

4.45
9.12
9.41

10.17
10.32 
.11.04 
11.30 
11.51
12.27

1.35
1.59
2.32
2.59
3.13
3.18
3.33
4.03
4.14
4.36
5.06
5.24
5.45
5.51
6.08
6.42
7.52
8.10
8.30
8.50
9.05
9.19
9.43

10.02
10.41
10.56
11.13
11.32 
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15 

,10.40

Viena
Hudapesta
Szolnok

AradiJ

Glogovațti 
Gyorok 
Pauliști 
Radna-Lipova 
Conop 
Berzava 
Soborșinh 
Zamh 
Gurasad- 
llia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotti 
Vințulii de josh 
Alba-Inlia 
Teiușă

8.—
2.-
4.20
8.10

s2.20
“2.34
§3.05
*3.23
s3.39

Trenă 
de 

pers.

I 3.2611lO.BOj

8.15
11.18
3.50
4.10
4.22
4.46
4.58
5.16
5.38
5.53
6.15
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

9.40
1.02
5.27
5.50
6.02
6.23
6.34
6.52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58

^Teiușh 

Alba-Iulia 
Vințulii de josh 
Șibotti 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
Ilia 
Gurasada 
Zamil 
Soborșinil 
Berzava 
Conopă 
Radna-Lip 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradfl

ova

I
1

Szolnok
Budapesta

Viena

Trenă 
accele

rată.

Trenă 
de 

pere.

Trenă 
de 

pers.

5.49
?6.06
“6.24
16.63
?7.06
7.45

11.51
L.65

| 7.20| 1.40|

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56
6.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5.50

4.51
5.27
5.44
6.06
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
8.48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38
12.10
4.47
7.45

6.05

Tr. de p. T. d. p. 'Tr. omn

Copșa-mlcă 4.05 10.47 7.10
Șeica mare 4.35 11.17 7.43
Ldmneșiî 5.16 11.58 8.27
Ocna 5.47 12.29 8.59
Sibiiu 6.10 12.52 9.23

Sibiiu-Copșa-mică
Tr. omn. Tr. de p. Tr. de p

Sibiiu 7.35 4.34 9.50
Ocna 8.02 4.58 10.14
Ldmneșfi 8.30 5.25 10.40
Șeica mare 9.05 5.55 11.10
Copșa-mică 9.34 6.20 11.35

Cucci'dea - Oșorbeiu 
JRegiainulft săsescu

Cucerdea
I Cheța 
Ludoștî
M. -Bogata 
Iernutii
Sânpaulii
Mirașteu

©imeria (Piski)-Petroseni Petroșeni-Simersa(Piski)
T. d. p. T, omn. T. omn. ■T. omu. T. omn.

Simeria 7.17 11.28 3.50 PetroșenI 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23HațegU 8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57Fui 9.39 2.03 6.15 Pui 8 07 12 33Crivadia 10.37 2.51 7.03 Hațegă 8.51 1.19Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09
PetroșenI 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47

jTTomn.
4.03
4.49
0.24 

~6B4
6.43
7.28
8.-

Timișoara—AraduAjradii—Tianis® r a
T. omn. T. omn.11 T- omn.

Aradh 6.18 4.18||Timiș6ra 6.30
Aradulti nou 6.40 4.40.Merczifalva 7 23Nemeth-Sâgh 7.05 5.0o,|Orczifalva 7.49Vinga 7.33 5.33) Vinga 8.16Orczifalva 7.56 5.50i|Nemeth-Sâgh 8 37Merczifalva 8.14 6.061-A.raduliî nou 9.09
Timișdra 9.04 6.50 Arad* 9.25

IT. omn,
1.10
1.59
2.19
2.46
3.03
3.41
3.55

6.05 ® bir ișu—Tu r da Turda-&birișu

Oșorhelu

Reghinul-săs,

Tr. da p. Tr. de p. Tr. omn.

2.55 8.20 2.56
3.25 8.50 3.29
3.46 9.11 4.06
3.56 9.20 4.15
4.33 9.57 4.54
4.48 10.12 5.10
5.11 10.35 5.34

1 5.30 10.54 5.35
| 5.50 4.58

•7.25 7.-

S&egbiEiuIu s&sescd 
©șorbeiu-Cucerdea

Oșorhelu

Mirașteu 
Sânpaulîî 
lernuth
M. Bogata 
Ludoșil 
Cheța 
Cucerdea

Reghinul-săs.
Tr. omn. Tr. de p.

8.25
10.—

7.24 5.54
7.44 6.14
8.07 6.37
8.29 6.58
9.02 7.28
9.35 7.41
9.51 7.57

10.23 8.25

|Tr. de p

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simeria (Piski)-Unied.

Simeria (Piski)
Cerna

VKur6șâ-V<udoșâ-ISisti*ița Bista-ița-Mlureșu-lLudoșii Ghlrlșd 
Turda

Murăști-Ludoșiî
Țagil-Budateleciî
Bistrița

T. omn.|j
4. — | Bistrița
g Țagiî-Budatelecă 

i g ggl Murășă-Ludoșă

T. omn*
1.16
4.50
7.21

7.40(10.50 3.561 9.30| Turda
11.10 4.10| 9.50| fihiriși8.—

6.05 9.40 2.41
6.25 10.— 3.-

b-2O|Unied6ra
8.40

Tr, omn.

4.-
4.21
4.50

Nota: Numerii îucuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

Sigliișora—Odorheiu Odorlieiu—Sigbișâra
SJnied.-Simeria (Piski).

Sighișdra 
lOdorheiu

_ 11.25 Odorheiu 
7.49| 1.50 Sighișbră
6.-

Tipografia A. MUREȘIARU Brayov..

8.40 2.45
10.52 5.28,

Uniedhra 
verna 
Simeria

9.25 
9.5!

10; 10


