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JSToti abonamentu

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu fi Iulie fi89O stilu vechiu

se deschide nou abonaiuentâ, la oare în- 
vitămu pe toți amicii șl sprijinitorii foiei nostre.

PeețuBu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fi. 

pe șese luni (> fi., pe unii anii 12 fi.
Pentru România și străinătate: 

luni 10 franci, 
anii 40 franci.

pe trei 
pe ș6se luni 20 franci, pe unii

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe anii 2 fl., pe 
șăse luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe ană 8 
franci., pe ș6se luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămurită și ■ 
a arăta și posta ultimă.

AOministrațlnnea „Gazetei Transilvaniei".
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Brașovu, 20 Iunie st. v.
Pe la capătulu articulului, 

despre care vorbi mă, „Telegrafulă 
Română" din Sibiiu, încrețendu’șl, 
fruntea, esclamă mâniosu:

„Cine are lipsă de întrevenirea si- 
nodeloră în afacerea din cestiune? Me
tre politulă nostru doră? înșiși cei cu 
adresa recunoscă, că Metropolitulă nostru 
șl-a împlinită datoria în astă privință . . . .
cu totă „energia" și la 1879 și la 1883 ganisațiunei ei 
întru apărarea școleloră nostre primari: 
și medii. Decă șl-a pricepută elă chiă- 
marea și datoria atunci, în cav.se 
grave, de unde îșl ia acuma ună 
parochială îndemnulă ca se vină 
vița: ce are să facă? Este lucru 
ciosă acesta?

Pentru întâiu bate la 
că „Tel. Rom." declară afacerea 
asilurilortt de copii de mai puțină 
gravă, ca afacerile școlare dela 
1879 și 1883. Și acesta o face 
„Tel. Rom." în același articulă, 
în care cu patru-cjecl de renduri

ochi,

mai susu afirmă categorică, că 
„cei ce dispună de puterea și de re
sursele statului4', sciu pre bine, că 
confesiunile române n’au mijlocele 
să-și înființeze pe lângă școlile 
confesionale și asilurl de copii con
fesionale „și pentru aceea se fo- 
losescă de situațiunea iavorabilă 
astăc|I pentru elementulă maghiară 
și cre(țendu-se destulă de tari, ca 
să esecuteze planurile lui Szechenyi 
de~ a face și din petri Maghiari, iesă 
pe față și voră se creeze unu, felii 

i de „Ianiceri“ mai cu semă din Ro- 
I mâni și din Slovaci."
î Mai departe bate la ochi spi- 
ritulă despotică, ce resuflă din 
apostrofările „Tel. Rom.“ și care 
nu se potrivesce nici decum cu 

i constituționalismulă bisericei. Cu 
alte cuvinte „Tel. Rom." cțice cătră 
fii bisericei din Brașovă: Ce aveți 
voi se vă îngrijiți de treburi d’as- 
tea? N’are nimeni lipsă de păre
rile și sfaturile vostre. Metropoli-nle și staturile vostre. Metropoli- _ _____
tulă va sci ce să facă și făr’ de . are și ea de a c|ice ună cuventă 
voi. Trebuia der se vă țineți gura! J față c’ună proiectă de lege, în care 

Mai încetă, mai încetă prea 
cuvioșiloră dela „Telegrafă" ! Decă

> vă totă provo câți la legea funda
mentală a bisericei române gr. or., 
atunci se dați voiă și ,,nesocotiți- 
loru", „necuviincioșiloră" și „igno- 
ranțiloră" din Brașovă a vă aduce 
aminte, că în sensulă acelei legi, 

: cea mai însemnată din părțile con
stitutive ale bisericei, temelia or-

i, suntă parochiile, er 
conformă art. III ală statutului: 
„posițiunea ce-o are în biserică 

mai 1 clerulă și poporulă provinciei me- 
, îi dă dreptulă de a 

participa în persbnă seu prin re- 
;n_: presentanți la tote acțiunile biseri

cești, școlare și fundaționale.11
Pe temeiulă acestei legi fun

damentale der nu se pote cugeta 
ca capulă bisericei, Metropolitulă, 

• se întreprindă vr’o acțiune în nu- 
' mele bisericei, la care clerulă și 
poporulă său se nu fiă în dreptă 
de a participa.

i

Ba mai multă, nu se pote cu
geta, ca ceea ce-i este iertată ca
pului bisericei a întreprinde în nu
mele bisericei pentru apărarea ei și 
a intereseloru ei de viață, se nu 
le fia iertatu a întreprinde, între 
marginile cercului loru de activi
tate, și representanțiloră legali ai 
clerului și poporului bisericei.

De aici urmeză, că decă, cum 
susține acum „Tel. Rom.“ biserica 
mc are dreptulu de a’și manifesta 
părerea față c’unu proiectă de 
lege și decă cestiunea asiluriloru 
de copii, cum 4i°e elh, este de 
natură curată politică, er bisericei 
nu-i este permisă se pertracteze 
cestiuni politice „în adunările sale 
cari se numescu sindde", atunci 
nici Metropolitului nu pbte sei fiă 
permisă de-a întreprinde ca capii 
alu bisericei și în numele bisericei o 
acțiune în contra proiectului de 
lege pentru asilurile de copii.

Una din două: ori că biserica 

mai în fiă-care §-u, din cei 46, e 
vorba și de drepturile și datorințele 
ei în ce privesce asilurile de copii, 
și atunci acțiunea metropolitului 
nu se pote despărți de acțiunea 
clerului și a poporului întregei 
provincie metropolitane; ori-că afa
cerea este prea politică și bisericei 
nu-i este permisă a cțice nici cârcă, 
— cum afirmă „Telegr. Rom.11— 
și atunci n’are înțelesă altă ac
țiune din partea Metropolitului, 
ca capă ală bisericei, decâtă aceea, 
ce a desfășurat’o în fatala sa cir
culară dela 21 Maiu v. 1890, și 
care culmineză în sugrumarea vo- 
cei clerului și a poporului.

Este der lucru firescu că „Te, 
legrafulă Română", primindu în
sărcinarea de a apăra circulara 
archiepiscopescă, a trebuită se 
storcă și din petri politică, cum 
voia Szechenyi să facă și din petri 
Maghiari, ca să „demonstreze11, 
că cu totă statutul organică rolulă 

și chiămarea bisericescă a mem- 
briloru sinodului parochial! din 
Brașovă nu se deosebesce de ro
lulă și chiămarea femeiloră „cari 
trebue se tacă în biserică" și se 
potrivesce forte bine cu rolulă și 
chiămarea, ce le voră fi reservate 
pe tote terenurile „Ianiceriloră," 
pe cari voiescu se’i creeze „cei 
ce dispună de puterea și de re
sursele statului."

In zelulă seu înfocată de a zu
grăvi cu colori orbitbre pretinsa 
„natură politică11 a afacerei, „Tele- 
grafulu Română" se provdcă pănă 
și la „motivele, cari îi preocupă 
pe Maghiari și din cari se inten- 
ționeză înființarea aceloru asilurl" 
și susține c’unu aeră triumfătoră, 
că aceste motive „suntii in prima 
liniă politice.11

Vedeți, onorabililoră, tocmai 
aici e buba! Dintr’o cestiune de 
prima ordine a crescerei și edu- 
cațiunei poporului, în primulă sta
diu ală desvoltării lui, când e 
vorba de-a se pune temelia, pe 
care se zidescă apoi mai departe 
scblele, se face o cestiune de po
litică specifică ungurescă. Și toc- 
țnai aici e primejdia pentru bise
rică și pentru învâțământulă și 
educațiunea credincioșilor, ce suntu 
încredințate ei!

Ce c|ice acumu „Telegrafulă 
Română?" ț)ice, că fiind-ca „cei ce 
dispună de puterea și de resur
sele statului" voră să facă politică 
pe conta intereseloră de viață ale 
bisericeloră nbstre, și bisericile ar 
face totu politică decă și-ar apăra 
aceste interese, și a face politică 
nu le este iertată !

Nu este de totă comică și ri- 
diculă acesta conclusiune ?

Decă amu adopta părerea 
„Tel. Rom.", atunci nu ne-amă 
mai pute apăra în contra nici unei 
încălcări a drepturi]oră bisericei, 
căci bine este sciutu, că aceste 
tbte se facă mai alesă din „mo
tive politice".

FOILETONULU „GAZ. TRANS/

Visulii,
de Ludovic Halevy.

Cununia amicului meu Raoul se săvîr- 
șise erl în.' biserica Sfânta Clotilda; era 
de față publică numărosă și ceremonia 
era în toiulă ei. Preotulă tocmai îșl is
prăvise scurta sa vorbire ocasională cu 
cuvintele: „Să fiți uniți pe acestă pă
mentă pănă la morte!“ Și fiindcă eu 
stamă de totu aprope, am audită pe 
miresă șoptindu’i mirelui: „Și dincolo de 
mdrte!“

Nu ml-am putută înăbuși ună mică 
strigată de surprindere. Raoul nu se că
sătorise cu vr’o fată tînără, ci cu încân- 
tătorea și mica contesă Jeanne de Char- 
melieu, văduvă după amiculă meu Gaston 
de Cliarmelieu. Acestă amabilă personă 
era destinată să facă noroculă amiciloră 
mei. După Gaston veni la rendă Raoul. 
Nimic nu se ivesce mai desu pe pămentă ; 
der cum va fi în ceră cu legătura eternă, 
decă cumva contesa o făgăduise și celui 
dinteiu bărbată?

Căclui pe gânduri, probabilă că acum 

cinci ani ea îi dase și lui Gaston aceeași 
promisiune.

Pe când mă gâdiamă astfelă, pu- 
bliculă începuse a se mișca împrejurulă 
meu. Ceremonia se terminase ; organele 
cele mari intonară marșulă lui Mendels
sohn, eu urmaiu mulțimei, care mă tîra 
cătră sacristiă. Strînseiu mâna nouei 
căsătorite și tînărului ei bărbată, der nu 
le adresaivi nici ună cuventă, căci altfelă 
nu m’așă fi putută răbda să nu ’ntrebă, 
ce va face tînăra nevastă cu cei amen- 
doiu bărbații ei în lumea cealaltă.

Părăsîiu biserica, făcuiu două ori trei 
visite, mă duseiu acasă, făcuiu o preum
blare călare, merseiu la operă, der în 
totă cursulă serii nu voi să’mi iasă din 
capă gândulă celă prostă, cum voră 
întocmi lucrulu Raoul și Gaston în lumea 
cealaltă.

Intorcendu-mă acasă, mă puseiu în 
pată și adormiiu. In năptea aceea avuseiu 
ună visă, pe care nu’lă voiu uita nici
odată.

Mă aflam în stațiunea căii ferate 
Raiu. Veniau și mergeau multe trenuri, 
plecau gole și se’ntorceau mai multă ori 
mai puțină pline. Șefă de stațiă era 

Sfântu Toma, care se purtă forte preve- 
nitoră și’ml esplicâ organisarea servi
ciului.

— „Trenurile", dise elă, „plecă dela 
pămentă, trecă pe lângă iadă și pe lângă 
foculă gheenei și se oprescă înaintea ra
iului. Lumea se face erășl mai religiosă, 
de când a vădută, că necredința face și 
mai nenorociți pe omeni, decâtă cum 
suntă deja, și de acolo vine, că trenurile 
vină acum la raiu mai pline ca mai na- 
inte. De altmintrelea te vei pute însu-țl 
convinge. Acum suntă 7 ore 10 minute. 
Trenulă expresă, care vine directă dela 
pămentă, va sosi încurendu.... Audi flue- 
rătura? Etă’lă aci. VedI, c’avemă va- 
g<5ne de tote trei clasele. Omenii se 
scoboră. Acum fii cu băgare de semă. 
Clasa ânteia și a treia suntă pline, de 
aci poți vede, că religiositatea o afli mai 
multă în poporă și în clasele mai înalte; 
burgesimea însă numără în rândurile ei 
mulțl VoltaireanI, liberi cugetători și 
alții de felulă acesta. Decă vei rămâne 
aci numai două ori trei dile, vei vede 
venindă* vr’o cinci - deci de trenuri 
și în ele vei afla de sigură și cuuoăcuțl 
de-ai d-tale/

De câte-va secunde nu mai ascul
tam pe vorbărețul!! șefii de stațiune : ob
servasem adecă pe tenăra văduvă dela 
sfânta Clotilda, pe nevasta lui Gaston 
și a lui Raoul. Da, ea era. Ii văifu- 
semii frumosule ei capii ivindu-se la fe- 
restra unui vagonă-salona, sări apoi 
ușorii și grațiosft din vagonă lăsânda să 
i-se vedă puțină frumosulft ei piciorii. 
Alerga puținelă zăpăcită încdcl și încolo 
pe peronă și strigă: „Raiulă? Unde e 
raiulă? Biletulă meu e pentru raiu!“

Ml-am adusă aminte, că am vădut’o 
într’o di tocmai așa, când s’a scoborîtă 
dintr’ună trenă specială, care adusese 
pe ospeții împărătesei la Compiegne! Și 
atunci fugia ea, ca adl, încântată pe pe- 
ronă încoce și încolo strigândă: „Oufă- 
rele mele! Să nu uitați cufărele mele; 
suntă patru-spre-dece bucăți/ Și ună 
ofițeră dela curte veni atunci cătră ea 
și dise: „Nu te teme de nimică, d-nă 
contesă, voiu îngriji eu de cufărele du- 
mitale. Tocmai pentru cufăre sunt eu 
aci/»

Și acum veni Sfântu Petru la portă 
și dise:
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Der și acțiunile premerse și 
faptele severșite în sînulfi bise- 
ricei române gr. or. pană acuma 
pledeză.în contra părerei „Telegr. 
RomânuA și a circularei desu a- 
mintite.

Cum' ve4ujâmu, la 1879 repre- 
sentațiunea'«bîsericei române gr. 
or. se provocă anume la „îngriji
rile credincioșiloru, cari îșl temu 
limba și naționalitateaer la 1883 
representațiunea bisericei vorbesce 
de „credincioșii carî se intereseză 
de causă“. Prin urmare aceste re- 
presentațiunl au admisu manifes
tarea îngrijiriloru și interesarea cu 
privire la proiectele de lege de 
atunci, și de sigurii că n’au avutu 
în vedere pe ,.civii statului“ atară 
din biserică, ci pe credincioșii din 
sînulu bisericei

In Februarie 1879, mergendu o 
deputațiune a Românilor^ din Bra- 
șovu la Escelența Sa Metropoli
tulu, ca se’lu felicite pentru pașii 
întreprinși în causa șcbleloru po
porale, Escelența Sa a respunsu 
deputațiunei în termini fbrte căl- 
duroșî, asigurându o mai ânteiu 
că împreună cu ceilalți Archierei 
îșl va încorda tote puterile spre 
delăturarea releloru și ispiteloru 
și în fine încheiă astfelu:

„Insă precum de astă dată, așa și 
in cele ce le vomă avd de ale face in vii
torii, avemu lipsă de concursulil și de 
sprijinirea unanimă a clerului și poporului 
nostru. Decă o vomă ave acesta: atunci 
în orl-ce lupte, la cari nu cumva vomă 
mai fi provocafi, triumfulu nostru finalii 
va fi asigurată, pentru-că noi nu ne lup- 
tămă pentru altceva, decâtă numai pen
tru cultură, pentru adevărata libertate, 
egalitate și frățietate, care trebue să fiă 
principiile conducătore pentru toți cei oe 
voiescii să trecă de omeni ai civilisați- 
unei.“ (A se vede „Tel. Română11 din 
Februarie 1879.)

Va se 4lca la 1879 biserica 
nu făcea politică neiertată aperândfi 
limba și instrucțiunea în scblele 
sale confesionale, ci se lupta, numai 
pentru cultură, pentru dreptate și ega
litate, er Metropolitulu cerea con- 
cursulu și sprijinirea unanimă a cle
rului și poporului, căci 4i°ea ; nu_ 
mai așa triumfulu nostru finalu 
va fi asiguratu.

Și astă4i?
Intr’o afacere multu mai peri- 

culbsă pentru desvoltarea culturală 
a poporului nostru și a bisericei, 
vine Escelența Sa și declară în 
circulara sa din urmă, că acestă afa
cere e de „natură politică11, și nu se 
pote pune nici într’unu felu în 
discusiune pe terenulu bisericescu, 
er concursulu și sprijinului credin- 

cioșiloră îlQ. refusă 4iceQdu, că își 
va face datoria „și fără impulsii din 
partea mulțimei.“

Totu la 1879, în 18 Martie, si- 
nodulu parochială dela biserica 
sf. Nicolae din Brașovu a trimisă 
Escelenței Sale Metropolitului o 
adresă, prin care îi mulțămesce pen
tru pașii întreprinși în contra pro
iectului de maghiarisare a șcdleloru 
poporale și’lfi rogă se nu cruțe 
ostenela a se întrepune cu auto
ritatea sa în camera magnațiloru 
în contra acelui proiectă de lege.

„Declarămu în fața lumei susă 
și tare“—se 4i°ea în acea adresă 
— „că noi ca și străbunii noștri 
voimu se remânemă Români cu 
limba românescă și cu cultura ro
mânescă

Și acestă adresă a fostă primită 
de Metropolitulu în modă bine
voitori și nimeni n’a găsită, că 
sinodulă parochialu nu era „com- 
petentu“ a i-o trimite. Nimeni n’a 
4isu, că a făcută politică neier
tată, pentru-că a accentuată na
ționalitatea credincioșiloru bise
ricei, nimănui nu i-a venită în 
minte măcaru a dăscăli pe mem
brii sinodului în modulă celu mai 
ofensătoru, că n’au se învețe ei pe 
Metropolitulu, ce are să facă, ci 
Escelența Sa a dată ascultare ru- 
gării sinodului și s’a întrepusu cu 
autoritatea sa în camera magna
țiloru în contra periculosului pro
iectă de lege.

Der tempora mutantur....
(Unii articulu finalii urmeză.)

Serbia și exregele Milan.
De ună timpii încoce în Serbia se 

petrecti lucruri, cari punii pe gânduri se- 
riose pe politicii interesați în afacerile 
sârbescl.

Exregele Milan, după ce și-a adă
patei privirile din frumsețile Parisului, 
îngrijată de sortea fiului său și râvnindă 
și la rolă politică în țâra, ală căreia 
tronă l’a părăsită, s’a întorsă la Belgradă, 
unde pretinde cu tdtă hotărîrea să’i se 
respecteze drepturile lui de cetățenă și 
de tată.

Milan, după ce Garașanin îi refusâ 
servițiile sale, chiemâ din Londra pe 
exministrulă RijatovicI, pentru ca să-i 
formeze ună partidă ObrenovicI, merge 
in Sabatz dimpreună cu fiiulă său, unde 
primesce demonstrațiile dinastice în fa- 
vorulă său, întimpină cu însuflețire și 
satisfacția deputațiunea ofițeriloră din 
Nișă, cari nu suntă mulțumiți cu lefele 
loră și cari nu simpatiseză cu partida 
radicală dominantă acjl în Serbia și ca 
să pună vârfă la tote, ține cu ocasia 
unui banchetă, ce l’au dată în onărea 

lui profesorii dela soolele superiore din 
Belgradă, o vorbire politică în care (fise, 
că a abdisă atunci, când a vădută, că 
trebue să încredințeze tronulă radicali- 
loră și oă aefi vede, că cu totă dreptulă 
s’a luptată în contra loră, că Serbia e 
în stare critică, er starea acesta au pro- 
vocat’o demonstrațiunile nedemne din 
timpul ă din urmă.

In urma acesta radicalii se supără gro
zavă, țină consultări și ministrulă de 
oulte este somată, oa rectorulă universi
tății, NicolajevicI, care l’a salutată pe 
Milan, să fiă pensionată. Mai multă, 
ministeriulă radicală, după cum ni-a co
municată tolegrama de erl, propune re
genței ca „paclniculă11 Milan să fiă exi
lată din Serbia pe tdtă viața, pentru-că 
elă ține vorbiri, cari vatămă sentimen
tele publice.

Decă regența va urma propunerei 
ministrului, se voră adeveri lucrurile pe 
cari lumea politică le ventila cu multă 
înainte de acesta, că adecă radicalii șerbi 
acjl suntă mai puternici ca ori și când, 
și că politica rusescă a cucerită cu de
săvârșire tărâmulă în Serbia.

Și lucrurile acestea se întâmplă toc
mai atunci, când relațiile economice din
tre Austro-Ungaria și Serbia suntă forte 
încordate și când pressa rusâscă face 
apelă la guvernulă din Petersburg, ca 
să folosescă momentulă spre o cuceri 
piețele serbescl, să dea ună sprijină câtă 
mai întinsă Serbiei în contra Austro-Un- 
gariei, asigurâudă „Grașdanin11 pe Sârbi, 
că potă fi siguri de sprijinulă politică 
rusescă câtă timpă ei voră urma pilitica 
de adl.

ț)iarele străine mai aducă scirl, oă 
în Ravanița au peregrinată la mormân- 
tulă regelui Lazar, care înainte de asta 
cu 501 ani a că4ută în lupta de pe Câm- 
pulă mierlei, agențl panslaviștl din Ser
bia și Muntenegru, cari au împărțită în
tre poporațiunea bosniacă chipuri ce re- 
representau pe principele Nichita și pe 
principesa Milena, despre care sciută este, 
că prin ajutoră rusescă aspireză la tro
nulă Serbiei și la unirea Muntenegrului 
cu Serbia.

Intre astfelă de împrejurări, nu e 
mirare, că Milan, în vorbirea ce-a ți- 
nut’o în (filele trecute în Belgradă, a 
declarată starea actuală a Serbiei de 
critică, âr fiului său i-a dorită o dom- 
nire mai norocosă decâtă a lui, și nu e 
mirare nici aceea, că radicalii, vă(jendu-se 
stăpâni absoluțl pe situațiă, ceră regen
ței cu totă hotărîrea exilarea lui Milan 
pe totă vieța.

In tote acestea ună ochiu nepreocu
pată nu p6te vede altceva, decâtă prog- 
nostioulă unei mari crise, în urma căreia 
dinastia ObrenovicI pâte să ajungă (file 
și mai triste.

Garașanin se trezesce.
Scirl sosite din Belgradă spună, că 

pensionarea rectorului universității, Ni
colajevicI, a scosă din amorțire pe par
tida progresistă din Serbia și pe con- 
ducătorulă ei Garașanin. Partida acesta, 
cu tote sdrobirile ce a suferită, începe a 
se mișca erășl, er Garașamn, după cum 
se vestesce din Belgradă, va adresa cătră 
ea ună manifestă, care va apăre în „Vi- 
delo“, organulă partidei, care apusese și 
care va vede erășl în curândă lumina 
dilei. Se dice, că Garașanin va lua sub 
critică nimioitore activitatea guvernului 
radicală și va recomanda partisaniloră 
săi să pășescă de nou pe câmpulă de 
luptă. Garașanin dice, că partida pro
gresistă e datore să împedece cu tote 
mijlocele posibile desvoltarea și lățirea 
anarchismului esistentă în Serbia și să 
se lupte cu puteri neînvinse în contra 
radicaliloră.

Lupta cu dervișii.
„Agenția Ștefani11 anunță, că din 

Massova sosescă scirl despre o luptă 
sângerosă cu dervișii. Comandantulă din 
Keren a trimisă cete de indigeni în 
contra dervișiloră, cari au călcată cu 
puterea pămentulă Benismociloră de sub 
protecțiunea italiană. Cetele, sub con
ducerea căpitanului Fara, au atăcată pe 
derviși tocmai când aceștia voiau să se 
retragă cu prădile câștigate. Dervișii au 
perdută 150 de morțl, 100 de pusei și 
câteva stegurl. Femeiloră și băețiloră, 
cari au fostă prinși, li-s’a dată ărășl li
bertatea.

Pressa germană și agitația foilorîi rusesc! 
între Poloni.

Foia rusescă „Novoje Vremja“ a 
scrisă în (filele trecute ună articulă, prin 
care agiteză pe Polonii Prusiei în contra 
Germaniei. Răspuncjendă foiei rusescl, 
„Kreuz Ztg.“ din Berlină dice:

„Acesta este mulțămita pentru ser
viciile ce le-a făcută Prusia în două rân
duri imperiului rusescă, la 1830 și 1863, 
când a sugrumată răscola Poloniloră. 
Rusia se amestecă acum în afacerile nos- 
tre interne, agiteză pe cetățenii țerei în 
contra autorității împăratului. De ună 
lucru însă să nu-șl uite: Agitatorii și 
agenții rusescl de sub stăpânirea Hohen- 
zollerniloră nu voră pute să scape așa 
de ușoră, ca în țerișora, unde principele 
Coburg se luptă mereu cu gândulă cum s’ar 
pută susține. Dreptatea nu iertă pe uci
gașii cu misiuni politice să umble liberi 
după voia loră numai ca să facă serviții 
Rusiei și să ascundă planurile politicei 
rusescl. Multi dintre ștrengarii, cari um
blă încoce și încolo c’o față nerușinată 
prin Bulgaria, în Posen ori în Bromberg, 
de multă ar fi în temniță, de nu cumva 
călăulă nu li-ar fi retezată capulă. Noi 
nu suferimă nici o agitațiă pentru tră
darea de patriău.

— „Ai bunătatea, domnă, să’ml arăți 
biletulă d-tale?“

— „Aci, domnule, poftesce !u
— „E’n deplină ordine. Aci e In

trarea’n raiu.11
Mica mea amică făou ună modestă 

complimentă și se duse. O plăoere ne
bună mă cuprinse, de a’i urma în raiu.

Intrebaiu pe Sfântu Toma, decă e 
•ertată să intru pentru o oră și dâcă mă 
voră mai lăsa de-acolo îndărătă, deorece 
bucurosă așă vrea să mai trăesoă câțl-va 
ani încă pe pământă.

îmi răspunse, că da, și mă duse la 
Sfântu Petru :

— „D6ră vei recunosce pe domnulă? 
E numai ună curiosă și înourândă va 
veni erășl afară. “

Și acum mă aflamă în raiu. Era tim- 
pulă supremă. Raoul și Gaston, cari 
așteptaseră trenulă, se repeziră înaintea 
aievestei loră.

Gaston îi apucase mâna ei cea dreptă 
.și o trăgea cătră sine strigândă:

— „Jeanne, scumpa mea Jeanne!“
Raoul însă îi apuoase cealaltă mână 

•a ei și o trăgea de cealaltă parte cătră 
«ine, strigându-i:

— „Marto, scumpa mea Marto!“
Adecă ea avusese două nume de 

boteză și, fiindă o personă cu senti
mente gingașe, nu-i venise la socotâlă 
să porte pentru ală doilea bărbată ală 
ei acelașă nume, ca pentru celă dintâiu.

Nici Raoul, nici Gaston însă nu păreu 
aplecați a renunța la prada loră.

— „Jeanne!“
— „Marto!“
— „Doră eu Bunt bărbatulă tău 

celă dinteiu!“
— „Și eu ală doilea !“
— „Dreptulă meu e necontestabilă.“
— „Domnule, dă-i drumulă damei 1“
— „N’am nimică de lucru cu d-ta, 

domnule, nu te cunoscă.“
Acum în adevără nu mai sciamă oe 

să ougetă. Pe când trăiau pe pământă 
se tutuiau și unulă fără altulă nu puteu 
trăi. Raoul, mai târefiu ală doilea băr
bată, era tdtă (fiua la Gaston.... și gu
rile rele vorbiau.... der să nu cre(jl ce 
spună gurile rele.

Certa între Raoul și Gaston insă 
devenia totă mai înfierbântată, vocile 
li-se au(fiau totă mai tare. Alergară 

încoce dmenl, dintre cari unii țineau cu 
bărbatulă celă dintâiu, alții cu ală doilea. 
Jeanne însă nu se mișca; îșl liberase a- 
mândouă mânile și nu da nici unuia nici 
ună răspunsă.

piseiu atunci cătră Sfântu Toma, 
care mă însoțise în raiu:

— „Casulă acesta nu pote fi așa de 
rară; suntă pe pământă multe femei, 
cari se mărită pe rândă după doi băr
bați!11

— „E adevărată; der ceea ce e cu 
totulă nou, e zelulă amândurora bărba- 
țiloră, d’a ’șl face nevasta obiectă de 
dispută. De obiceiu bărbații suntă ve
seli, decă nu mai trebue să’șl primescă 
îndărătă nevasta.11

In momentulă acesta mulțimea făcu 
locă unui venerabilă bătrână. Era înțe- 
leptulă Solomonă, care în fiă-care efi 
venia de câteva-orl la gară, pentru ca să 
privescă pe femeile cele frumose ce so- 
siau de nou. Acesta era o mică slăbi
ciune a lui, dealtmintrelea însă se bu
cura pentru înțelepciunea lui de mare 
va(jă între locuitorii raiului.

Bătrânulă se opri, întrebă oe e acolo 

și i-se istorisi în scurte cuvinte, cum 
stă lucrulă.

— „Nimioă mai simplu11, dise elă 
după ce se gândi puțină. Domna e aoi, 
dreptă răsplată pentru purtarea ei cea 
bună. Are dreptulă să pretinejă a nu 
i-se turbura fericirea și de aceea să se 
decidă ea însa-șl pentru unulă din cei 
doi rivali!11

Jeanne însă sta mută și nemișcată 
între cei doi bărbați ai ei, cari căutau 
să o câștige, fiă-care pentru sine, prin 
gingașe amintiri.

— „Adu’țl aminte11, cficea Gaston, 
„te-am luată de nevastă, când mai aveai 
numai 300,000 franci cjestre.11

— „Și când te-am luată eu de ne
vastă11, (ficea Raoul, nu mai aveai niol 
ună bănuță. țlestrea ta se cheltuise pe 
toalete și domnulă ăsta șl-a perdută 
averea jucândă baccarat ți la alergările 
de cai.u

— „Sciu bine, că’ml (ficea tată-tău: 
„Ii dau fiicei mele o nouă (jestre de 
200,000 franol“, dâr mi-a plătit’o în acții 
de mine din Bolivia, care după trei luni
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Stegii negru-galbenii arșii. Lui „Ko- 
lozsvâr0 i-se telegrafiază din Carloveță 
(Karlstadt), că din incidentulă petrecerei 
generalului Reicher, comandantulă de 
■corpă din Agramă, în Carloveță, i-s’a 
arborată la locuința unde petrecea ună 
stegii negru-galbenii. Nisce făptuitori ne- 
cunoscuțl au datil joșii stegulă și Vau 
arșii.

In Ungaria nu e noutate o astfelă de 
faptă. Stegulă negru-galbenii a mai 
fostă insultată și altă-dată fără ca vino- 
vațiloră să li-se fi atinsă măcară ună 
firă de pâră. Se vede că n’au fostă Ro
mâni !

* £ *
Juncțiuni de drumii de ferii cu Ro

mânia. Oposiționalulă „ Ellenzăk “ din 
Clușiu dela 28 Iunie a. c. ne spune, 
că deputatului Gabriel Ugron i-a suc- 
cesă, încă înainte cu câțiva ani de a întră 
în legătură cu câțl-va mari proprietari 
din România pentru realisarea unei junc
țiuni de drumă de feră prin pasulă dela 
Ghimeșă și că acum în fine proiectulă 
a reușită și convențiunea va fi subscrisă 
în dilele aceste. O întârdiere sufere lu- 
crulă nu din oausa juncțiunei pe la Ghi
meșă, ci acum se tracteză despre aceea, 
care să fiă ală doilea punctă de junc- 
țiune: celă dela Vulcană ori Turnu-roșu? 
Planulă lui Ugronă, încheiă „Ellenzek0, 
fiă-care l’a credută nerealisabilă și acum 
resultatulă stăruințeloră sale va servi 
spre mare avantagiu poporului săcuescă 
și Ardeiului, pentru că în viitoră Galații 
voră fi portulă nostru celă mai de 
apropo. — Vederemo.

* $ U:
Retragerea vechilorG. note de unu flo

rinii. Scimă, că ministrulă de finance 
a făcută cunosoută tuturoră autorități- 
loră și oficiiloră finanoiare, că notele 
de stată de ună florină, datate dela 1 
Ianuarie. 1882 se voră primi ca plată 
jnumai pănă la 30 Iunie st. n. 1890. 
Dela 1 Iunie a. c. pănă la 30 Iunie 1892 
se voră primi ca plată în țările ooronei 
ungare asemeni note esolusivă numai la 
cassa centrală a statului în Budapesta. 
Se dă însă voiă, ca să se primescă ast- 
felă de note pentru a le schimba cu al
tele nu numai de cătră cassa centrală 
•de stată în Budapesta și de cătră cassa 
de stată în Agramă, ci dela 1 Iulie 1890 
pănă la 31 Martie 1892 se voră primi 
vechile note de 1 fi. spre a fi schimbate 
ou de cele nouă și de cătră percepto- 
ratele reg. oarl se află în localități unde 
.suntă și direcțiuni financiare.

* * *
Focii mare. Duminecă după amedl 

la 3 bre, tocmai pe când sufla mai tare 
ventulă, a isbucnită focă într’o curte 
din Ocna-Sibiiului. Vre-o 50 de clădiri, 
apoi mobile, vite și oantități mari de 

nu mai aveau nici preță de ună bană 
frântău, îi dicea Gaston.

— „Tu scii, că totdeuna ți-am cum
părată giuvaere, dantele și loji. Și’țl 
mai aduci încă aminte, că am plătită 
odată o miiă de franci pentru o loge 
la o representațiune dată de Pati“, îi 
cjicea Raoul.

— „Și eu“, îi spunea Gaston, „am 
renunțată la cariera mea de căpitană la 
husari, fiind-că urai garnisona din Sar- 
roguemiens."

— „Tu scii,“ îi spunea Raoul, „că 
totdâuna am avută încredere orbă în 
tine, și când am primită scrisori ano
nime, cari voiau să sădescă în inima 
mea neîncredere în contra ta și a ami
cului meu Serioourt, atunci am rîsă 
de acâstă încercare; era însă în adevără 
și prea ridiculă.“

Observaiu bine, că Jeanne a tresă
rită ușoră, când a aurită numele d-lui 
de Sericourt; der Raoul, vecjl bine, n’a 
observată nimică din perplexitatea ei.

Acum îșl perdu răbdarea Solomonă 
și tji80-'

— „Ddmnă, stai acolea ca și când 

fenă au fostă mistuite de flăcări. Din 
nenorocire numai o parte a clădiriloră 
arse au fostă asigurate în contra fo
cului. * * *

Mamă ucigașă. In comuna Olafalăulă 
mare, din vecinătatea Odorheiuluisăcuiesc, 
s’a petrecută în (Ți0!0 trecute o faptă 
îngrozitore . Nevasta unui pădurară 
a cumpărată sera dela oârciumă 
două litre de vină și dimpreună cu 
copiii săi a beută 1 litru și 72. Pe 
copiii amețiți: Ana, o fetiță de 7 ani, și 
Roșa, altă fetiță de 5 ani, pe ună băiată 
de 3 ani și 72 și pe miculă George, care 
era numai de 7 săptămâni i-a culcată 
într’ună pată. Câtva timpă au durmită 
cu toții și târdiu cătră miecjulă nopții 
femeia s’a tredită și într’ună accesă de 
nebuniă a măcelărită c’ună cuțită as
cuțită pe toți copiii ei. Mama ucigașă a 
spintecată pîntecele copiiloră și li-a fă
cută cam 70—80 rane pe corpă. După 
îngrozitorulă măcelă femeia a luată o 
carte de rugăciuni și s’a rugată în ge
nunchi lângă copiii morțl; la urmă 
și-a pusă cartea la o parte și și-a plân- 
tată cuțitulă în pântece. Nenorociții au 
fostă îngropațl în 4*ua următore toți în 
același mormentă. Intregă sătulă a văr
sată lacrimi la mormentulă loră și cu 
toții suntă de credință, că mama copii
loră a săvîrșită oribila faptă într’ună 
accesă de nebuniă.

* *
Petrecere de veră va arangia tine

rimea română din Monoră și jură Du
minecă la 20 Iulie n. o. în grădina scolei 
fundaționale din Monoră (comit. Bistrița- 
Năsăudă). Prețulă întrărei de personă 1 
fl.,în familiă de personă 70 cr. Venitulă 
curată este destinată în favorulă înfiin- 
țendei scole de fetițe din Monoră. Ince- 
putulă la 3 ore p. m. Pentru comitetă : 
Ioană Mărgineanu, președinte. Simionă 
Besianu, v. președinte. Octaviu Har- 
sianu, secretară, Grigoriu Necoră ca- 
sariu. Mâncările se lasă în grija familii- 
loră. Oferte marinimâse se voră chita 
pe cale euristică. * * *

Concerts in grădina Nr. 5. Mâne Joi 
în 3 Iulie st. n. musica militară din lo
calitate va da ună concertă în grădina- 
restaurantă dela Nr. 5 din Brașovulă- 
vechiu în favorea fondului de pensiune 
ală dirigențiloră ces. reg. de musicl mi
litare. Pe lângă alte piese nouă, ce |le 
conține programa, se va esecuta pentru 
prima oră și o nouă horă „Roșa Ro
mâniei compusă de dirigentulă A. Rtaus. 
Inceputulă la 9 ore sera. Intrarea 30 
crucerl.

Programa scolei de fete a „Asso- 
ciațiunei.“

Primimă dela Sibiiu „A IV-a Pro
gramă a sodlei civile (private) de fete 

nu ți-ar păsa nimică de totă lucrulă. 
Decide-te odată!0

Atunci Jise mica văduvă înroșin- 
du-se ușoră:

— „Nu potă lua pe nici unulă, din 
acești doi, ci pe acela, care stă colo în 
stînga în miculă său noră, și care în 
continuu îmi face semne0,

’Ml întorseiu capulă și observaiu 
în adevără pe Serioourt, care colo în 
norulă său făcea gesturi amorăse.

— „Eu înțelegă dorința d-tale, 
Domnă“, replică Solomonă, „der, pre
cum credă, aci opresce regulamentulă 
casii legături de felulă acesta. Dăr lu
crulă se pote întocmi. Peste o oră plecă 
ună trenă curieră cătră pămeată, sue-te 
în elă cu d-lă de Sericourt, opresce-te 
la stația Iadă și scob6ră-te. Acolo nu 
suntă așa scrupuloșl cu starea fami
liară...0

Atunci deodată mă deșteptaiu și’ml 
pare rău și acjl de acăsta, fiind-că așă 
fi vrută buourosă să soiu, ce sfîrșită a 
luată afaoerea.

cu internată a Associațiunei transilvane 
pentru literatura română și cultura po
porului română în Sibiiu, pe an. scol. 
1889—90, publicată de Ioană Popescu, 
directoră.0 Cuprinsulă : în partea primă: 
Individualitatea în educațiune, de Dr. 
Petru Șpanu; în partea a doua: ScirI 
școlare, de directorulă. Din partea a 
doua a acestei programe reproducemă 
următorele date:

Personalulu scolei a constată în de- 
cursulă acestui ană scolastică din: Di
rectorulă 1. Popescu, profesoră în semi- 
nariulă „Andreiană0, membru ordinară 
ală Comitetului „Associațiunei0 și di
rect oră onorară pentru conducerea afa- 
ceriloră școlare.

învățătorii: Eugenia Trifu, absol
ventă a preparandiei superidre din Buda
pesta, cu esamenă de cualificațiune pen
tru scolele civile, învățătore ordinară 
definitivă. FasiHe JBologa, doctoră în fi- 
losofiă dela universitatea din Budapesta, 
cu esamenă de cualificațiune pentru 
scălele civile, învățătoră ordinară defi
nitivă. Petru Șpană, doctoră în filosofiă 
dela universitatea din lena, învățătoră 
ordinară provisoră. Victoria Filipesculu, 
absolventă a scolei de industria din 
Clușiu, cu esamenă de cualificațiune dela 
preparandia de stată din Clușiu, învă
țătore ordinară provisore.

CatechețI: Zaharie Boiu, asesoră 
consistorială, pentru elevele gr. or., și 
Nicolae Toganu, preotă și cooperatoră 
parochială, pentru cele gr. cat.

Instructori: Elena Petrașcu, direc- 
tora internatului, a propusă limba fran- 
cesă ca studiu ne obligată eleveloră în 
tote clasele. Adela de Heldenberg, absol
ventă a conservatorului de musică
Viena, a instruată în musica instrumen
tală 12 eleve. Sabina Brote a instruată 
în musica instrumentală 12 fete. Matilda 
Mangesius, învățătore la scola evangelică 
de fete, a instruată în gimnastică ele
vele din tdte 4 clasele.

Personalulă internatului: a) Directo
rulă scolei este tot-odată și ală inter
natului. b) Directoră internatului: Elena 
Petrașcu. o) Medică de casă: Dr. Ioană 
Moga. d) Ajutore: o guvernantă și o 
bonă.

S’a propusă în anulă scolastică tre
cută : Religiunea și morala în tote cla
sele, conformă disposițiuniloră făoute de 
autoritățile confesionale. Pe lângă asta 
s’au propusă:

In cl. I. Limba română, Limba ma
ghiară, Aritmetica și lucrulă de mână 
câte 3 ore pe săptămână; Istoria na
turală, Desemnă, Caligrafia, Musica vo
cală și Gimnastica câte 2 dre pe săp
tămână.

In cl. II: Limba română, L. ma
ghiară, Aritmetica și Lucrulă de mână 
câte 3 dre; Istoria naturală, Istoria uni
versală, Geografia, Desemnă și Caligrafia, 
câte 2 dre; Musica vocală și Gimnastica 
câte 1 oră pe săptămână.

In ol. III: Limba română, L. ma
ghiară și istoria câte 3 dre ; Aritmetica, 
Geografia, Economia de casă, Lucrulă 
de mână, Desemnă și Caligrafia câte 2 
dre; Chemia și Musica vocală câte 1 dră 
pe săptămână.

In cl. IV: Limba română și L. 
magiară câte 3 dre; Aritmetica, Fisica, 
Igiena, Istoria patriei, Lucrulă de mână 
și Desemnă câte 2 dre; Geometria, Geo
grafia și Musica vocală câte o dră pe 
săptămână.

Limba germană, ca studiu facul
tativă, a fostă învățată de tote elevele, 
dându-se pentru fiă-care clasă lecții se
parate în câte 2 dre pe săptămână. La 
limba francesă au participată 45 eleve, 
cari, despărțite în 4 oursurl, au luată 
câte 2 lecții pe săptămână. La instrucția 
în piano-forte au participată 25 eleve. 
Din limba română, maghiară, germană 
și francesă au avută elevele interne și 
câte 2 dre de conversația sub conducerea 
directorei și a guvernanteloră.

Eleve îmatriculate in cur sulă anului 
au fostă : 13 în cl. I; 20 în cl. II; 12 
în cl. III; 14 în cl. IV.

Cursulă complementară, menită pen
tru aprofundarea materiiloră de învăță- 
mentă din clasele șcdlei civile și pentru 
facerea de aplicațiunl directe la vieța 
practică, în care cursă se primescă ele
vele absolvente de a IV-a clasă și în 
modă escepțională și din a Il-a clasă, 
ddcă au trecută peste ală 15-lea ană, 
în anulă acesta a fostă cercetată de 5 
eleve.

Numărulă eleveloră dela acestă șcdlă 
este recrutată nu numai din tdte un
ghiurile Transilvaniei, ci și de prin Bu
covina, Bihoră, Sălagiu, Timișă etc.

Ca mijloce de învățămentă au stată 
la disposițiunea eleveloră : Biblioteca co
legiului învățătorescă, care în cursulă 
acestui ană s’au înmulțită cu vre-o 67 
de opuri, dintre cari 54 dăruite de D-lă 
G. Barițiă. Acum constă acestă bi
bliotecă din 200 opuri. Biblioteca eleve
loră asemenea s’a îmulțită în decursulă 
anului cu 4 opuri cumpărate și 7 dă
ruite. Cu totulă are astădl acestă bi
bliotecă 87 opuri.DIVERSE.

Biserică în trenu. In atelierile oă- 
iloră ferate rusescl din Tiflis s’a lucrată 
ună vagonă cu patru osii, care înfăți- 
șeză o biserică: e ună mică cabinetă 
pentru preoți și locă pentru 70 de asis
tenți la serviciulă divină. Vagonulă e 
forte elegantă întocmită și împodobită 
cu multe simboluri religiose. Altarulă e 
din lemnă sculptată, pe coperișulă va
gonului deasupra altarului e o cruce mare 
aurită. De amândouă laturile altarului 
suntă scaune, pe când cei mai mulțl 
asistenți asistă la serviciulă divină stândă.

din 1 Sub tavană suntă trei clopote mici, care 
producă ună terțetă armonică. Acestă 
biserică, care a costată 12,000 ruble, e 
destinată pentru timpuri de răsboiu, pen- 
tru-ca generalii și marii principi ruși să 
potă lua parte la serviciulă divină și în 
timpulă transportului trupeloră. Serice, 
oă se voră introduce astfelă de vagone- 
bisericl pentru tote districtele căiloră 
ferate ale Rusiei.

Nihiliștii ruși. O telegramă din Parisă 
anunță, că „Journal des Debats0 a sorisă 
în dilele trecute, că cuibulă principală 
ală teroriștiloră ruși se află de presentă 
în Londra. Conducătorulă loră este du
cele Krapotkin. Țevile de gază le-a 
transportată acolo fabricantulă Lafon- 
taine la ordinulă unui prință, care portă 
numele de Nakatsidze. Bombele aflate 
semănă întru tdte cu bombele, prin cari 
a fostă omorîtă Alesandru ală II, Țarulă 
Rusiei. Dr. Halpern și Gunzbourg, îna
inte de prinderea celorlalți teroriști, s’au 
refugiată în Londra. Cei mai compro
miși suntă Demboky, Nakat Sidze, Reu- 
istein și nevasta acestuia, și Levov. 

„ALBINA11 iustitutU de creditii și de economii.
Filiala Ilrașoiu.

Conspectul^ operațiunilor^ în luna Iunie 
1890.

Intrate:
Numerară cu 31 Maiu 1890. fl. 5,880.26 
Depuneri spre fructificare . 97,117.76
Cambii răscumpărate. . 81,816.77
Conturi curente .... 127,695.80
împrumuturi pe producte . 820.—
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... 2,267.—
Monetă............................ 12,330.30
Interese și provisiunl . . 5,200.55
Diverse............................. 8,355.09

fl. 341,483753
Eșite:

Depuneri spre fructificare fl. 93,863.86 
Cambii escomptate . . . 77,802.18
Conturi curente.................. 89,487.96
împrumuturi pe producte . 3,560.—
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... 40,175.—
Monetă............................. 12,841.58
Interese și provisiunl . . 802.14
Diverse............................. 10,902.82
Spese și salare................... 1,048.50
Numerară cu 30 Iunie 1890 10,999.49

fl. 341,483753
V. Bologa, m. p. N. P. Petrescu m. p. 

dirigentă. adjunctă.
V. Uvegeșfi, m. p.

pr. comptabilitate

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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<J*ursulu pieței S3raș®v$t

Discontulă 6- 8% pe ană.

din 2 Iuliu st. n. 1890.

Bancnote românescl Oump. 9.24 Vând. 9.2’
Argintă românescă - M 9.20 M 9.24
Napoleon-d’orI - - - n 9.27 n 9.29
Lire turcescl - - - n 10.56 M 10.61
Imperiali - - - - n 9.54 H 9,59
GalbinI n 5.45 n 5.50
Scris, fonc. n Albinau 6°/0 n 102.—

n n n ^°/o n 99.50 —
Ruble rusescl - - - n 133.— H 134.—
Mărci germane - - D J»

Cureuld ia bursa de Viena
din 1 Iuliu st. n. 1890

Renta de aură 4“/n..............................1C2.85
Renta de hârtiă5°/n............................... 99.70
împrumutată căiloră ferate ungaro -

aură.................................................... 117.—
dto argintă................................ 97.50

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

Amortisarea datoriei căiloră ferf.te de 
ostă u.igare (2-a emisiune) - 

Amortisarea datoriei căiloră terete de
ostă ungare (3-a emisiune) - - 113.—

Bonuri rurale ungare......................89.—
Bonuri croato-slavone ----- 104.25
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ................................ —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 138.75 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e-

gnedinului - - 127.50
Renta de hârtiă austriacă .... 88.65
Bonta de argintă austriacă - - - - 89.35
Renta de aură austriacă.........................109.10
LosurI din 1860 ..................... - 140.25
Acțiunile băncei austro-ungare - - 978 —
Acțiunile băncei de credită ungar. ■ 343.50 
Acțiunile băncei de credită austr, • 340.75
Galbeni împărătesei- ------ 5.53
Napoleon-d’orl..................................... 9.28‘/2
Mărci 100 împ. germano .... 57 30
r ondra 10 Livres sterlings 116 75

I Cele mai bune

i Materii (stofe) de Brunn
1 lifereză cu prețurile originale
i Fabrica de postavuri fine

SiegeMmHwf
în Brunn.

Pentru unu rendâ de haine bărbătesc!
de primăverii seu verii

1 este de ajunsă lină cuponfl în lungime de 
3’10 mtr., cari facă 4 coțl de Viena.

Ună cuponă din
lână veritabilă costă

ea*' fi. 4.80 calitatea obicinuită.
K*" fi. 7.75 calitatea fină.
Ba*' fi. 10.50 calitatea cea mai fină.
•a*' fi. 12.40 calitatea suprafină.

Mai departe suntă de căpătată în cea 
mai mare alegere Kammgarne țesute cu 
firicele de mătase, stofe pentru pardesiurl, 
pâslă (Loden) pentru vînătorl și turiști, 
peruvienă și toscingă pentru hame desa- 
lonă, postavuri pentru uniforme de amplo- 
iați, stofe de spălată din ață pentru băr
bați și copii, stofe veritabile de pichetă 
pentru giletcl, etc. etc.

Pentru marfa bună, liferația esactă și 
întocmai după mostre se garant6ză.

Mostre gratis tși franco.
268,40-37

No. 107—1890. 364,3—1

Concurs!
Devenindă vacantă postulă deînvă- 

țătore pentru lucrulu de mână femeesciî, 
desemnulii- liniarii și din mână liberă după 
metodulîl mai nou probată și adoptată în 
institutele corespundetore publice, musica 
vocală și caligrafă la școla civilă de fete 
cu internată a „ Assooiațiunei transilvane 
pentru literatura română și cultura po
porului română11, pentru ocuparea aces

tuia se escrie concursă cu terminulă până 
la 31 Iulie n. a. c.

Doritorele de a ocupa acestă postă 
au să presente următorele documente:

a) Atestată de boteză ;
b) documentă, că posedă pe deplină 

desteritatea racerută la predarea obiec- 
teloră numite mai susă;

c) o adeverință autentică în scrisă 
despre tote studiile pregătitore pentru 
acestă profesiune și despre ocupațiunea 
de pănă acum;

d) fundă limba română limba de 
propunere, să dovedescă, că posedă de
plină acestă limbă în vorbire și scriere, 
așa încâtă să fiă în stare de a daeleve- 
loră tbte esplicațiunile necesare în limba 
maternă în tote trei ramurile acestei pro
fesiuni cu terminii adoptați în cele mai 
bune școle profesionale românescl pe unde 
se află de acelea.

Cu postulă, ce este a se ocupa, suntă 
împreunate următorele emolumente:

a) Salariu anuală de fl. 240.
b) întrega întreținere în internată 

(cvartiră, spălată, viptă etc.)
Se voră preferi concurentele, cari 

voră dovedi, că suntă în stare să in- 
strueze și în gimnastică.

Pentru provederea gimnasticei alesa 
va primi o remunerațiune separată.

Funcțiunea în anulă deânteiu va fi 
provisoriă, după care aplicarea pote să 
devină definitivă în condițiunile prevă- 
dute atâtă in legea statului, câtă și în 
statutele și regulamentele internatului.

Renunțarea la acestă funcțiune, seu 
demisiunea eventuală, are termină de trei 
luni.

Din ședința comitetului „Asociațiu- 
nei transilvane pentru literatura română 
și cultura poporului românău, ținută în 
Sibiiu la 23 Iunie 1890.

G. Barițitl, Dr. I. Crișiaml,
președ. secretară II.

Nr. 6816-1890. 365,3-1

PUBLICAȚIUNE.
Din partea subscrisului magistrată 

se escrie prin acăsta concursă asupra 
ocupărei unui locă din fundațiunea lui 
Iosef Wehrmacher, devenită vacantă în 
institutulă orășenescă din locă pentru 
infirmi.

Competenții, fără considerațiune de 
confesiune, secsă și naționalitate, au de 
a’șl așterne petițiunile subscrisului ma
gistrată pănă în 15 Iulie a. c., acludendă 
conformă disposițiuniloră fundaționare 
următorele documente:

1. Ună testimoniu estradată de că- 
pitănatulă orășenescă, vidată de primară 
și de competentulă oficiu parochială , 
cum că atâtă petentulă, câtă și părinții, 
copii și soțulă său, suntă săraci, adecă, 
că nu posedă avere nici mișcătore, nici 
nemișcătore.

2. Atestată de legitimare, cumcă pe
tentulă aparține orașului Brașovă.

3. Testimoniu fisicală—medicală 
cumcă petentulă în urma defecteloră cor
porale se află în miserie.

4. Atestatulă de nascere prin care 
petentulă are de a documenta, că a tre
cută etatea de 40 ani.

Brașovă, în 21 Iunie 1890.

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

Mersulti trenurilor^
pe liniele orientale ale căii ferate de statui r. u. valabilii din 1 Iunie 1890

Budapesta—Predeal*
Treniî 
aocele- 

ratfi.

Trenă 
acoole- 

rată
Tren de 

per- 
aâne

Tren de 
per- 
s6ne

Viena 3.25 8.- 10.50
Budapesta 9.25 2.— 7.35 6.10,
Szolnok 11.29 4.05 11.07 9.28
P, Ladâny 1.07 5.46 1.20 11.58

2.24 77)1 3.02 1.51Oradea-mare
2.32 7.11 3.03 2.06 1

Mezo-Telogd 3.02 7.41 3.48 2.46 =
Râv 3.33 8.16 4.31 3.40^
Bratca 4.54 4.03 I
Bucia 5.14 4.251
Ciucia 4.26 9.05 5.40 4.51 S

I
Huiedin 4.58 9.35 6.22 5.32
Stana 6.38 5.491
Aghiriș 6.59 6.11 (
Ghirbeu 7.11 6.281
Nădășel 5.49

Tronu 
de pers 7.24 6.44

I 6,02 10.35 7.39 7 04J
Clușiu

6.12 11.02 7.54 8.30
Apahida 6.27 11 23 8.11 8.55
Gliiriș 7.31 12.42 9.18 10.31
Cueerdea 7.55 1.18 9.49 11.19
Uidra 1.25 9 56 11.27 1

Vințulu de susă 1.33 10.02 11.35
Aiud 8.21 1.55 10.22 12.02

) 8.37 2.14 10.39 12.26
Teiușu 8.42 2.24 10.57 1.181
Orăciunelti 2.49 11.20 1.54

9.14 3.02 11.36 2.11
Micăsasa 3.33 12.04 2.49

Copșa mică 9.49 3.48 12.23 3.23

Mediașu 10.07 12.39 3.46
Elisabetopole 10.30 1.08 4.27
Sigliișăra 11.06 1.50 5.39
Hașfaleu 11.22 2.06 6.03
Homorodă 12.37 3.20 7.51
Augustină 3.56 8.36
Ap ața 1.26 4.19 9.10
Feldidra 1.47 4.44 9.44

1 2.23 5.20 10.31
Brașovii . 2.33 5.30

Timișii 3.15 6.14 11.23
2“re«Sealw 3.47 6.45 12.08

BucurescI 9.30 11 3t

JPredealw—

BucurescI

IU

Brașovii

>u
■ra

a mică

iii

de susă

.a

Clușiu

:. Huiedin

6-Telegd

Oradea-mare ■

P. Ladâny 
Szolnok

Viena

B.-S*esta-Aradu-TeiușCopșa-micft--Sâltliu
Tronil 

«ocale- 
rată

7.55
1.08
1.37
2.13
2.43
3.12
3.32
3.47
4 20
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
L2.3!

1.10
1.36
2.01
2.08
3.31
5 11
7.16
8.40
1.40

Trnnu Vfronă 
de

pers.
accele
rată.

4.10
4.50
5.50

pOT- 
s6no

TroîiU 
accele
rată.

Tronu 
de 

pers.

4.45
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
I. 1.30
II, 51
12.27

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

Viena
HSweliapest»
Szoluok

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

Aradd

■ Glogovață
1 Gyorok
Paulișă
Radna-Lipova 
Conop

' Berzava
' Soborșinu
Zamii
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Iulia
Teiușfi

8.—
2.—
4^20

8.10
^2.20
12.34
’3.05
?3.23
*3.39

10.50]
«.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
7.33
7.54
8.14
8.43
9.12
9.3i
9.56

10.17
10.44

■I
Tron* I 

de
pers.

j r;\ % 
|Teiușă
Alba-Iulia
Vințulti de josă 
Șibotă 
Oră,știa 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
Ilia
G-urasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Oonopă 
Radna-Lip 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Tren* 
accele

rat îi.

Tron* 
de 

pers.

Tronu 
de 

pers.

3.25

Aradu

ova

Szolnok
Wtu'lnipeHta

Viena

5.49
-‘6.06 
•='6.24 
16.53
17.06
7.45

11.51
1.55

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56 

~6Ă6
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5.50

4.51
5.27
5.44
6.0t>|
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.-15

6.<.'K8imeria(Piski)-JP,ctroșeBftiPetii’®șeui-®ime»,îa(Piski)
6.42]
7.52
8.10
8.30
8.51
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

Simeria
T. d. p.

7.17
T, omn.
11.28

T. omn.

3.50 Petroșeni
T. omu.

6.05
T. omn.
10.42

Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23
Hațegti 8.45 1.08 5.20 Orivadia 7.26 11.57
Pui 9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33Orivadia 10.37 2.51 7.03 Hațegu 8.51 1.19
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09
Petroșeni 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47

Aradu—

RIui'eșu-Iaadoșu-Bistrițn Bâstrița-lHur&?â-£udoșii

Murășă-Ludoșă
Țagă-Budatele ci
Bistrița

|T. oiuu.ii
4. — | Bistrița
g 4^ Țagă-Budatelecu 
g 5Ql Murășă-Ludoșu

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

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmneșă 
Ocna 
Sibiiu

icni

Tr. <lc p. T. du p. Tr. oinn

4.05 10.47 7.10
4.35 11.17 7.43
5.16 11.58 8.27
5.47 12.29 8.59
6.10 12.52 9.23

Sibiiu
Ocna
Lomneșă
Șeica mare
Copșa-inică

Tr. omn. Tr. do p.

7.35 4.34
8.02 4.58
8.30 5.25
9.05 5.55
9.34 6.20

£ucerdea - Oșorhelu 
săsesc#

T?. omn.
4.03
4.49
6.24 

"6D4
6.43
7.28
8.-

6.05

Ir. do p. Tr. de p. Tr. omn.

Cueerdea 2.55 8.20 2.56
Cheța 3.25 8.50 3.29
Ludoști 3.46 9.11 4.06
M.-Bogata 3.56 9.20 4.15
Jlernută 4.33 9.57 4.54
Sânpaulă 4.48 10.12 5.10
Mirașteu 5.11 10.35 5.34

Oșorhelu <
5.30 10.54 5.35
5.50 4.58

Beghinul-săs. 7.25 7.-

'fT5 bm 3so ra -- A rad na

Aradă
T. omn.

6.18
T. omn.

4.18] Timișdra
T- omn.

6.30
T. omn.

1.10
Aradulti nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
Nâmeth-Sâgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 5.33 Vinga ' 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 Nemeth-Sâgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Aradulă nou 9.09 3.41
Timișăra 9.04 6.50 Aradu 9.25 3.55

Beghinul-săs.
Tr. omn. Tr._ da p. Tr. de p.

8.25 8.—
Oșorhelu < 10.- 9.49

! 7.24 5.54 10.20
Mirașteu 7.44 0.14 10.39
Sânpaulă 8.07 6.37 11.02
Iernutu 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 11.53
Ludoști 9.35 7.41 12.06
Cheța 9.51 7.57 12.22
Cueerdea 10.23 8.25 12.50

Simeria (Piski)-HJmedo

T. omif
1.16
4 50
7.21

"£30
9.50 Ghirișâ

Ghirișt) 7.40 10.50 3.56|
Turda 8.- 11.10 4.10|

iSighișdra 
lOdorheiu

Turda

Simeria (Piski)
Oerna
Unieddra

Tr. o uni.

4.—
4.21
4.50

tfUdoafliaciuB-Slghișora
SJiaâed.-Simerla (Piski).

11.25 Odorheiu
7.49 1.50 Sighișdră

8.40 2.45
10.52 5.28

L'niedăra 
„erna 
Sbueria

9.25
9.51

10.10

l I
1

i

T

KStacIupeatn

OllaBjr’isffi—turela

&.—

■fipo^ratiA A, MUREȘIANU Brașov.


