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USToia. aTooziarnaeirtih.„GAZETA TRANSILVANIE^.
Cu fl Iulie stilil Yechiu

se deschide nou aboniunentu, la care în- 
vitămfl pe toți amicii șl sprijinitorii foiei nâstre.

Pretulâ abonamentului:»
Pentru Austro-Ungarin: pe trei luni 8 fl. 

pe ș6se luni 6 ti., pe ună ană 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șâse luni 20 franci, pe ună 
ană 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe ană 2 fl., pe 
șese 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 lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Administraținflea „Gazetei Transilvaniei".

0 cestinne controversată fle competența. *)
(Articulă finală.)

Brașovu, 21 Iunie st. v.
Circulara archiepiscopescă dela 

21 Maiu v. 1890 și aperătorii ei 
voru se ferescă confesiunea ro
mâna gr, or., ca se nu apară ca 
ceea ce este ea în adeveru, în pu
terea autonomiei ce i-a dat’o sta
tuia în biserică și seblă, adecă ca 
unu south și o garanția a esistin- 
ței neamului românescă și a des- 
voltării sale religiose, morale și 
intelectuale.

Se totu provdcă cei dela „Te- 
legrafulu Românu" la statutulu 
organică alu bisericei, der ore nu 
tocmai în puterea acestei legi fun
damentale biserica română gr. or. 
din Ungaria și Transilvania este 
ună factoru cu drepturi de sine 
stătătdre în acestu stată? Și decă 
are aceste drepturi garantate prin 

legile statului,, nu este datoră 
statulu la rendulă seu de ale res
pecta ? Și decă nu le respecteză 
seu le amenință în gradulu celă 
mai mare prin nouele reforme, ce 
voiesce a le introduce, nu este în 
dreptă și nu este datore biserica 
de a și le apera?

Metropolitulu se plângea în 
representațiunea făcută în numele 
bisericei contra proiectului pentru 
scblele medii, la 1883, că comisi- 
unea pentru instrucțiunea publică 
a camerei ungare a așternută dietei 
amintitul proiectă de lege într’o re
dactare noue, cu ignorarea drepturilor 
de autonomia și ale intereseloru de na
ționalitate, basate pe lege, ale confesiu- 
niloru și a surprinsă astfelă pe au
toritățile superiăre ale bisericei și 
pe credincioșii ei, de a căroră pă
rere nici c’au ținută semă.

Der 6re de astădată ținut’a 
semă guvernulu ungurescă de con
fesiunea română gr. or. și de drep
turile ei, când a redactată noulă 
proiectă de lege pentru asilurile 
de copii ?

In ancheta convocată pentru 
esaminarea și pregătirea acestui 
proiectă de lege, precum scimă, 
tote confesiunile au fostă repre- 
sentate, numai confesiunile nostre ro
mânești nu.

întrebămă acum, nu era de 
ajunsă și numai acestă împreju
rare, ca se deștepte îngrijirile cre- 
dincioșiloră bisericei și se îndemne 
pe membrii sinodului parochială 
din Brașovă de a se adresa cătră 
Metropolitulă, ca împreună cu cei
lalți episcopl și cu fruntașii bise
ricei se-și ridice vocea pentru apă
rarea autonomiei bisericescl și 
școlare ?

Inse „Telegrafulă Română“ 
este așa de multă obicinuită de 
a nu ave părerile sale indepen
dente în asemeni grave cestiunl, 
încâtă nu vrea se credă nicide
cum, că membrii sinodului paro

chială din Brașovă au lucrată din 
propriulă îndemnă, după cea mai 
bună a loră convicțiune, ci sus
ține, că au urmată numai unoră 
„provocări străine bisericei11, că 
prin urmare au fostă puși la cale.

Puțină respectă au onorabilii 
dela „Telegrafulă Românu" de 
demnitatea și de judecata și ac
țiunea independentă a membriloră 
„celui mai ponderosă sinodă pa
rochială din archidiecesă!"

Cu desăvârșire ridicul! se facă 
cei dela „Telegr. Românu" când 
pretindă că numai foia loră este 
„competentă" de a se ocupa de 
afacerile bisericei gr. or. și că si- 
nodulă parochială din Brașovă a 
comisă ună „netactu" și o „im
prudență11 și că n’a ținută semă 
de seriositatea lucrului, când șl-a 
publicată „conclusele,, în „Gazeta 
Transilvaniei", care este organă 
națională și nu confesională.

De când e „Telegrafulă Ro
mână" mai „competentă" decâtă 
„Gazeta Transilvaniei" în a tracta 
afaceri bisericescl-naționale? Dela 
ce autoritate seu corporațiune re
cunoscută bisericescă și-a căpătată 
„Telegr. Rom." privilegiulă de a 
fi singură „competentă" în aface
rile bisericesc! și școlare ale Ro- 
mâniloră gr. or?

Nici atunci n’ar pute ave acestă 
privilegiu, când ar fi f<5iă oficială 
seu oficidsă a bisericei. Der noi 
scimă, că „Tel. Rom." nu este nici 
una, nici alta, ci este o f6iă poli
tică, ca tbte celelalte foi politice 
române și se deosebesce de aces
tea numai prin aceea, că vrea să 
se gereze cu ori-ce chipă în fața 
lumei ca representantă a bisericei 
române gr. or. și că se laudă a fl 
organă „ confesională “.

Nu cumva circularele politice 
archieresci, car! se publică în frun
tea „Telegrafului Românu" cu li
terele din tipografia archidiecesană, 

îi dau acestei foi dreptulă de mo- 
nopolă în ce privesce interesele 
de vieță ale bisericei greco-orien- 
tale ?

Cumcă „Tel. Rom.", din Sibiiu 
îșl dă în petecă și de astă-dată 
făcendă la adresa ndstră insinua- 
țiuni ridicule, cari suntă o marfă 
vechiă, ce nu mai are trecere îna
intea nici unui Română nepreo
cupată aici la noi, nu ne surprinde 
de locă.

Decă cu tâtă „înțelepciunea" 
și „pătrunderea11 loră nu s’au gân
dită la ună lucru, afle prea cu- 
vioșii politici dela ,,TeI. Rom.“, 
că decă și dânșii aveau, cum amu 
avută și noi, vr’ună raportoră în
tre membrii sinodului parochială 
din Brașovă, ,,a celui mai pon
derosă din archidiecesă“, de sigură 
ară fi putută se publice adresa 
acestui sinodă celă puțină cu trei 
flile înaintea năstră și ar fi pu
tută să’i dea chiar loculă de onore 
în fruntea foiei loră.

Der „Tel. Rom." a așteptată 
pote să-i cadă mura în gură, der 
s’a înșelată, căci chiar de ar fi 
hotărîtă sinodulă de a publica 
adresa sa prin gazete, ceea ce însă 
nu a făcutu, nu urma ca să-o tri
mită numai „Telegrafului Românu" 
și „Gazeta" ca o fâiă de c|i totu 
ar fi publicat’o mai curândă, chiar 
neavândă raportoră specială.

Aceste suntă însă lucruri cu 
totulă neînsemnate, peste cari tre- 
cemă și trebue să trecemă când 
e vorba de binele bisericei și ală 
națiunei. Căci ce voră <jice Ome
nii nepreocupați și în adevără în
suflețiți de marea și sânta causă, 
care este în jocă, când voră vede, 
că și de aceea se mai cere se se 
împiedece ună lucru bună/pentru 
că s’a publicată mai întâiu în 
Brașovă și nu în Sibiiu?

Să ne întdreemă la obiectă.
„Telegrafulă Român" mai c|ice 

în articululă său :

FOILETONULtl „GAZ. TRANS."

împărțirea osindițiloru.
Din cartea lui Dostojevslci: „Din amintirile unei 

case de morțl"
Soi, iubite cetitorii, de ce trebă-i la 

noi corpulă omenescă ? Nu sci? Ți-oiu 
spune dâră eu. Pentru ca să ai în ce să 
bați, sâ dai cu bățulă, gârbaciulă.

Când am ajunși! eu aici, spatele 
mele erau numai o rană prinsă pe 
jumătate (scorțosă.) Mediculă mi-a ciu
pită și de trei ori locurile în juruită că
rora crescuse carne viă; tăte acestea 
însă nu mi-au ajutată decâtă forte pu
țină, fiind-că umblarea ostenitore îmi 
turbură pănă și somnulă și astfelă nu 
potă să prindă putere.

Ml-ar plăcea să dormă în curtea os- 
trogului, nu-mi pasă, arunce pe mine 
de cjece-orl atâtea lanțuri numai să nu 
audă grozavele văetărl și planșetele. ErI 
după amedl a fostă aici adjutantulă ins
pectorului supremă, locotenentulu Sas- 
kin. A cetită lista arestanțiloră, cari 
sunt de a se trimite în minele de 
plumbă. Spre marea mea bucuriă și eu 
suntă între ei. Eskatov, Kulin și Piata- 
rog îmi invidiăză sortea, fiind-că guver- 

natorulă vre, ca pe dânșii, ca nisce rău
făcători afară din cale periculoși, să-i 
țină pururea înaintea ochiloră săi. Pău, 
că mi-se face milă de bieții băieți. Mai 
alesă mi-e milă de Kulin, care odinioră 
era celă mai iubită și mai cinstită în so
cietatea înaltă din Moscva, er acum în 
fiă-care Sâmbătă sera înainte de culcare 
capătă câte 12 bice, fiind-că a fluerată 
nisce cântece dintr’o operă francesă. In 
Mercuria viitore fiă-care va sci, unde va 
ajunge, și decă voiu fi scăpată norocosă 
din visitația medicală, întru câtă adecă 
nu mi-se voră observa ranele, în totă 
casulă voiu scăpa din ostrogă. Suntă 
aici vre-o dece arestanțl, cari fiind-că 
s’au încercată de repețite-orl să fugă, 
nicl-odată nu voră pute să vecjâ lumina 
dilei, dâr pentru acesta mereu îșl fră
mântă capulă, în ce chipă să scape, ca 
să nu mai potă fi aduși aici. Unulă dintre 
ei, pe ai căruia părinți îi cunoscă bine 
din Petersburg, ca ingineră la căile fe
rate ajunse în Kharkovig, unde ună ins- 
peotoră, care în totă loculă umbla pe 
urma lui, a pusă mâna pe elă.

Rari suntă aceia, cari facă grozava 
cale fără de ajutoră streină, er acela, care 
dă fugariloră fiă și o lingură de apă se 

pedepsesce cu mârte, cu t6te acestea tî- 
nărulă meu prietină durmia în fiă-care 
di în pată mole și caldă și nicăirl nu 
era lăsată fără de bani.

Locotenentulă Saskin căuta pe cine
va prin pestrița societate, fiind-că nu se 
mulțămî cu consemnările făcute aici, ci 
îșl luă de ajutoră lista, ca să constate 
identitatea personeloră.

E lucru vechiu deja, că pentru bani 
poți căpăta ori ce în ostrogă; der vai 
aceluia, care-șl ascunde, său ișl tăinu- 
iesce banii. Pe unulă ca acesta îlă chi- 
nuiescă mai tare, ca și când scie Dum- 
nedeu, ce mare făcâtoră de rele ar fi.

De bună semă domnulă Saskin a 
mirosită, că și eu am câțiva imperiali; 
fiind-că atunci, când am pășită afară din 
rendă m’a întrebată de ce nu pună sub 
fierăle mele bucăți de postavă? Astfelă 
de bucăți de postavă escortatorii noștri 
le vindeau cu bani forte scumpi în 
decursulă drumului, der tote aceste ne 
folosiau forte puțină, fiind-că îndată 
ce ajungeamă în ostrogă streină ne lua 
numai decâtă de sub verigile lanțuriloră 
postavulă. In altă di eră îșl putea lua 
omulă nou postavă. Saskin numai de 
acesta mi-a pusă întrebarea, din care eu 

am pricepută destulă.
„De postavă n’am lipsă", i-am răs- 

punsă, „der permite-ml, domnule, ca peste 
nopte sâ râmână în curtea ostrogului. 
înăuntru nu potă durmi de larma cea 
mare."

— „Hei, der bună lucru trebue c’a- 
vețî, de chiar și noptea sunteți tredl", 
râspunse Saskin. „Acuși o sâ vâ caută 
eu de trebă".

ț)icendă acestea, se’ntdrse de cătră 
mine c’o față ca și cum ar fi voită 
sâ-ml dică : „der nu’ml dai banii?".

Visitația medicală de aceea se,,obicl- 
nuesce a se face, pentru ca să se potă 
hotărî măsura pedepsei pentru fiă-care 
arestantă.

Fără de bătaiă nu se pote închipui 
pedepsirea vre-unui arestantă. Sciu ună 
casă, când respectivul a căpătată 3— 4000 
de bâte în decursă de 10—15 ani, în 
dose mai mari seu mai mici. Totă lu- 
crulă acesta atârnă dela guvernatoră, 
care în pedepsirea afaceriloră deosebite 
dispune după plăcerea sa.

De cine more e cu atâtă mai bine, 
actele procesului său se pună în ar- 
chivă, deși banii pentru întreținerea lui 
îi tragă respectivii încă ună lungă șiră 
de ani.



Nr. 140—1890.Pasnna 2

„Toții acei indivizi, cari ca membri 
ai parochiei, dela Sf. Nicolae din Bra- 
șovă, întruniți în sinodă parochială, au 
luată conclusulă înaintată în formă de 
adresă cătră Metropolitulă nostru, ca 
Români și ca civl ai statului se puteau 
întruni într’o adunare politică, ca să ia 
totă acelă condusă, s&’lă publice prin 
chare etc. și nimeni nu le pute face nici 
o imputare, pentru că se folosiau de 
dreptulă celă au în stată“.

Se vede că „Telegrafulu Ro
mânii “ nu vrea se scie, că esistă 
o biserică luptătore aici pe pă
mântii, care se compune din cetă
țeni ai statului și încă clin Români, 
ci are în vedere numai biserica 
triumfătore, care petrece în ceta
tea lui Dumnec^eu și nu pe pă- 
mentu și care de sigurii că n’are 
de a se lupta cu „Kișdedovurile" 
d lui Csaky.

Der să admitemii pentr’unu mo
ments împreună cu „Tel. Rom/, 
că membrii bisericei în sinâdele 
loru trebue se se desbrace de Eulu 
lord, ca Români și cetățeni ai sta
tului, și se considere numai Eulu 
lorii bisericescu: întrebămu, este 
adeveratu, că nimeni nu le putea 
face nici o imputare dâcă se în- 
truneu „ca Români și ca civl ai 
statului“ într’o adunare politică, 
ca sS ia unii conclusu în contra 
proiectului de lege alu d-lui Csaky ?

Constatat’amu deja cu părere 
de reu, că „Telegr. Românii11 are 
o memoria forte slabă!

Nu ve aduceți aminte onora- 
bililoru și „ocoșiloru”, că la 1883 
totu acei indivizi ai parochiei sf. 
Nicolae, cu puține escepțiuni, s’au 
fostu întrunită ca „Români și ca 
civl ai statului” într’o adunare po
litică și „folosindu-se de dreptulă 
ce’lu au în stătu” au protestată 
în contra proiectului de lege pen
tru scolele medii? Nu ve aduceți 
aminte ce s’a întâmplată atunci? 

Atunci totă „Telegrafulă Ro
mână” celă cu „competență” es- 
clusivă, a publicată în fruntea sa 
circulara politică a Metropolitului 
Mironă cu data de 3 Martie 1883, 
în care i-se tace grave imputări în- 
tregei preoțim! parochiale din ar- 
chidiecesă, precum si fruntașiloru 
comuneloră bisericesc!, pentru-că 
au luată parte la acele adunări, 
pe care le-a numită „tumultuose11 
și „periculose intereseloră națio
nale bisericesc! ?”

Spuneți-ne acuma prea cuviin- 
cioșiloră dela „Teleg. Română“, 
că dâcă primejdiă este pentru bise
rică când credincioșii ei își ridică 

Pe timpulu domnirei fericitului întru 
domnulă Țară s’a petrecută următărea 
întâmplare: O anumită teatralistă, Pa- 
roskaja, se dice că și-a otrăvită bărbatulă 
și pentru acesta a ajunsă prin grațiare pri- 
sonieră pe 20de ani în Sachalin. Se înțelege 
de sine, că nimeni în lume n’ar pute să 
trăescă 20 de ani în Sachalin, și de 
aceea pentru vieța Paroskajei nimeni 
n’ar fi dată nici măcară ună acă fără 
urechi. După cum s’a adeverită mai târ- 
diu, bărbatulă domnei nu numai că n’a 
murită, ci sănătosă și în putere fiindă 
înfunda strajnică busunarele bancheriloră 
din Monaco și Monte-Oarlo, după-cum 
se obiclnuescă s’o facă acestă domnii de 
pe la noi.

Paroskaja însă abia a ajunsă în 
Sachalin, și după câteva luni nu se scie 
cum și în ce chipă, der destulă, că a 
murită. Pănă aici tote ar fi mersă în 
ordine, der întâmplarea a voită așa, 
oa într’o di frumosă femeiă și bărbată 
să se întâlnesoă în Parisă. Domna Pa
roskaja a apărută de-o dată în pădurea 
Boulognei într’o elegantă trăsură a 
unui domnă rusă de înaltă posițiă, er 
d-lă Paroski stândă doi pași departe de 
trăsură numai decâtă și a cunoscută ne

glasulăînsinode, și dâcă primejdiă 
este pentru biserică când își ridică 
glasul în adunări politice, „cacivi 
ai statului “ în contra încălcări - 
loră celoră dela putere, atunci 
cum și unde se’și mai potă apera 
biserica drepturile, autonomia și 
instituțiunile sale?

Der se terminămă.
Primejdia cea mai mare nu 

este „situațiunea critică11, de care ne 
vorbesce „Tel. Română.”

Situațiunea este critică fără în- 
doiâlă, dâr ea devine în adevără 
critică nu prin pretinsa „nesoco
tință” a omeniloră, conscii de 
drepturile și de datoria loră ca 
buni creștini și Români, ci prin! 
slăbiciunea celoră din fruntea bise-' 
ricei. cari, în locă sâ caute cu 
tote mijlocele de a face se se 
manifeste cu tăriă drepturile de 
sine stătătore ale bisericei, toc
mai în aceste momente critice. 
voră se le ascundă sub obrocu, și j 
cari, în locă de a apela la con- 
cursulă clerului și a poporului 
spre a salva naționalitatea în bi-. 
serică, se lapedă de ea înaintea 
falangei dușmane și voră se su-' 
grume vocea poporului, ca acâsta 
falangă se iâsă cu atâtă mai ușoru , 
biruitâre. :

In fața acestoră acte și a aces-' 
tei procederi trebue se esclamămă 
cu evangelistulă:

„Vai vouă fariseiloră și cărtu- 
rariloră, cari înghițițl cămila și 
strecurați țințarulă!”

Serbia si Milan. i’ I
O telegramă din Belgrad ă presentă j 

posiția lui Milan în Serbia în urmă- , 
tărele :

„Fostulă rege deja de două luni stă 1 
în mare dușmăniă față cu guvernulă. | 
Elă a voită, ca guvernulă să ia energice 1 
disposițiunl față cu regina Natalia, și 
când guvernulă i-a refusatu acesta, fiind
că regina Natalia în timpulă din urmă 
s’a purtată forte corectă , Milan șl-a 
dată silința a tace pe regență să ia po- 
sițiă față cu guvernulă radicală. Der j 
regența, care a pricepută, că ună ast- I 
felă de pasă ar pricinui mari pericole, I 
mai bucurosă a consimțită cu ministe- 
riulă radicală, decâtă cu Milan. Der 
exregelui nu i-a succesă nici încercarea 
de a câștiga pentru scopurile sale pe 
Garașanin, care a declarată, că Milan 
i-a răsplătită în modă bruscă servițiile, 
ce i-le-a făcută, și deci partida progresistă 
își va face calea ei. In urma acesta 
lui Milan nu-i va rămâne alta, decâtă 

vasta. Tote acestea n’ar fi cășunată nici 
o supărare, der femeia fiindă în cre
dința, că bărbatulă ei nu va tăce, pen
tru totă lumea n’ar fi mai rămasă în 
Parisă.

Paroski a cercetată pe ambasado- 
rulă rusă și în puține cuvinte i-a spusă, 
că elă a fostă esilatăpe veciă din Rusia, 
fiind-că ună puternică domnă cu forța a 
vrută să ia pe soția lui.

Raportulă ambasadorului a ajunsă 
pe o cale ore-care directă la mâna Ța
rului...

„Parosltaja Katalin Pavlovna, ares- 
tantă, a murită la 9 Ianuară 1870 de 
aprindere de creerl“, raportă guverna- 
torulă din Sachalin.

rParoslci Paul Pavlovki, pe care l’a 
otrăvită nevastă-sa, a murită la 10 Oc- 
tomvre 1869“, raporta primarulă orășe- 
nescă din Moskva.

Care a fostă sfîrșitulă nu sciu, — 
atâtă însă e sigură, că afacerea prove
nită din „cele două erori de penă“ a 
fostă trăgănată pănă când a murită Ța- 
rulă. De atunci nime nu mai cerceteză 
unde și ce s’a făcută părechia Paroski.

(Va urma.)

să părăsescă țera, în care nu mai are 
aderenți. Dreptă dovadă despre nepo- 
pularitatea lui în Serbia, totă acestă te
legramă aduce faptulă, că în țeră se 
credă ca adevărate scirile ce le răspân- 
descă inimicii săi, că adecă Milan i-ar 
fi inspirată lui Kalnoky cunoscutele de
clarații față cu Serbia, elă a făcută pe 
guvernulă ungurescă să emită ordina- 
țiunea privitdre la oprirea exportului 
porciloră serbescl, pentru ca prin acesta 
să se producă relații încordate între Ser
bia și Austro-Ungaria, er Milan cu aju
toră militară austro-ungară să ocupe de 
nou tronulă serbescă.

Esecutarea lui Panița și pressa rusăscîi.
Era de prevădută, că pressa ru- 

sescă își va ridica vocea în contra
esecutărei lui Panița. 
din incidentulă acesta

Așa „Svjet“ 
atacă vehe

mentă pe Bulgaria și pe principele Fer
dinand. Foia rusescă numesce esecu-
tarea o ucidere. Principele Ferdinand, 
acestă caracteristică representantă ală 
Austro-Ungariei, prin călătoria sa a ară
tată pe față, că vre să-și asigureze 
pielea. Călătoria acesta cade tocmai pe 
cimpulă când Porta cumpănesce răspun- 
sulă, ce are să-lă dea notei bulgare. 
Nota acesta este o cutezare orbă și fără
de păreche din partea usurpătoriloră din 
Sofia. Călătoria lui Ferdinand e de a 
se aduce în legătură cu acești pași cu
tezați. Faptele aceste obrasnice n’au 
nici o însemnătate practică. Cestiunea 
oriantală va deveni și mai acută, decă 
Turcia va face ună pasă greșită, la ceea 
ce se vede, că se așteptă binevoitorii 
lui Coburg din Viena.
Amenințări serbescl contra Austro-Ungariei.

Relațiile vamale dintre Austro-Un
garia și Serbia devină totă mai încor
date. „Odjeku , organulă partidei gu
vernamentale, elice cu emfasă, că Serbia 
e gata de bătaia, der în bătaia acesta nu 
va fi păgubită poporulă serbă, ci Austro- 
Ungaria, a cărei lume comercială, prin 
închiderea graniței serbescl, ar suferi o 
grea lovitură, fiindă-că Austro-Ungaria 
este avisată la Serbia.

O telegramă mai nouă din Belgradă 
asigură, că greutățile dela graniță crescă 
mereu. Călătoria ministrului Taușano- 
vicl va rămâne, fiindu-că comisia miestă 
nu se va întruni. Guvernulă serbescă 
declară, că o împăciuire acum nu mai e 
de a se aștepta. Guvernulă serbescă va 
fi nevoită ca pe timpă de 5—6 dile să 
închidă cu desăvârșire granița. E mai 
pe susă der de ori-ce îndoielă, că întor
sătura acesta a lucruriloră este urmarea 
șoptiriloră rusescl.

Teatru maghiară in Brașovu. O sur- 
prisă forte neplăcută — scrie „Kronst. 
Zeitungu — i s’a făcută Lunia trecută 
publicului, care cerceteză teatrulă ma
ghiară, împărtășindu-i-se, că priveghi- 
torea ungurescă d-na Rlaha șl-a sistată 
deodată „cântarea ei fermecătdreu și a 
plecată din Brașovă, deorece directorului 
teatrului, Kbmley, din causa mai multoră 
datorii de mai nainte, ’i s’a secvestrată 
totă și așa n’a mai fostă în stare a plăti 
artistei onorarulă ficsată în contractă.
Ne este o enigmă, adauge numita foiă, 
cum va pute ajunge acum publiculă, 
care a cumpărată bilete înainte, să-și 
recapete banii, cari fură secvestrațl la 
cassă. — Acestă grea enigmă voră fi 
în stare a o deslega cei dela „Kultur- 
egylet.“

Foile ungurescl luândă și ele actă 
despre acestă scandală, cum îlă numesce 
„Erd. Hrd.u, dică, că prin acesta repu
tația teatrului ungurescă a suferită o 
pierdere așa de mare, încâtă ună lungă 
șiră de aul nu va fi de-ajunsă să-o re- 
pareze, și că cununa de lauri, pe care 
maghiarimea din Brașovă a vrută s’o 
prede dreptă semnă de ondre artistei 
în sera aceea, s’a schimbată deodată 
într’o cunună de jale pentru afacerea 
teatrului maghiară în Brașovă.

*
* *

Arderea steagului negra-galbenă. Ce- 
timă în „Egyetertes“, că o telegramă 
din Carlo vată (Karlstad t) esplică lucrulă 
astfelă: Generalulă Reicher a venită 
în Carlovață, oomitatulă Zagrabiei, 
(Agramă) pentru ca să visiteze scola 
militară de acolo. A trasă la hotelulă 
„Fiume“, unde pe baloonă i-s’a pusă ună 
stegă negru galbenă, care ajungea pănă 
la ușa cafenelei din parteră. Deodată 
stegulă a luată flăcări. O mână necu
noscută i-a dată focă. Cei din cafenea, 
când au văcjută flăcările, au năvălită 
afară și au stinsă foculă. Consiliulă co
munală s’a întrunită numai decât ă. Re- 
sultatulă întrunirei lui e, că o deputa- 
țiune de doi s’a dusă la comandantulă 
de corpă și în numele orașului a es- 
primată regretele pentru întâmplarea 
neplăcută. Autoritatea a ordonată strictă 
cercetare pentru descoperirea făptui
torului.

* * *
Corală metropolitanii din Iași de sub 

conducerea d-lui Gavriilu Musicescu, va 
concerta, precum ni se spune, și în Lu- 
goșu, ba va cânta și liturgia în biserică, 
fiindă programulă astfelă întocmită. 
Avisă coriștiloră din Bănată!

* * *
Starea sămănăturilorîi. Ni-se scrie din 

Turda: Semănăturile pe la noi erau fru- 
mdse înainte de răceli, acuma după ră
celi însă nu promită multă. Cucuruzele 
au împilită, grânele încă au rămasă în- 
dărătă, ba ici colea se ivesce tăciune și 
rugină. Erburile cu puțină suntă mai 
bunișdre, ca în anulă trecută. Fenulă, 
ce s’a făcută pănă acuma printre ploi, 
nu-i pre bună. Bucatele s’au scumpită : 
grâulă frumosă se vinde metreta de 
litră (â 20 litre) cu 1 fl. 60 cr. și mai 
bine, ba nici nu se prea capătă de ven- 
dare câtă s’ar pute treoe. Cucuruzulă 
90 cr., ovesulă 75 cr. și mai bine, să- 
cara 1 fl. 10 cr.

* 
* *

Osemintele lui Mickievicz s’au ridi
cată la 27 Iuniu n. cu mare ceremonia 
din cimiterulă dela Montmorency, unde 
își dorină somnulă de veci mulțl refu- 
giațl poloni. In mormentă erau 4 cos- 
ciugurl, dintre cari unulă cu osămintele 
poetului, âr celelalte cu a copiiloră și 
nevestei sale. Sicriulă lui Mickievicz as- 
tăcjl (Joij sosesce peste Tirolă în Viena, 
er de aici va fi dusă în Cracovia. La 
gara de Nord a Vienei deputațiunile 
reuniuniloră polone arangiază o serbare. 
In sensulă programului sărbărei va vorbi 
în numele întregei colonii polone, prin- 
țulu Czartorisky și apoi representanții 
reuniuniloră polone. Aceștia voră îm
pinge înșiși vagonulă, în care se află 
sicriulă marelui poetă, spre locomotivă. 
In Cracovia s’au făcută mari pregătiri 
pentru acestă serbare. Mai multă de 
100,000 persone și-au insinuată condo- 
lențele. Ună comitetă de țărani din Wa- 
dowic a adunată fire de cereale din 
tătă Polonia, din care făcendă o mare 
cunună voră depune-o pe sicriulă poe
tului. Intre alte cununi se va pune pe 

I sicriu și una din partea orașului său 
natală Novogrod. Osămintele lui Micki
evicz voră sosi la Cracovia în 4 Iulie. 
La serbare voră lua parte și Poloni 
din America. Cracovia în acea di va fi 
iluminată. Totă privitoră la acestă ser
bare o scire din Cracovia spune, că 
agentulă diplomată rusă din Viena a 
declarată ministeriului de esterne, că ser
barea Mickievicz din Cracovia decă s’ar 
face în modă demonstrativă ar atinge 
neplăcută pe Rusia. In urma acesta din 
Viena s’a dată ordină ca să se înoun- 
jure ori ce demonstrația politică și să 
nu se întrebuințeze insigniile și marii 
vulturi poloni în conductulă serbărei. 
Polonii suntă forte deprimați din causa 
acestui ordină.

* * *
Focă mare. In 25 Iunie, precum se 

scrie din Oedenburg, în comuna Czirak 
au arsă 70 de case.

* * *
Foculti din Ocna-Sibiiului, despre care 
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amil vorbitfl în numârulă de erl, s’a is
cata, cum află „Sieb. Tagbl.“, prin aceea, 
că nisce băieți princjândă una șorece, au 
turnata petroleu peste elă, i-au data foca 
și apoi l’au lăsata să fugă. Părinții pota 
învăța și de aici să nu lase chibriturile, 
petroleula ș. a. pe mâna copiiloră !

* •s *
Bole epidemice. Din Turda ni-se scrie, 

că acolo a începută să graseze tusa mă- 
gărescă, care între copiii pănă la doi ani 
seceră și victime. De asemenea s’a ivita 
ici colea și bubatula.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Benică, 18 (30) Iunie 1890.

Abia au trecuta 5 luni de fjh®> d® 
când preotula nostru Ioana Nobili a tre
cuta la cele veolnice, și lipsa de preota 
în comuna ndstră Benică e forte simțită, 
așa că abia credă să fiă cu putință, ca 
parochia nostră, amăsurată prescriseloră 
dreptului canonica, să se potă lipsi de 
preota în decursă de unh ană de dile, 
prevăzuta pentru văduviă, din causă că 
de mai mulțl ani s’au negliată forte 
multa atâta trebile școlei, câta și ale 
bisericei, așa că s’ar păre, că parochia 
nostră cine scie de câți ani n’ar fi avuta 
preota. Afară de acâsta ne-a mai osân
dită Dumnedeu să avemă în mijlocula 
nostru și vre-o câțiva reformați, ala că
rora preota — încă pănă trăia fiă ier- 
tatula nostru preota, — participa la în
mormântările creștinilora de religiunea 
gr. cat., ba avea îndrăsnelă preotula un- 
guresca a și pedica creștiniloră români în 
limba maghiară.

In fața acestora împrejurări ar fi de 
dorită, ca organele nostre bisericescl să 
nu întârejiă a întreprinde pașii de lipsă 
pentru a se trimite în acestă parochiă 
câtă mai îngrabă una preotă, care să fiă 
la înălțimea chiemărei sale preoțescl, ca 
astfeliu să mai eșimh și noi din nă- 
molă.

Adevărată, că în parochia nostră 
s’a formată o partidă, care nevrândă să 
scie de interesele binelui publică, stărue 
cu ori ce preță, ca să se denumâscă de 
preotă ună băiată de vre-o 17—18 ani. 
Ml-ar plăce să-mi spună însă membrii ace
lei partide, că ce va pute face ună băiată 
fără de lecă de praesă într’o parochiă 
oa acesta, unde precum se vede din îm
prejurările de mai susă, se cere bărbată 
espertă și cu stăruință de feră, pentru 
ca lucrurile școlare și bisericescl neglese 
să le aducă în ordine.

Pe noi însă ne mângăe speranța, 
că Escelența Sa Prea bunulă nostru Pă
rinte Metropolită cu înalta sa înțelep
ciune va soi resolva și cestiunea acesta 
într’ună modă pe câtă se va pute mai 
mângăitoră pentru noi, fiii Săi sufletescl 
■din parochia Benicului.

Unu poporană.

Făgărașiă, 2 Iulie 1890.
In puține liniamente voiescă a aduce 

'la cunoscință următărea întâmplare în- 
grozitore, ce s’a ivită de curândă la noi 
în Făgărașă. Și adecă:

In strada Brașovului, în marginea 
cimiteriului gr. cat. de cătră drumă, 
este o fântână din care beau aprope 
toți locuitorii din aceea stradă, ba chiar 
și călătorii, fiindă apa din ea forte bună. 
In acestă fântână în 1 Iulie st. n. pe la 
orele 91/., sera ojidovoică, — nevasta 
mașinistului Waltmann, — a aruncată 
patru copii și pe urmă s’a aruncată și 
ea. Dintre copii unulă ca de 5 ani a 
strigată așa de tare, încâtă l’au audită 
vecinii, cari îndată au adusă o scară 
lungă, pe care unulă dintr’înșii s’a sco- 
borîtă în fântână și i-a scosă pe toți 
vii, și numai noptea târdiu copilulă celă 
mai mică, pe care încă ’lă lăpta, a 
murită.

In intervals de l/2 oră s’a adunată 
mulțime de omeni din tdte părțile, lu- 
crulă adecă s’a petrecută așa-dicândă 
în publică, și cu tdte astea audă vor- 
bindu-se, că ai loră, adecă Jidovii, 
xjică că nu ea ar fi comisă fapta acesta, 

ci alții, ceea ce însă nicl-odată nu erectă, 
că sunta în stare a o constata. Dâr cum- 
că ea și-a aruncata copiii în fântână și 
pe urmă s’a aruncata și ea, se pdte cons
tata cu mai mulțl martori; ba chiar co- 
pilula ei cela mai mare, după-ce s’a re
culesă, a spusa înaintea multora, că 
„marna m’a aruncata în fântână11. Apoi 
și acela, care i-a scosa din fântână spune, 
că pe nemernica mamă a aflat’o afun- 
dându-și copiii în apă, care din întâm
plare nu era mare, pentru ca să nu mai 
iesă de-asupra, ba chiar și ?pe elă l’ar 
fi apucata să-la tragă în apă. Afară de 
asta o femeia dice, că ar fi vădut’o pe 
ea când și-a aruncata în fântână copi-
lula cela de pe urmă. Dovedi destule 
suntă, prin care s’ar pute arăta vino
văția mamei. Ar trebui ca on. jude
cători ă să întreprindă mai curând a 
pașii necesari în causa acesta, să se as
culte martorii și a nu se lăsa să se mis
tifice lucrula, după cum se obiclnuesce 
în asemenea cașuri. r.

Condițiile de primire în scola și in- 
ternatulu Associațiunei.

Pentru primirea în scola civilă se 
cere atestata despre absolvirea claseloră 
seolei elementare, seu atestată despre 
clasa corespuncjătdre premergătore dela 
o altă scdlă de categoria seolei oivile. 
In lipsa unui astfelă de atestată, primi- 
rirea se face pe basa unui examenă de 
primire.

Didactrula e fixată cu 2 fl. v. a. pe 
lună, și peutru elevele, ce întră pentru 
prima dată în acestă soolă, o taxă de 
înmatriculare de 2 fl. v. a. Pentru ele
vele cursului complementară, prevăcjută 
în §. 6 din stătută, didactrulă este de 
5 fl. pe lună, și la prima înscriere taxa 
amintită de înmatriculare.

Elevele, cari voiescă să fiă primite 
în internată, fiă eleve ale seolei civile, 
seu ale seolei elementare a reuniunii fe- 
meiloră, au să se însciințeze de timpuriu, 
în totă casulă înainte de începerea anu
lui scolastică, prin părinți seu tutori, la 
direcțiunea seolei, pentru a se pute face 
disposițiunile necesare. Taxa internatului 
e de 200 fl. v. a. pe ană, plătiți înainte 
în două seu celă multă 4 rate. Cărțile 
trebuinciose, materialulă de scrisă, de 
desemnă, de lucru de mână, se înțelege, 
nu suntă cuprinse în taxa amintită, ci 
cheltuelile reclamate in acestă privință 
se portă de părinți, întocmai precum 
totă de dânșii se portă cheltuelile pen
tru îmbrăcăminte și încălțăminte, pentru 
instrucțiune în musica instrumentală și 
în limba francesă.

Taxele pentru instrucțiunea în piano 
suntă de 2 categorii :

a) decă o elevă voesce să ia orele 
singură, se compută, la 2 ore pe săp
tămână, taxa de 9 fl. pe lună; decă 2 
eleve împreună iau instrucțiune în acee
ași oră, taxa se compută, la 2 ore pe 
săptămână, cu 6 fl. de elevă; seu :

b) decă o elevă voesce să ia orele 
singură, se compută, la 2 ore pe săptă
mână, taxa de 6 fl. pe lună; decă se 
întrunescă 2 eleve în aceeași oră, taxa 
se compută, la 2 ore pe săptămână, cu 
5 fl. pe lună de elevă. Pentru instrucți
unea în limba francesă, câte 2 ore pe 
săptămână, se compută pe lună câte 1 
fl. de elevă. Tote taxele se plătescă di
recțiunii școlare, care remunereză pe in
structori.

Elevele din internată, afară de scolă, 
au în fiă-care di anumite ore de conver- 
sațiune în limba francesă, maghiară și 
germană. Pe lângă aceea ele se prepară 
și-și înveță lecțiunile sub conducerea și 
cu ajutorulă directdrei și a guvernan- 
teloră.

Elevele, cari voră să fiă primite în 
internată, mai au să aducă cu sine: 1 
țolă pe saltea, ună covorașă la pată, 2 
perinl, 4 fețe de perinl, o plapomă seu 
țolă de coperită,4 ciarșiafurl, (lințolurl, 
lepedee), 6 ștergare, 6 șervete, apoi : 
cuțită, furculiță, lingură, linguriță, perie 
de dinți, săpună și 2 peptenl, care tdte 

rămână proprietatea elevei. Afară de 
aceste schimburile de trupă seu albitu
rile, câte y2 duzină din fiă-care, ciorapi 
colorați vânătă închisă și batiste (mă- 
răml) câte 1 duzină și încălțămintea tre- 
buinciosă. Câtă pentru toalete nouă, pă
rinții și tutorii suntă consiliațl a nu face 
de aceste pentru copilele loră, căci pen
tru a obține o uniformitate în îmbrăcă
minte pentru tdte internele, acele toa
lete cu prețuri moderate se potă face 
aici prin îngrijirea direcțiunii interna
tului. Strînsă de uniformă se țînă: o 
haină, două șurțe, în forma unei haine, 
o pălăriă de iernă și una de vară, cari 
necondiționată au să se facă aici și cari 
peste totă voră oosta cam 20—22 fl. v. a.

Doritorii de a ave „Statutulă de or- 
ganisare“ precum și „Regulamentulă in- 
ternău ală seolei și „Regulamentulă pen
tru cursulă complementară“ le potă primi 
dela direcțiune pentru câte 20 cr. unulă. 
Totă dela direcțiune se pdte primi pen
tru 1 fl. și „Monografia“ seolei, în care, 
pe lângă istoriculă institutului, se află 
descrisă edificiulă seolei și ală interna
tului în tdte amănuntele lui.

Sibiiu, 20 Iunie n. 1890.
Direcțiunea

scoici de fete cu internată.

Literatură.
Vieța municipală la Pompei. Sub 

titlulă acesta a apărută în tipografia 
Curții regale din BucurescI ună frumosă 
și interesantă opă, ală căruia autoră este 
d-lă Ioană Kalinderu. Opulă conține ună 
studiu valorosă asupra regimului muni
cipală romană și mai cu semă a vieței 
municipale din anticulă orașă Pompei, 
despre care se scie, că mai bine de 18 
secuii a stată îngropată sub cenușa Ve- 
zuviului, de sub care, în urma vasteloră 
săpături, succese a fi descoperită pănă 
în timpulă de față cam a treia parte. 
Deodată cu desgroparea acestei părți a 
orașului Pompei, deveni cunoscută și 
viâța provincială din imperiulă romană, 
pe care n’o aflămă descrisă cu preci- 
siune în nici una din operele vechiloră 
scriitori latini. Pe basa impresiuniloră 
dobândite în fața locului, a diferiteloră 
afișe, ce se potă vede acolo pe păreții 
caseloră cu privire'la alegeri, apoi pe basa 
diferiteloră inscripțiunl și publicațiunl ale 
mai multoră bărbați de specialitate — 
șl-a compusă d-lă Kalinderu acestă stu
diu ală sâu, presentândă cetitoriloră ună 
tablou ală vieței municipale din Pompei, 
vieță plină de desiuteresare și de sacri
ficii, arătândă pe fruntașii muuicipieloră 
întrecându-se pentru a lucra cu mai multă 
focă și avântă pentru fericirea micei 
loră patrie. Prin presentarea acestui 
tablou, d lă Kalinderu pune în fața mu- 
nicipieloră moderne ună minunată mo
delă de imitată.

Opulă cuprinde în textă diferite de- 
semnurl de monumente, medalii, măsuri 
de capacitate; felurite facsimile etc. etc. 
Opulă conține 123 pag. formată mare 8° 
și se vinde cu 4 lei esemplarulă.

Dela camera de comerciu.
Liferația. de traverse pentru calea fe

rată. Direcțiunea căiloră ferate de stată 
reg. uug. voesce a’șl asigura cantitatea 
trebuincibsă de traverse din stejară și 
fagă pentru anii 1891 — 1894 pe calea 
escrierei publice de oferte. Ofertele suntă 
a se preda pănă la 25 Iulie a. c. n. la 
departamentulă pentru procurare de 
materiale.

Publicațiunea referitore dimpreună 
cu consemnarea celoră de trebuință se 
află pentru informațiune la biroulă 
camerei de camerță și industriă din 
Brașovă. _________

TELEGRAMELE .G.iZ.TRAKS*.
;8erviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Berlinu, 3 Iulie. Principele Bis
marck a cjisii cătră membrii so 
cietățiloru coloniale germane, că 
densulă n’ar fi subsciisu nicl-odată 
tractatulă colonială, ce s’a înche
iată între Germania și Anglia. 
Cuvintele lui Bismarck au produsă 
mare sensațiune.

Belgradu, 3 Iulie. Consululă 
serbescă Marinkovici a fostă omo- 
rîtă în piață în Pristina de nisce 
asasini necunoscuțl. Se crede, că 
motivulă asasinatului este ună actă 
de resbunare politică. 1

DIVERSE.
Impăratulu Wilhelm, după cum scrie 

o fdiă berlinesă, se ocupă din adinsă cu 
învățarea limbei rusescl. Se (fi0®, îm' 
păratulă a făcută progrese așa de mari, 
încâtă e probabilă, că la viitdrea lui 
întâlnire cu Țarulă va vorbi rusesce. 
Impăratulă cetesce în fiă-care di câteva 
dintre foile rusescl și pricepe ce cetesce 
așa, că rară folosesoe lexiconulă.

Imormentarea lui Panița. O tele
gramă din Sofia spune, că Panița a fostă 
îmormântată la 29 Iunie n. în cimite- 
rulă orășenescă fiind de față nevastă-sa 
și câte-va rude de-ale mortului. înainte 
de-a fi împușcată Panița a disă, că nici 
odată n’ar fi credută, că va fi condam
nată la morte. Pe celă mai tineră din
tre copii săi l’a recomandată îngrijirei 
nașului său, prințului Alexandru Batten
berg, cu care Panița s’a luptată împre
ună vitejesce și a câștigată victoria dela 
Slivnița. Nevesti-si i-a permisă să se mă
rite a doua oră. In corpulă lui Panița 
s’au aflată 16 glonțe, celelalte în picidre. 
înainte de esecutare era generală cre
dința, că Panița va fi grațiată; nime nu 
se gândia la esecutarea sentinței. Se 
cjice, că împușcarea lui Panița a făcută 
mare impresiune asupra corpului ofi- 
oerescă.

Telefonu între Parisîi și Londra. E 
probabilă, că în celă mai apropriată 
viitoră se va oonduce telefonă între Pa- 
risă și Londra.

După cum aflămă, d-lă Victor Both 
și-a provădută deja complectă farmacia, 
în colțul ă dela „stfrada SWieifort!" și „Tir- 
gulă straelorua, ce a fostă cumpărat’o în 
Aprilie a. c. cu totă felulă de mărfuri 
prospete indigene și din străinătate, 
precum și cu aparatele cele mai nouă; 
atragemă cu deosebire atențiunea onor, 
publică, care vine din România asupra 
acestei farmacii forte bine condusă, de- 
drece d-lă Victor Roth a practicată 
timpă îndelungată în farmacia Curții 
regale a d-lui Fr. Brus, calea Victoriei, 
îu Bucuresol, și afară de acesta spre 
complectarea sciințeloră sațe a studiată 
unu ană la Parisă, și vorbindă limba 
francesă perfectă este în posițiă a ese- 
cuta cu acurateță prescrisele românesci 
și franțuzescl ale d-loră medici din Bu
curescI.

Recomandămă onor, noștri cetitori 
acestă farmacia, care corăspunde tutu- 
roră cerințeloră unui orașă mare. Pen
tru orientarea mai ușoră d-lă Victor 
Roth a schimbată numirea farmaciei sale 
și ea portă d’aci’nainte (precum arată 
anunțulă de pe pag. a IV-a) emblema și 
numirea „Farmacia la Ursu.C(

împrumutul^ cu premiulă ungurescă 138.75 
Leșurile peutru regularea Tisei și Se-

Cskr^iilcB plcieă aSrnșwviii
din 3 luliu ut. n 1890.

Bancnote romi'noscl Dump. 9,24 Vend. 9.27
Argintă românescă - 9.20 „ 9.24
Mopoleon-d’orl - - . 9.27 „ 9.29
Lire turcescl - - - 10.56 „ 10.61
imperial! .... 9.54 „ 9.59
Gtalbial . n 5.45 „ 5.50
dens. tono. oAlbina“6'1/0 n 102.—
o - n „ 99.50
Aud le rusescl 133.— ,, 134.—Jdărcl germane - - „ —t_
Liscontulă 6 Sn/j pe ană.

Cnrauditt u dhiubs de Vise»
din 2 luliu st. n. 1890.

Renta do aură 4°/o . . . 102.85
Renta de hârtiă 5% . . 99.80
Imprumutulă căiloră ferata ungare •

aură 117.—
dto argintă - - . . . 97.40

Amortisarea datoriei căiloră ferate d c
Amortiuarea datoriei căiloră tarate de

ostă ungare (3-a emisiune) 113.—
Bonuri rurale ungare 89.—
Bonuri croato-slavone - - 104.25
despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă .... - - . —.—

ghedinului . . 127.- —
Banta de nârtiă austriacă .... 88.30
.■Aenta de argintă austriacă .... 89.05
itenta de aură austriacă.................... 109 30
Losuri din 1860 .............................. 140.20
Acțiunile băncei austro-ungare - - 978.— 
Acțiunile băneai de credită ungar. - 343.75 
Acțiunile băneai de credită austr, - 304.— 
Galbeni împărătesei- ...... 5.52
Napoleon-d’orI......................................... 9.27*/z
Mărci 100 împ. germane .... 57.25
Londra 10 Livres sterling# .... 115.52

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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NUNCIU
Am onbre a însciința pe onoratulu publică comânu, că Farmacia mea, acuma forte bine asortată de ac|i înainte nu mai

I

Ca și pănă acuma, ’ml voiu da tdtă silința, a satisface pe stimatulu publicu românu in tdtă privința.
Cu distinsă stimă VICTOR ROTH,

farmacista, colțialio. Stradei Sciieilorvi. și Terg-nlia straelorvi.
366,1
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No. 107—1890. 864,3—2

Concursă.
Devenindă vacantă postulă de învă- 

țătore pentru lucrulu de mână femeescu, 
desemnulă liniarii, și din mână liberă după 
metodulu mai nou probată și adoptată in 
institutele corespundetore publice, musica 
vocală și caligrafiă la școla civilă de fete 
cu internată a „Associațiunei transilvane 
pentru literatura română și cultura po
porului românău, pentru ocuparea aces
tuia se escrie concursă cu terminulă pănă 
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;

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

d) fiindă limba română limba de 
propunere, să dovedescă, că posedă de
plină acăstă limbă în vorbire și scriere, 
așa încâtă să fiă în stare de a da eleve- 
loră tote 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 în 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 română“, ținută în 
Sibiiu la 23 Iunie 1890.

G. Barițiil, Dr. I. Crișianti,
președ. secretară II.

Nr. 6816—1890. 365,3—2

PUBLICAȚKJNE.
Din partea subscrisului magistrată 

se escrie prin acesta 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 seracl, adecă, 
că nu posedă avere nici mișcătore, nici 
nemișcătore.

2. Atestată de legitimare, cumcă pe- 
tentulu 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.

MersulC. trenurilor^
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1890

SBudajpesta—SP’redeaM O.-lP’esta-AB’adiE-Teiaiiș TeiMȘ-As’adift-BB.-P’esta <7opșa-mftc&—SfiMina
Trenă 
accele

rată.

Trenă Tren de Tren de 
accele

rată per- 
sdne

per- 
sdne

Trenu Trenă 
acceis-
sată

de 
pers.

accele- 
ratu.

Tron de 
per
son o

Trenu 
accele
rat u.

Trenu 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.

Trenu 
accele

rații.

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny

Oradea-mare j

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

3.25
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

8.—
2.—
4.05
5.46
7.01
7.11
7.41
8.16

Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uidra
Vințulii de
Aiud

SUSU

TeiușA

CrăciunelA 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
SighișAra 
HașfalAu 
HomorodA 
Augustină 
Ap ața 
FeldiAra

Brașovă

Timișh
S®re«ieaîu

Bucuros ci

4.26
4.58

9.05
9.35

5.49
6.02

TT2
6.27
7.31
7.55

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

Trenă 
de pers 
10.35
11.02
11 23
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

10.50
7.35'

11.07
1.20
3.02
3.0d
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40

“6?22
6.38
6.59
7.11'
7.24
7.39
7.54
8.11
9.18
9.49
9 56

10.02 :
10.22
10.39
10.57
11.20
11.36
12.04
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30
6.14
6.45

11 âo

6.10,
9.28

11.58
1.51
2.06
2.46
3.40
4.08
4.25
4.51
5.32
5.49
6,11

BucurescI
PredesRfi
Timiști

Brașovă

FeldiAra 
Ap ața 
Augustină
Homorodh
HașfalAu 
SighișAra 
Elisabetopole
Mediașă

6.28
6.44
7 04
8.30
8.55

10.31
11.19
11.27
11.35
12.02
12.26

1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.391

~6~03
7.5,1
8.36
9A0
9.44

10.31

Copșa mică

Micăsasa
BLașiu
CrăciunelA

TeiușA

AiudA 
Vințulii 
Uidra 
Cncerdea 
GhirișA 
Apahida

Clușiu

de sus A

11.23
12.08

NădășeiA 
Ghîrbău
AghireșA
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev
Mezo-Telegd
Oradea-mare j 

P. Ladâny 
Szolnok

ISudapeaca

Viena

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

4.10
4.50
5.50

7 22

7.51
7.58
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

1.10
1.36
2.0l 
2.08
3.31

4. -
4.44
5.20
5.47
6.35
8.12
8.4?
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

4.45
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04 
11 30
11,51
12.27

Viena
BSudapeaita
Szolnok

Ar add

fi 11 3.31
i ib 6.35
8.40 6.50
1.40 3.—

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

1.35
1.59
2.32
2.53
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
8.5C
9.05
9.19
9.43 

10.02
10.41 
10.56' 
11.13 
11.32 
12.07
12.41

1.09
3.03
5.101
8.15

10.40

Glogovațu
Gyorok
PaulișA
Radna-Lipova
Conop
Berzava
SoborșinA
Zamh
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulh de josh
Âlba-Iulia
Teinșu

8.—
2.-
4.20
8.10

^2.20
(2.34
= 3.05 
|3.23 
= 3,39

10.50
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
9.31
9.56

10.17
10.44

7.20

3.25
9.40
1.02
5.27
5.50
6.0'Z
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

(TeiușA 

Âlba-Iulia 
VințulA de joșii 
ȘibotA
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
ZamA 
SoborșinA 
Berzava 
Oonopil 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradu

Szolnok
ISudapeatn

Viena

5.49
"?6.06
=■6.24
B6.53
= 7.06
7.45

11.51
1.55

“7.20l 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

Sfimea’isi (Piski)-®®eț,roșeMSî IFetM’Oșeni-SimeriațPiski)

T£mișoR*a

T. d. p. T, omn. T. omn. 1 T. omu. T. omn.
Simeria 7.17 11.28 3.50 Petroșeni 6.05 10.42
Strein 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23
Hațegă 8.45 1.08 5.2,0 Crivadia 7.26 11.57
Pui 9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33Crivadia 10.37 2.51 7.03 Hațegh 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
AradulA nou 
NAmeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Tijnlșdra

6.05

Mureșw-Eaidoșu-SS5sti-E|,a BSistrița-Mureșu-Izudoșâ

Murești-Ludoșh
Țagă-Budatelecfi
Bistrița

T. oînn.ji
4. — | Bistrița
g 4y.| ȚagA-Budatelech 
g ggil MurAșh-LudoșA

T. omir
1.16
4.50
7.21

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

Copșa-mică
Șeica mare 
LAmneșh 
Ocna
Sibiiu

Tr. dc p. I. <U p.

4.05 10.47
4.35 11.17
5.16 11.58
5.47 12 29
6.10 12.52

l'r. oinn

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

T. omn.
4.03
4.49
0.24 

Toi
6.43
7.28
8.-

TimisoB'a— Ai*add
T. omn. T. omn. T‘ omn. T. omn.

6.18 4.18 TimișAra 6.30 1.10
6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
7.56 5.50 NAmeth-Sâgh 8.37 3.03
8.14 6.06 Aradulti nou 9.09 3.41
9.04 6.50 Aradu 9.25 3.55

filiirișâ—Tur da

Ghirlșd 7.40 10.50 3.56 y.30 Turda 6.05 9.40 2.40lj
Turda 8.- 11.10 4.10 9.50 Ghirișd 6.25 1

0
 

r—
(

3.-1

t fișară—dorBieiw

a.20 
8.40

OdoMdaeia—SigJhisera j

Sibiiu
Ocna
LAmneșh 
Șeica mare 
Copșa-micâ

Tr. oiun.

7.35
8.02
8.30
9.05
9.34

Tr. do p.

4.34
4.58
5.25
5.55

Tr. do p

9.50
10.14
10.40
11.10
11.356.20

Cncerdea
RegNnulu săsescsi

Tr. do p. Tr. de p. Tr, omn.

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

n u 1 5.30 10.54 5.35Oșorhelu < 5.50 4.58
Reghinul-săs. 7.25 7.-

săsesc^-
<J>ș®B*heâaR-Oacerdea

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

Reghinul-săs. 8.25 8.—
Oșorhelu 10.— 9.49

1 7.24 5 54 10.20
Mirașteu 7.44 6.14 10.39
Sânpaulh 8.07 6.37 11.02
lernuth 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.2f 11.53
Ludoșh 9.35 7.41 12.06
Cheța 9.51 7.57 12.22
Cncerdea 10.23 825 12.50

Simeria (Piski)-UnBied.
Tr; omn.

Simeria (Piski) 4.-
Cerna 4.21
UniedAra 4.50

Rlnied.-Simeria (Piski).

SighișAra
Odorheiu

11.25
7.49 1.50

Odorheiu
Sighișdră

8.40 2.45
10.52 5.28

LniedAra
vCrna
Simeria

l 
I

I 
I f

) 
I

I
1

iipografis. A. MUREȘIANU Brașov.


