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îbToix aToonamentu

„GAZETA TRANSILVANIEI“.
Cu fl Iulie flSWO stilu vechiu 

8’a deschișii nou abonamentu, la care ît>- 
vitămu pe toți amicii și sprijinitorii foiei nâstre.

Prețulu abonamentuluis
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl. 

pe ș6se luni 6 fl., pe uni ană 12 11.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unu 
ană 40 franci.

Abonamente 9a numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe ană 2 11., 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 lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă. 
_ _ _  _ AOministraflunea „Gazetei Transilvaniei11.

Brașovii, 2 Iulie st. v.
Nu de multti amu vorbitu des

pre stăruințele și luptele naționa- 
liștiloru slovaci din Ungaria.

Slovacii nu numai că nu s’au 
descuragiată în urma lovituriloru 
ce le-au suferită în cei douecfecl 
de ani din urmă interesele loru 
de vieță naționale, der suntu firm! 
hotărîțl a și le apera și în viitoră 
cu totă bărbăția.

Spre a încuragia pe luptători, 
organulă națională slovacă și foile 
amice causei Slovaciloru aducă din ! 
când în când articull și corespon- I 
dențe retrospective, arătândă stă
ruințele naționaliștiloru slovaci din 
trecută.

Astfelă tace „Parlamentar" din J 
Viena din incidentulă apropiatei 
aniversări a înființării societății 
slovace „Matica“, care a tostă mai 
în urmă cassată de guvernulă un- 
gurescă, unele priviri retrospective. 
Arătândă scutul și sprijinul, de care 
s’a bucurată ,,Matica“ la înființarea

ei în 1863 din partea monarcbului, 
care a contribuită și la fondulă aces
tei reuniuni „naționale literare" slo
vace o miiă florini, numita fbiă 
amintesce, că la 1863 Slovacii pre
tindeau ca la regularea stăriloră 
în Ungaria se fiă și ei întrebați; 
ei cereau ca cestiunile de dreptă 
publică se nu se resolveze fără con- 
cursulu Ioră:m7w7 de nobis sine nobis ; 
pentru-că poporulă slovacă în pute
rea individualității sale este un fac- 
toră însemnată în organismulă 
Ungariei, și acestă organismu nu
mai atunci va fl sănătosă, când 
voră conlucra armonică tbte mem
brele lui.....

După ce le reamintesce tote 
acestea, autorulă articulului, des
pre care vorbimă, continuă ast
felă :

„Despre aceea, care este aeji si- 
tuațiunea Slovaciloră, când pe te- 
meiulu pactului dela 1867 Ungu
rii eserciteză o domnire nemărgi
nită în tdtă Ungaria, își pote face 
omulă o ideă, decă va receti ceea 
ce a scrisă în anulă 1863, așa der 
încă înainte de îucheierea pactu
lui, fbia oficială a guvernului aus
triacă „Prager Zeitung." Acesta 
caracterisa situațiunea Slovaciloru 
în modulă următoră :

„„Ultra-naționalii noștri ma
ghiari nutrescă fără sfială ten
dința, de a șterge tote națiunile 
nemaghiare din istoriă și de a 
anecta teritoriile locuite de ele ca 
proprietate esclusivă... Doctrina 
lui Monroe: America e numai 
pentru Americani — care atinge 
atâtă de neplăcută pe locuitorii 
din alte continente, cu tote că în 
America tuturoră națiuniloră li-se 
lasă neatinse celelalte drepturi, nu 
e nimică pe lângă modulă cum 
tracteză fanaticii maghiari na
ționalitățile nemaghiare. Despre 
o recunbscere de faptă și a altoră 
drepturi naționale, decâtu cele ma

ghiare nici că voiescă să scie în 
Ungaria. Procederea ultraiștiloru 
maghiari, cari s’au dedată să fo- 
losescă pe Slovaci ca nicovală deș
teptă însă resistența acestora. In 
luptă crescă puterile, mai alesă 
când e vorba de-o luptă pe vieță, 
pe morte, când e vorba de a fi 
ori a nu fi. Atunci omulă își în- 
cordeză tote puterile și jertfesce, 
decă e de lipsă, și ultima picătură 
de sânge ori se gândesce la alte 
mijldce de scăpare..

„Popbrele Ungariei", esclamă 
acelașu cjăaru în altă locă, „au pos
tulate în interesulă naționalității 
loră, der aceste postulate ac|I se ig- 
noreză. Noi Slovacii n’avemu nici 
scole medii, nici poporale, adminis
trația comitatului și justiția mergă 
totă în limba maghiară și de a întră 
în dietă ne este oprită. Unde 
este deplina egalitate de dreptă 
și egală îndreptățire, de care ne 
vorbea dieta ungurescă la 1861 ? 
Naționalitățile suntă cuprinse de 
neliniște și confesiunile îșî temu 
esistența loră!"...

Causa jimasiiiliii iii Beinșu
în consistorială greco-catolicu oradanu.

Sub acestă titlu „Familia" din 
Oradea-mare publică despre decur- 
sulă ședinței dela 9 1. c. a consis- 
toriului plenară de acolo o scurtă 
dare de semă, care pare a ave ca- 
racterulă unui comunicată semi- 
oficiosă și pe care o reproducemă 
ac|I fără de nici ună comentară. 
La rendulă nostru vomă reveni 
asupra acestei importante ședințe 
pe temeiulă informațiuniloră pri
mite.

Etă ce scrie „Familia" :
La 9 1. c. s’a ținuta în reședința 

episcopescă gr. c. din Oradea mare, sub 
presidiulă Pr. S. Sale d-lui episcopii die- 
cesanii Mihailă Pavelă, ună consistoriu 
plenar, la care s’au invitat nu numai toți 

asesorii consistoriali, ci și toți protopopii 
și administratorii protopopescl, precum 
și mai mulțl parochl din diversele pro
topopiate. Sciindu-se, că în acestă șe
dință consistorială-plenară și înmulțită 
are să se lămurescă cestiunea gimna- 
siului din Beiușă, și anume introducerea 
limbei maghiare ca limbă de propunere 
în cele patru clase superiore ale numi
tului gimnasiu, aprdpe toți invitații s’au 
presentată, ba și alții s’au întrunită, în
oată numărulă celoră presențl s’a ur
cată la 54. Despre decursulă ședinței 
primimă următdrea informațiune: II. Sa 
părintele episcopă diecesană, Mihailă Pa
velă, deschidendă ședința, a făcută is- 
toriculă faseloră, prin care a trecută 
gimnasiulă din Beiușă și sub impresiunea 
unei emoțiunl vedite a relatată despre 
măsurile, ce a luată, pentru conservarea 
acestui clenodiu scumpă ală diecesei 
oradane gr. cat. Cuvintele sale părin- 
tescl, isvorîte din cea mai devotată 
inimă românâscă, au produsă impresiă 
forte adâncă asupra tuturora, în ochii 
multora străluciau lacrime. Fruntașii 
clerului, luândă apoi cuvântulă, au dată 
espresiune devotamentului pentru ilus- 
trulă capă ală diecesei. In urmă, după 
ore-cari d’scuțiunl, parochulă Ioană Mol- 
dovană din Niră-Adonă a făcută ur- 
mătărea propunere, primită în unani
mitate :

„Consistorulă plenară, considerândă 
giurstările puse la evidență, cu mulță- 
mită ia cunoscință despre procedura ba- 
sată a guvernului diecesană, observată 
în afacerea gimnasiului de Beiușă, și 
prin urmare nu consimțesce cu enunciă- 
rile diareloră referitore la causa acesta. 
Incâtă însă e convinsă consistorulă ple
nară, cum-că în clasele superiore ale 
acestui gimnasiu voră fi totă-deuna stu- 
dențl parte din locă, parte venițl dela 
alte institute, cari nu voră posede limba 
maghiară și astfelă fără esplicațiunl ro- 
mânescl ,neputândă face progresă în sci- 
ințe, voră fi necesitați a părăsi institu- 
tulă, — rbgă pe II. Sa Episcopulă și pe 
Veneratulă guvernă diecesană să efep-

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

Femeia savantă.
Comedia într’imii actti de A. Valăbregue.

Personele:
Alfred Merceroll, comerciantă, 30 de ani 
Leona, soția sa, 23 de anii
Ivona, fată în casă, 20 de ani.

(O sală de mâncare cu trei uși. Masa întinsă. 
Pe mobile zacă câteva cărți împrăștiate. La ri
dicarea cortinei vine Ivona prin dosulu scenei 

cu câte-va cliare în mână.)
Alfred'. Nu e nimică pentru mine?
Ivona'. Nu credă. Domnule (citesce 

t.itula diareloră) „Revue scientifique“, 
pentru cocona; „Foia periodică de che- 
miă", pentru cocona; „O privire istorică", 
totă pentru cocona....

Alfred (întrerupându-o): Bine, bine, 
du-te. (ofteză) Numai titula acestoră diare 
te face să oftezi. (Ivona ese).

Alfred: (singură) Nu trebue ca cineva 
să se căsătorescă cu o femeiă savantă. 
Sciința în sine nu este nici o nenorocire, 
der ajută multă acesteia. Acum șese 
luni când me însuraiu cu Leona Trapa- 
doux, mi-se spunea, că ea a depusă cu 
succesă tote esamenele. Eu ună simplu 
comerciantă de vinuri, eram mândru că 
iau de soțiă o femeiă, care are mai 
multe diplome, și credeam totdeodată, că 
nu voiu suferi de urîtă. Când esă din 
comptoară sunt forte veselă, der când 
viu acasă.... (Leona întră)

Alfred: Buna dina, Nini!
Leona: De câte-orl nu te-am ru

gată, ca să nu-mi mai did Nini, asta-i 
o copilăriă.

Alfred: Cum să-ți dică altcum?
Leona: Se dice, bună diua, iubită 

nevastă, presupunendă, decă într’adevără 
te iubescă, ceea ce e cam îndoelnică.

Alfred: Mă voi sili, ca pe viitoră 
să-ți potă dovedi mai multă acesta.

(Ivona întră, pune pe masă câteva 
farfurii. Se aședă la masă.)

Leona: PoftescI o sardină ?
Alfred: Ba și două.
Leona: Pună rămășagă, că tu nici 

nu sci, ce va se dică o sardină.
Alfred: Este ună pesce mică, care 

servesce ca mezeluri.
Leona : Așa răspunde numai ună co

pilă de patru ani. Destulă de rău, decă 
tu numai atâta sci despre sardine.

Alfred: Mai sciu, că să pună în untă 
de lemnă.

Leona: De ce genă se țină sar- 
dinele? — (Ivona șoptesce lui Alfred: 
De genulă „Anchoris" stăpâne.)

Leona: Sardina se ține de genulă 
pesciloru ureohiațl.

Alfred: Ah!
Leona: Și cam pe unde se țină sar- 

dinele ?
Alfred: De bună semă, că în apă. 

— (Ivona, înoetă lui Alfred ; „Forte bine, 
stăpâne !“)

Leona: In care parte a apei?
Alfred: Unde voesce ea.

Leona: Află dela mine, că ele se 
țină totdâuna pe fundulă apei.

Alfred (întindendu-șl farfuria): Dăcă 
e așa, te rogă pune-mi o sardină pe 
fundul^ farfuriei mele. (Leona îi mai dă 
o sardină.)

Ivona: Mă ducă să aducă ouăle (ese).
Leona: Puțină sci tu amice.
Alfred: Dumnedeule, sciu să câștigă 

20,000 de franci pe ană, cari ne facă 
viața plăcută.

Leona: P6te vrei să-’ml reproșezi, 
că eu n’amă avută zestre decâtă 100,000 
franci? Pentru ce der m’ai luată de soțiă?

Alfred: Fiindcă te iubiamă, nu sciamă 
atunci că tu vei întrebuința sciința ta 
ca să mă chinuescl pe mine.

Leona: De sciamă, că ești ună spirită 
de rendă...

Alfred: Apoi la naiba, nici tu n’ai 
eșită din capulă lui Jupiter. Tatălă tău 
a fostă ună postovaru de rendă.

Leona: Cu atâtă mai mare a fostă 
meritulă meu, că m’am înălțată atât de sus.

Alfred] într’adevără, drăguță, cam 
prea susă, bagă de semă să nu cădi. Tu 
te al înălțată cu 60 de metri peste nivelulă 
gospodăriei tale. Acesta te împedecă se 
ștergi prafulă de pe mobile și se coși 
nasturi și alte lucruri bagatele.

Leona: Țl-ai închipuită doră că 
luându-mă de soțiă îți voi fi servitore 
seu spălătoresă?

Alfred: Să lăsămă asta. Ce avemă 
de mâncare pentru astădi?

Leona (rău dispusă); De unde să 

sciu? Vei vede!
Alfred: Cu atâtă mai bine, căci 

suntă aprope 20 de minute de când stau 
la masă și n’am în stomachulă meu mai 
multă ca două sardine (Ivoua întră, adu- 
cendă ouă). Grăbesce Ivona, (pune far
furia pe masă.)

Alfred (spărgândă ună ou): Aceste 
ouă suntă prea tari.

Ivona (cu naivitate): Le-amă lăsată 
să seta în apă iertă mai multă de cjece 
mintue.

Alfred: Cine ți-a spusă să le ții 
atâta:

Ivona: Cocona.
Leona (zăpăcită). Credeamă că atâtă 

timpă trebue pănă să ferbă. Decă ași 
sci totă, atunci n’așl mai învăța.

Alfred (cătră Ivono): Ce, D-ta nici
odată n’ai fertă ouă ?

Ivona : Nu D-le, voi învăța de aici 
înainte.

Alfred: Scii că escl nostimă!
Leona: Fata asta numai erl a in

trată în serviciulă nostru, trebue să fii 
mai indulgentă. Ivono, îți voi cumpăra 
o carte de bucate.

Ivona : Nu prea înțelegă cea ce ci- 
tescă (etc).

Alfred: Pentru-ce ai băgată bucătă- 
resa asta, care nu scie să gătescă ?

Leona: Er faci gură ? Mi-se pare că 
D-ta Domnule te gândescl numai la 
mâncare.

Alfred: De bună semă în timpulă 
mâncării.
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tuâscă eu tot-adin ulă: ca în cele patru 
classe superiore sS se propună tote studiile 
in limba română și maghiară.* 1

ZDIÎ<T .^ZE^^ZEeA..
Mortea lui Mariucovici și nota serbescă.

In urma uciderei consulului sârbescă, 
Luca Mariucovici, dela Pristina, minis- 
trulă-președinte sârbescă, Sava GruicI, a 
adresată o notă cătră toți representanții 
Serbiei în străinătate, în care espune în 
tâte amănuntele ei întâmplarea asasină- 
rei consulului serbescă din Pristina, pre- 
oum și aceea, că ancheta făoută, pănă 
acum a rămasă fără de resultată. Minis- 
trulu GruicI învită pe representanții sâr- 
bescl să stăruiască pe lângă guvernele 
respective, ca prin influința și sfaturile 
loră, să îndemne pe Portă a da Serbiei 
satisfacțiunea cuvenită. Nota serbescă 
$ice mai departe, că uciderea consulului 
MarincovicI n’a fostă nici decum ună 
actă de răsbunare personală, ci ună actă 
de fanatismă politică ală Turciloră și 
ală Arnăuțiloră, precum și ună atentată 
mișelescă și brutală în contra instituțiu- 
nei consulatului serbescă din Pristina. 
La sfîrșită nota produce motivele pentru 
cari d-lă GruicI e îndemnată a crede, că 
omorulă a fostă în adevăru o crimă po
litică. Intre motivele acestea, celă mai 
principală e, că întru adevără muteșafi- 
rulă din Pristina căuta ună mijlocă să 
se scape de consululă serbescă, er popo- 
rațiunea mohamedană de-acolo a mani
festată o antipatiă așa de vedită față 
cu consulatulă serbescă, încâtă e forte 
ușoră a deduce din antecedențele aces
tea, că omorulă a fostă ună actă alu fa
natismului politică. înainte însă de ce 
guvernulă serbescă ar fi luată măsurile 
de lipsă, pentru a împăca spiritele prin 
rechiămarea lui MarincovicI dela postulă 
său, s’a întâmplată nenorocirea. Aface
rea acesta, după cum susțină unele diare, 
n’ar 6 numai o afacere între Serbia și 
Turcia, ci o afacere de însemnătate in
ternațională.

Rusia și nota bulgară.
„Coresp. Polit.u a publicată în di- 

lele aceste o telegramă din Petersburgă, 
de care se ocupă tâtă pressa străină. Te
legrama dice, că afară de mortea prin 
glonță a maiorului Panița, care a provo
cată o generală indignațiune în Rusia, 
tote celelalte evenimente din Bulgaria 
lasă indiferente pe cercurile politice din 
Petersburg. Nota bulgară din urmă este 
considerată de-o parte ca nefolositore, 
de altă parte, ca îndrăsneță, de vreme 
ce afacerea recunoscerei principelui Fer- 
dinandă depinde dela învoirea unanimă a 
puteriloră semnatare. Se scie apoi, că

Leona: D-ta trăescl ca ună animală, 
ou tâte acestea totă ai sufletă, D-le, decă 
vom privi lăcrulă acesta din punctă de 
vedere naturalistică și spiritistică....

Alfred (îngrozită): Destulă, destulă, 
•tâte câte mi-le spui ți-le credă.

Leona (cu o mină desprețuitâre): 
Ce? Der lasă aceste lucruri, suntă prea 
abstracte pentru D-ta. Să vorbimă des
pre lucruri mai simple!.... Când privescl
oulă, ce vedl mai întâiu ?

Alfred: Ce să vădă? Mai înainte de 
tote vădă câja.

Leona: Ce felă de formă are oulă?
Alfred: Așa credă că forma ovală.
Leona: Acesta e ună pleonasmă și 

însemneză atâtă câtă acoestă ou are 
forma unui ou.... Forma oului e elipsoidă, 
Domnule.

Alfred: Cu atâtă mai bine pentru elă.
Leona (luâudă ună ou): E compusă 

mai cu semă din materiă calcară și din- 
tr’o materiă animalică. Membrana câjei, 
vecjl D-ta, este o peliță subțire albă, 
care acopere partea internă, apoi vine...

Alfred (întrerupându-o): Așa credă 
că va veni beaffsteak.

Leona: VoiescI să mă asculți seu 
ba? E destulă de tristă să ai ună băr
bată, care nu scie măcară ce e ună ou. 
(Ivona întră aducândă beaffsteak.)

Leona: Ah! femeile savante nu tre- 
bue să se mărite.... CunoscI D-ta o sin
gură femeă învățată, care să fi fostă fe- 
rioită în căsătoriă?

Alfred: După părerea mea acele 
femei suntă fericite în căsătoriă, cari

suntă culte (face încercări să tae beaff- ' 
steakulă). Ce va se cjică asta? Pare că 
ar fi o bucată de lemnă.

Ivona: Nu, D-le, acesta e beaffsteak.
Leona: Cuțitulă D-tale nu taie.
Alfred: Cuțitulă meu e bună, beaff- ! 

steakulă nu e bună (fârte rău dispusă). I 
Dă-ml o bucată de brânză... i

Ivona: N’av^m aici în casă. j
Alfred: Ți-am spusă eri să-mi cum- ; 

perl roquefort.
Ivona: Cocâna m’a oprită să cum-! 

pără din causa mirosului. I
Leona: Așa e, brânza îmi face greță, ; 

odată am mirosită roquefort și am le- I 
șinată. I

Alfred: (punându-șl servieta pe masă, 
se scolă.) Bine, bine. (Scâte o țigară).

Leona: VoescI să fumezi Alfred?
Alfred (supărată): Te temi de fumă ? 
Leona: Nu amice, der suntă îngri- 

jată pentru tine din causa nicotinului... 
Scii, că presența acestui alcaloidă în tu- 
tună...

Alfred: Desigură e mai bunăcacla- 
virulă (iese.)

SCENA II.
Alfred (întră ținândă în mână o 

vestă de flanelă.) Uite dragă nevastă.
Leona: Ce este asta ?
Alfred: Acesta e o vestă, dela care 

lipsescă doi nasturi.
Leona: Ce se facă cu ea?,
Alfred: Să coși nasturii.

__________ Va urma.)

Rusia nu așteptă alta, deeâtă ca vre-un 
dintre puteri să nesocotescă hotărîrile 
tractatului dela Berlină, pentru ca ea să se 
lapede numai deeâtă de acestă tractată. 
Incâtă privesce pe Portă, ea se va feri 
a da vre-o însemnătate notei bulgare, 
căci nu voiesce ca situațiunea să se com
plice din nou.

Abdicerea principelui Ferdinand.
Se telegrafiază din Parisă, că fia

rele „Gaulois“ și „Figaro“ primescă din 
Karlsbad, loculă unde petrece acum 
principele Ferdinand ală Bulgariei, scirl 
sensaționale. Numitele foi adecă 4ioă,că 
în familia principelui Ferdinand se țină 
consultări de mare însemnătate, în urma 
cărora se așteptă abdicerea principelui. 
Participarea principelui de Saxa-Coburg 
la aceste consultări familiare se asi
gură, că s’ar face din încredințarea 
împăratului Wilhelm II, care așteptă 
și doresce, ca cestiunea bulgară să fiă 
odată resolvată.

Contrară scirei acesteia, „Căpitan 
Francassau aduce din Roma scirea, că 
cercurile politice de acolo suntă de pă
rere, că principele Ferdinand nu va 
părăsi tronulă bulgară. Abdicerea lui ar 
fi ună mare periculă pentru Bulgaria, 
care și-a perdută liniștea internă deo
dată cu lupta dela Slivnița.

Arbitriu internațională.
Scimă, că în ședința dela 11 Iulie 

n. a camerei italiane, deputatulă Bonghi 
a desfășurată în cameră ună proiectă de 
resoluțiune, prin care propune aplanarea 
certeloră internaționale prin arbitrii. 
Propunerea lui Bonghi a fostă subsorisă 
de 28 aderenți ai săi și la ea s’a ală
turată și Mazzuleni. Ministrulă-președinte 
italiană, Crispi, a declarată față cu acestă 
propunere, că nimenea ca dânsulă nu 
aprețieză așa de multă acestă începută. 
De trei ani, dise Crispi, de când stau 
în fruntea guvernului, am încercată tâte 
mijlâcele pentru susținerea păcii. Folo- 
sescă deci momentulă, ca să esprimă 
mulțămita mea acelui distinsă bărbată 
de stată, care numai cu câte-va dile 
înainte de acăsta și-a manifestată inten- 
țiunile sale paclnice. In genere disă, ra
porturile europene nu suntă așa de li- 
niștitore ca ale Americei. Speranța vii
torului deci se razimă pe arbitriulă in
ternațională. Ună bărbată de stată nu 
este iertată să pierdănicl ună momenta 
întru împedecarea isbuonirei răsboiului; 
în ori și ce congresă Italia se va de
clara pentru pace. Rogă deci camera, 
să primescă proiectulă de resoluțiune ală 
lui Bonghi, căci elă dă espresiune unei 
speranțe nobile, pe care viitorulă o va 
realisa. Camera a primită vorbirea lui 
Crispi cu aplause nesfârșite și i-a mul- 

țămită pentru tactulă și moderațiunea 
pe care a observat’o în decursulă des- 
baterei.

SOIRILE PILEI.
Cehii pentru Slovaci. Foia cehă „Mo- 

ravska Orliceu, care apare în Brunn, 
4ice într’unulă din numerii săi mai noi, 
că academia cehă din Praga nu este în
ființată numai pentru Slavii din Boemia, 
Moravia și Silesia, ci și pentru cultiva
rea Slovaciloră din Ungaria. Asta cu 
atâtă mai vîrtosă, că Slovacii nicl-odată 
nu voră ajunge să aibă ună astfelă de 
aședământă culturală, și mai alesă pen- 
tru-că Slovacii formeză o parte întregi- 
tore a națiunei boeme. Numita foiă deci 
recomandă atențiunei conducetoriloră 
academiei din Praga studiarea acestei 
cestiunl, care ar fi ună păcată să se ia 
dela ordinea dilei.

* * *
Alegere de deputății in Vesprimu. 

Au pățit’o kossuthiștii la 11 Iulie n. în 
Vesprimă. După cum cetimă în „Egye- 
tertâs“, partida independentă de acolo a 
voită să țină o mare adunare, pentru a 
se consulta în ajunulă nouei alegeri de 
deputată, der la ordinulă căpitanului 
orășenescă și ală viceșpanului adunarea 
a fostă împedecată a se ține prin pu
terea brachială. Peste placatele oposițio- 
naliloră s’au lipită alte placate, în care 
se spunea, că adunarea nu se va pute 
ține, la loculă hotărîtă. Alegătorii adu- 
nându-se dinaintea hotelului „Corânau, 
conducătorii loră Pazmandy, Hentaller 
și Meszlenyi au fostă întîmpinațl de că- 
pitanulă poliției, care li-a declarată, că 
la ordinulă căpitanului orășenescă va 
împedeca adunarea. După acesta apăru 
în curândă ună despărțământă de gen- 
darml și o companiă de honvedl pe- 
destri, cari au oprită calea alegătoriloră, 
ce voiau să mergă la adunare. întrebați 
fiindă conducătorii ostașiloră, că ce vreu 
și ce voră face dâcă totuși adunarea se va 
ține ei răspunseră, că suntă datori a 
esecuta ordinulă celoră mai mari. După 
mai multe întrebări și răspunsuri, depu
tății oposiționall au provocată pe alegă
tori, să se împrăștie. Alegătorii însă s’au 
dusă cu toții la otelulă „Corona", unde 
Meszlenyi a esplicată pe scurtă lucrulă 
și șl-a declarată disprețuia său față cu 
omenii, care sub masca liberalismului 
comită astfelă de nelegiuiri. Partida in
dependentă apoi a dată o proclamațiă 
în contra atitudinei autoritățiloră. După 
cum cetimă în „Kolozsvâr11, alegerea de 
deputată s’a făcută în diua următore, la 
12 Iulie și a primită Szabo Imre 420, 
er Kopacsi 30 voturi. Bugetivorii din 
Clușiu nu ne spună, care dintre cei doi e 
ală sacului cu grăunțele, și care ală lui 
Kossuth. „Egyetertes" dela 13 Iuliu însă 
ne spune, că alesă a fostă Szabo Imre 
c’o maioritate de 334 voturi.

Nici era lui Szapâry nu e mai lu
minată, oa cea a lui Tisza.

* * *
Ministrului de agricultură în Gherla. 

Contele Andreiu Bethlen, în calea sa 
spre moșia părintescă din Bethlenă, a 
fostă primită la gara din Gherla cu 
mari ovațiunl. La intrarea trenului în 
gară, musica a intonată marșulă lui 
Rakoczi, er primarulu orășenescă, D. 
Placsintar, i-a adresată o vorbire, în care 
îșl esprimă mulțămita, „că a ridicată pe 
Sașii din pasivitatea loră și a înmulțită 
prin acesta numărulă credinoioșiloră 
ideii de stată maghiară." Ministrulă 
apoi mulțămi primarului și publicului 
pentru frumâsa primire ce i-s’a făcută.

** *
Focii in Veneția inferioră. Ni-se scriu 

cu data de 9 Iulie n. următârele: In 7 
Iulie n. pe la 8 âre dimineța, când toți 
locuitorii acestei comune erau ocupați 
cu lucrulă câmpului și nimeni nu era pe 
acasă, prin o mână dușmănâsă s’a pusă 
focă la șura locuitorului de aci Ioană 
Cintea, și pănă ce au alergată âmenii 
din câmpă în ajutoră, foculă s’a în
tinsă și pe șura și casele lui Nicolae și 
George Cintea, și li-au arsă la acești 

trei nefericiți frați, nefiindu asigurați, 
casele, șurile și tâte recuisitele de eco
nomia, precum cară, plugă, grapă, bucate, 
60 fi. bani gata, îmbrăcămintele de tâte 
cjilele, albituri, pânză gata, stupi, în sfîrșită 
li-a arsă totă de au rămasă numai cu ce 
au fostă îmbrăcațl. Pe tatălă loră, omă 
de 95 ani, orbă și surdă, și muma loră 
muiere de 75 ani, cu mare îngrijire i-au 
putută scăpa de nu au arsă în casă. 
Dauna se prețuesce la 1000 fl. La stin
gerea focului s’au observată multe de
fecte, recuisitele de focă nu s’au putută 
afla îndată, au fostă risipite prin sată, 
cârligele de focă, cu ală căroră ajutoră 
s’ar fi putută trage coperișulă caseloră 
josă și s’ar fi putută scăpa îmbrăcămin
tele și schimburile de tâte dilele, nu s’au, 
aflată de locă. — Gardurile făcute de 
nuiele și coperite cu paie încă au con
tribuită multă la lățirea focului. Ar fi 
timpulă supremă, ca organele adminis
trative să fiă cu mai mare atențiune la 
recuisitele pentru stingerea focului, ca 
acestea tot-deuna să se afle în deposită 
la casa comunală, ca la asemenea nefe
ricite ocasiunl să se scie procura cu oea 
mai mare iuțelă. îndată după acestă 
stare tristă s’a constituită aci ună Co- 
mitetă sub presidiulă bravului notară 
comunală George Comaniciu, care pri- 
mesce în numele celoră greu cercați de 
sârte ofrandele marinimâse dela bine
voitorii contribuitori, spre alinarea su- 
ferintjiloră. — Ună călătorii.

* * *
Esamenele de gimnastică la șoolele 

române din Brașovii. In 19 și 20 Iunie v. 
s’a ținută esamenulă de gimnastică cu 
școlele normale. Băieții din clasa a III 
și a IV normală au esecutată esercițiile 
de ordine c’o precisiunea milităresoă, er 
esercițiile libere întrețesute printre cele 
de ordine, după ună plană bine chib
zuită, ni-au dovedită, că tendința in
structorului a fostă de a desvolta între 
elevi atențiunea, voința și esecutarea 
corectă și dibace, precum și o disciplină 
vrednică de lăudată. Esamenele de gim
nastică însă de rândulă acesta au cul
minată în esercițiile esamenului ținută 
în 23 Iunie v. cu elevii șcâleloră medii. 
Școlarii din cl. IV gimn. și cei din a 
III reală, între aplausele publicului, au 
esecutată cele mai frumâse evoluțiunl 
de ordine comandate milităresce după 
„Șcâla Soldatului" și în tacturi de timpă 
de câte 12—20, cu ajutorulă bețeloră de 
fieru ; au esecutată apoi câteva serii de 
eserciții libere cu multă precisiune. Șco
larii din gimnasiulu superioră au esecu- 
tată diferite eserciții la aparate. Mișcă
rile loră pline de vieță ne-au încredin
țată, că d-lă profesoră de gimnastică I. 
E. Prodanu șl-a dată sîrguința vrednică 
de lăudată, de a face ca elevii d-sale 
să producă resultate pe deplină corăs- 
pumjâtâre cerințeloră artei gimnastice.

* * *
Sistarea lucrărilor!! comisiunei pentru 

măsurarea dării. Oficiulă de dare orășe
nescă din locă ne anunță, că ministrulă 
de finanțe a amânată, printr’ună ordină 
telegrafică, lucrările comisiunei pentru 
măsurarea dăriloră pe teritoriulu orașului 
Brașovă, ceea ce, pănă la alte disposi- 
țiunl, se aduce la cunoscința părțiloră 
interesate.

* * *
Casina internațională civică din Fă- 

gărașă, întemeiată la 1842, după cum 
ni-se scrie, din causa lipsei de membri 
a încetată de a mai esista.

** *
Filoxera. In viile comuneloră Vălcău, 

Recea și Varșolță din comit. Selagiului 
s’a constatată filoxera.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Sătniai’U, 24 Iuniu 1890.

La articululă de fonda din nr. 128 
ală „Gazetei", cu care mi-s’a onorată 
corespondența din nr. 126, sunt datoră 
cu unele esplicărl și rectifioărl, ce oredă 
că onor. Redacțiune nu mi-le va lua în 
nume de rău, deorece de sine se înțelege, 
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că din depărtare nu pote cunosoe dea- 
mănunțelulă giurstările ndstre de aici.

Nu voiu să reflectezi la observările 
privitdre la asemănarea cu „marginile 
pănurei....44 Nici aceea nu voiu să-o tragă 
la îndoielă, că în Ardelă vorfi fi comune 
politice, cari plătescă din cassa comu
nală pe preotulă română etc., deși mă 
temă, că maioritatea populațiunei aceloră 
comune lăudate nu va fi — maghiară, 
ca la noi.

Deră de altă par! e sunteți în erore, 
când credeți, că cele 4'se d0 „Fdia bis. 
și scol.“ s’ar referi la orașulă Sătmară, 
și la protopopiatulă, ală cărui titulară 
este de regulă (adl d. e. este altulă) pa- 
rochulă română din Sătmară.

Lucrulă stă așa, că părțile Sătmă
rene din stânga Someșului, se țină de 
diecesa Oradiei, eră cele din drepta So
meșului, protopopiatele Sătmarului, Seini- 
loră, a Țărei Oașului, a Baiei-MarI și 
fostulă districtă ală Chiorului de diecesa 
Gherlei. Și între cele optă protopopiate 
din stâuga Someșului — adecă „Oradane44
— se află unulă numită, deră numai nu
mită ală Sătmarului, ală căruia titulară 
de presantă este canoniculă onorară I. 
Darabanth, parochă în Vetișă (Vetes), 
ună bătrână de 80—90 ani. Despre d-sa, 
și despre districtulă d-sale, în care suntă 
parochiile cele mai desnaționalisate, este 
vorbă în „Foia bis. și scol.“, eră nu 
despre parochia gr. cat. română din ora- 
șulă Sătmară, care, după cum am amin
tită deja, se ține de Gherla.

Aici în orașă — barem! în anii din 
urmă — nu s’au făcută încercări pentru 
introducerea limbei maghiare, ca limbă 
liturgică.

înainte de aceea da. Și etă cum!
Am amintită deja în coresp. prece

dentă, că poporațiunea parochiei ndstre 
este mixtă. Când deră s’a înființată sub 
absolutismă diecesa Gherlei, și părțile 
Sătmărene din drepta Someșului, ce au 
aparținută până atunci diecesei gr. cat. 
rusescl a Muncaciului (Ungvarului), fură 
încorporate diecesei noue gherlane, — 
parochia acesta din Sătmarulu propriu 
disă (cea din Ninteulă Sătmarului a ră
masă în diecesa Muncaciului, eră Viile 
Sătmarului ca filială a parochiei din Tă- 
tărescl s’au ținută și se țină de Oradea) 
a devenită obiectă de emulare între cele 
două diecese — cea românescă și cea 
rusescă, — și prelații noștri numai așa 
au putută câștiga acestă „postă es- 
pusă44, că s’a făcută o conscriere după 
naționalitate, și cu ocasiunea acesta pen
tru voia parochului Gulovics, care era 
forte poporală, se scriseră cei mai mulțl 
ca Români, numai ca așa parooulă loră
— pentru acestă merită — să devină 
canonică română la Gherla, ceea ce s’a 
și întâmplată. Măcaru că elă era Rusă 
de origine, și tocmai sub elă șl-a fostă 
ajunsă oulmea chaosulă babilonică ală 
limbiloră română, rutână și maghiară în 
biserica de aici.

Episcopulă Alexi a dispusă atunci 
ca parochă la Sătmară pe ună Română 
verde, pe fiă-iertatulă Petru Pronii. 
Acesta avea multe calități frumose, și 
era însuflețită de atâta zelă națională, 
încâtă d. es. 2—3 ani a propusă studen- 
țiloră români din gimnasiulă superioră 
cath. de aici — număroșl pe atunci — 
limba română și religiunea în tdte optă 
clasele fără nici o plată de undeva, și 
și după sistemisarea catedrei a rămasă 
pănă la mortea sa tristă profesorulă li
terature! române; totă elă în decursă 
de vre-o dece ani în biserică nu servise 
decâtă românesce, nu predicase decâtă 
românesce, — cu ce apoi causâ așa 
ferbere și așa ură la poporenii săi 
nepricepătorl de limba română și mai 
alesă la Rușii renegați, încâtă în urma 
unoră scandaluri ne mai audite, episco
pulă de atunci, Ex. Sa metropolitulă de 
acuma Vancea, fu silită — pentru resti
tuirea păcii în eclesiă — a-lă suspenda 
dela parochiă, — deși acestă bărbată 
neuitată ală nostru, decâtă care abia 
îșl p6te închipui omulă ună mai „te- 
nacem propositi virum44, cătră capătă 

făcuse considerabile concesiuni împreju- 
răriloră locale — deră târcjiu și așa 
înzadară.

După ună provisoriu cam lungă ur
mase protopopulă Ioană Marcu. Nici 
despre acesta nu va pute (jice nimeni, 
că n’a fostă omă harnică, învățată, ba 
chiar erudită, și căn’ar fi fostă Română 
bună, când se scie, că scrise și ungu- 
resce și românesce pentru apărarea 
causei Româniloră, presidase de repețite- 
orl adunările partidului națională din 
comitată și ne represintase, ca delegată 
în două rânduri, la conferințele din Si- 
biiu. Și totuși și elă fu silită să pre
dice mai totdeuna unguresce și la servi- 
țiulă divină să se folosescă și de limba 
rutenă.

Și tocmai pe vremea lui îndrăsnise 
maioritatea adunărei bisericescl a lua 
hotărîrea, ca în biserică să se introducă 
limba ungurescă, ca limbă liturgică. Aș- 
ternându-se hotărîrea acesta la Gherla, 
Ordinariatulă a trimisă ună comisaru 
consistorială în persona reverendissi- 
mului d. Alex. Erdoss, protopopulă Țărei 
Oașului, care încercase tote pentru mol- 
comirea și luminarea spiriteloră; adu
narea fuse însă atâtă de turbulentă, în
câtă Românii contrari ai hotărîrei de 
mai susă nici atâta n’au putută scăte 
la oale, ca să-i asculte ceilalți; și așa 
protestulă nostru i-l’am putută preda 
d-lui comisară consistorială numai în- 
tr’o adunare improvisată airea, adecă în 
OEncelaria d-lui adv. Ferențiă — Pro
testulă nostru a sunată așa :

„Subscrișii, din vestirea ce ni-o făcu 
d. protopopă-parochă în 21 1. c. de pe 
amvonă, înțelegendă, cum-că în 26 1. c. 
are să se țină adunarea parochială 
pentru a pertracta despre limba rituală 
în biserica nostră gr. cat. din locă,
— noi

considerăndu, cumcă parochia acesta 
este înoorporată provinciei bisericescl gr. 
cat. de Alba-Iulia, eră acesta prin cu
vintele următore ale bullei canonisătdre 
din 1853: „in ecclesiasticam provinciam 
Gr.-Oatholicorum Unitam linguae roma- 
nicae . . . Apostolica auctoritate perpe- 
tuaque erigimus et instituimus44 este 
constituită ca metropoliă română și 
supusă imediată Sântului Scaună Apos
tolică, —

considerăndu, cumcă nici prin legile 
patriei, și anume art. 39 din 1868 nu se 
derogă de loch bullei suslăudate și ca
racterului dată prin acesta provinciei 
nostre bisericescl, —

considerăndu, că în sensulh §-ului 
14 din articululă de lege 44 din 1868 
comunitățile bisericescl au într’adevără 
dreptulă de a decreta limba matriou- 
leloră, limba de propunere în școlele 
confesionale, și limba pertractărei aface- 
riloră comunității, deră numai încâtă 
n’ară vătăma prin acesta drepturile su- 
perioritățiloră loră bisericescl' respective,
— și nici decum n'au dreptulă de-a de
creta limba liturgică, —

din aceste considerante adunarea 
bisericescă conchiăma.tă o credemă și 
ținemă de necompetentă nu numai a 
decide, ci chiar și numai a pertracta 
asupra limbei rituale decretate odată pen
tru totă viitorulă prin Summulă Pon
tifice, — prin urmare protestămă cu so
lemnitate în contra nisuinței unoră con- 
parochianl de a aduce condusă în acestă 
materiă, — și conclusele, ce pote totuși 
s’ar aduce, le considerămă din parte-ne, 
ca lipsite de ori-ce valore, de nulle și 
neavenite, —

și totodată ne simțimă îndemnați a 
ne esprima părerea de rău, că Ven. Or- 
dinariată trecândă cu vederea disposițiu- 
nile bullei papale și ale legiloră citate, 
prin decisiunile sale pripite a dată nas- 
oere temerei, că ar vrâ a negoția asupra 
unui dreptă, ce nu-i este iertată a-lă 
aliena. Dată în Satmară etc.

După subșternerea din nou a hotă
rîrei și a protestului sosi altă rescripts 
consistorială, prin care — într’ună mo
delă de stilă archipăstorală — se sus
ține limba liturgică română, și numai 

pentru iertăciuuile dela înmormântări și 
unele ceremonii puține, ce nu se țină 
strictă de rită, se provocă adunarea a 
stabili — cu iubire și toleranță frățescă 
— modalitățile folosirei eventuale a limbei 
ungurescl, pentru care scopă s’a și es- 
mish o comisiune, la care apoi s’a resol- 
vată lucrulă după cum a și meritată. 
Eră regretatului protă Marcu prin tactă, 
blândeță și prudență i-a succesh a des- 
arma într’atâta pe aderenții limbei li- 
turgioe ungurescl (împuținați de altcum 
și prin morte și mutări), încâtă aceia 
mai că au dispărută cu totulă, și așa, 
că sub următorulă său — sub parochulă 
actuală — limba română ocupă cu multă 
mai mare terenh în biserică, decâtă ori 
și când în aceste două decenii abia tre
cute. Și așa s’a putută întâmpla, că în
mormântări tare remarcate prin marele 
publică străină, precum și parastasulă 
pentru nefericitulă Principe de Coronă, 
s’a putută celebra și s’a celebrată — 
acesta din urmă în fața autoritățiloră 
civile și militare — esclusivă în limba 
românescă.

Trecândă la protopopiatulă pomenită 
ală Rss. d. Darabanth, nu soiu positivh 
cum stau trebile în tdte parochiile de 
acolo; deră eu din parte-mi ’să aplecată 
a-le crede cam esagerate soirile din 
„Foia bis. și scol.44, pentru-că îlă vădă 
și pe Rvdss. d. Darabanth subscrisă la 
adresa d-lui Lazară, în causa gimnasiu- 
lui din Beiușă și a școleloră dela Niră.

In fine încâtă pentru „străjile cele 
mai bune44 și „preoții și învățătorii cei 
mai buni și cei mai harnici14, ce ară ave 
să ni-i trimită Ordinariatele din Oradea 
și Gherla, Vă potă asigura, că preoțime 
rurală în genere mai cualificată*),  ca în 
comitatulă nostru, nu se află mcâî'H printre 
Români, nici aici, nici în România. — 
însuși d. Babeșă, care nu e nici gr. 
catolică, nici Sătmărenă, a recunoscutu-o 
la Baiă și în fdia sa. — Popii noștri 
toți au maturitate și 4 ani de teologiă, 
și mai mulțl dintre ei au fostă timpă 
îndelungată profesori gimnasiall și chiar 
și de teologiă.

*) In articululă din ,,Gazetă11 n’a foștii vorbă 
de preoțimea sătmărenă în genere, ci numai 
despre preoții din districtulă protopopescu, 
unde, precum însuși d-lu corespondentă recu- 
nosce, suntă parochiile cele mai desnaționa
lisate. Red.

Că totă nu se vede sporă mai mare, 
îșl are causa în multe și complicate 
împrejurări ale trecutului și firesce și 
ale timpului presentă.

Acuma, decă ar fi să mă adreseză 
și eu cu rugărl la Ordinariatulă din 
Oradea; —

eu ași cere dela Ilustritatea Sa Epis
copulă Pavelă, ca multele sale fapte ge- 
nerose să le încoroneze cu instituirea, 
(după cum audă că și intenționeză), cu 
instituirea unui seminară teologică propriu 
diecesanu, ca să nu-șl mai trimită clericii 
prin seminariile străine din Oradea, Săt
mară, Ungvar, etc., ci să-i crescă „acasă44 
după trebuințele nostre, — și apoi cu 
deschiderea de multă plănuitului insti- 
tută de fete din Oradea, în care să se 
crescă fiitorele preotese așa, ca să le fiă 
săteneloră nostre, între cari voră trăi, 
modele de virtuți creștinescl, de limbă, 
cultură, economiă casnică etc.

Apoi ași dori, ca tote Ordinariatele 
să dispună, ca la adunările obicinuite 
preoțescl și învățătorescl, pe lângă obiec
tele ce se discută și acuma, să se țină 
bareml câte ună referată — deră vecj.1 bine 
nu numai așa proforma, ci cum se cade, 
seriosă — despre relațiunile greșelele, 
îmbunătățirile, agendele economice. Nu 
pote fi acesta lucru străină și indiferentă 
pentru ei, căci activitatea practică și re- 
sultatele dobândite prin ea influințezăde 
minune asupra moralității de ob?ta.

__________ i.—u.

Societatea de lectură „Petru Maiorii".
Din raportulă generală ală socie

tății de lectură „Petru Maioră44 a tine- 
rimei române dela universitatea din 
Budapesta, pe anulă școlară 1889—90, 
estragemă următărele date :

Comitetulă societății în decursulti 
anului trecută a avută ca președinte pe 
d-lă Pavelă Oprișa, er comisiunea lite
rară pe d-lă Virgilă Oniță, care a fostă 
tot-odată și redactoră ală f6iei societății 
„Roșa cu ghimpi.44

Pe câtă de sublimă este scopulă 
acestei societăți, „de a deștepta în tine
rimea română din Budapesta interesare 
pentru limba și literatura română44, — pe 
atâtă de tristă este următorea observare 
accentuată în acestă raportă:

...„a trebuită cu regretă să esperiămă, 
că număroșl universitari români de aioi 
nu arată zelulă și interesulă recerută 
față cu acestă instituțiune, prin ce cu 
durere ne vine a crede, că simțulă loră 
națională dormitdză, căci altfelh căroră 
împrejurări ar fi a se atribui numărulh 
însemnată ală aceloră studențl univer
sitari români, cari nici membri nu s’au 
făcută?! O împrejurare e acesta, care 
ne impune seriose îngrijiri, îndeosebi, 
căci înaintașii noștri erau feriți de astfelă 
de fenomene neîmbucurătâre...u

Societatea a avută 20 membri fun
datori, 33 onorari, 26 ordinari și 3 aju
tători ; a aclamată de membri fundatori 
pe d-lă G. Popă de BăsescI și institu- 
tulă de credită „Timișana44, er ca mem
bri onorari pe d-nii: Alexandru Coma- 
nescu, jude la tabla r. din Budapesta. 
Antoniu Schiau, procuroră ală bonuri- 
loru erariale în Budapesta și pe d-lă 
ștefană Velovană, prof, și dir. la peda
gogia din Caransebeșă.

Activitatea strînsă literară a socie
tății a constată din disertațiunl cetite 
în ședințe, din lucrări de cuprinsă scien- 
țifică-literară și poesii publicate în foia 
societății.

Pregătirea edărei unui almanachă 
literară a preocupată multă pe membrii 
societății, cari după pregătirile de pănă 
acum speră, că în anulă viitoră scolas
tică acestă lucrare se va și duce în 
îndeplinire.

Biblioteca s’a înmulțită în anulă 
acesta cu 36 opuri; cu totulă numără 
1026 opuri, piare a primită 21, între 
cari unulă ungurescă, 1 francesă, cele
lalte românescl, primite tote gratuită, 
afară de „Conv. literare44 și „Revista 
Nouă“.

Averea societății în bani consta la 
finea anului din 4315 fl. 95 cr. Socie
tatea a provăcjută cu cuartiră gratuită pe 
3 tineri universitari.

Din „Istoria pentru ÎDceputulă Ro
mâniloră în Dacia44, de Petru Maioră, 
edată de acestă societate, s’au vândută 
în decursulă anului școlară 126 esem- 
plare, au mai rămasă de vândare 470.

TELEGRAMELE „GAZ. TR AN S“.
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Constantinopolu, 14 Iulie. Erl a 
isbucnitfi în depositulfl de lemne 
de construcțiune în Stambulfi unii 
mare iocu. Au arsu 900 de case.

Sofia, 14 Iulie. De câtva timpu. 
se împrăștia din unele țări vecine, 
asupra stăriloru din Bulgaria, în 
modu sietematică sciri false, cari 
au de scopu a ațîța.

Karlsbad, 14 Iulie. Ducele Ernst 
de Coburg a visitatu pe principele 
Ferdinandu alu Bulgariei. Visita 
acesta este de natură esclusivu fa
miliară și n’a urmărită nici unu 
scopă politică.

Roma, 14 Iulie. Intre peregrinii 
venițl din India s’au ivită câteva 
cașuri de coleră.

DIVERSE.
Colera, care bântue în unele provin

cii din Spania, a pusă pe gânduri și pe 
Egipteni. Deja în Cairo au începută să 
se edifice baracele în cari au să fiă trans
portați cei infectați de epidemiă. Cei 
din Cairo sciu pre bine, că stradele loră 
murdare suntă fdrte accesibile pentru 
morburi epidemice și de aceea se pre- 
gătescă încă de timpuriu pentru casulă 
când colera li-ar bate la ușe. Ce pri- 
vesce Spania, soirile mai nouă spună, că 
în Valencia s’au ivită alte 6 cașuri de 
coleră, în orașă 2, er în provincia 4.
.... ■■ — ■ - ----*

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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din 14 Iuliu st. n. 18V0.
Bancnote românesc! Oump. 9.27 Vând. 9.29
Argintă^românesch - n 9.23 fl 9.26
Napoleon-d’orl - - - „ 9.28 n 9.30
Lire turcescl - - - „ 10.56 n 10.61
Imperiali ... - n 9.54 r 9.59
GalbinI . „ 5.45 M 6.50
Scris.fono.„Albinau8°/0 n 102.- rt

n n n ” 99.50 H
Ruble rusescl - • ■ „ 133.— H 134.—
Mărci germane - - >> —.— 1J —.—
Discontulh 6—8°/0 pe ană.

Cursnlâ fa bursa de Vieaa
din 12 Iuliu st. n. 1890.’

Concurau.
No. 2443-1890.

Publicare de concurau.
377,3-1

Renta de aurii 4u/n............................ 102.20
Renta de hârti&5°/n............................. 99-90
Imprumutulii căilorfi ferate urnțare -

aură............................................. 117’—
dto argintă.............................. 97.60

Amortisarea datoriei căiloră ferate ds 
ostă ungare (1-ma emisiunel - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferata d» 
ostă ungare (2-a emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferata di 
ostă ungara (8-a emisiune) - - 112.40

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

ungurescă .............................. —.—
Împrumutată cu premiulă ungurescă 139.— 
Losurile pentru regularea Tisei și 8a-

ghedinului - - 127.50
Renta de hârtiă austriacă - - - - 88.45
Renta de argintă austriacă - - - - 89.—-
Renta de aură austriacă ----- 109 50 
Dosuri din 1860 ------- 140.—
Acțiunile băneai austro-ungare - - 982.—
Acțiunile băneai de credită ungar. - 342.50
Acțiunile băncoi de credită austr. • 303.25
Galbeni împărătesei- ------ 5.53
Napoloon-d’orI.........................- ■ 9.29
Mărci LOG împ. germana .... 57.30
Londra 10 Livres sterlings .... 117.20

Devenindă cu începerea anului șco
lară 1890/91 vacantă stipendiulă de fi. 
40 pe ană, din fundațiunea „Radu M. 
Riurean&“ pentru studențl de gimnasiu, 
pentru conferirea lui se escrie prin acesta 
concursă.

Cererile au a se înainta comitetului 
„Associațiunei transilvane pentru litera
tura română și cultura poporului românii“ 
în Sibiiu pană la 30 Septemvrie n. 1890.

Aspiranții la acestă stipendiu au sS 
acludă la suplicele lorii:

a) Carte de boteza în originală seu 
în copiă legalisată;

b) testimoniu școlastică de pe se- 
mestrulă II ală anului școlară 1889/90;

cj atestată de frecuentare del a di
recțiunea institutului, în care cerceteză 
șcdla de presentă;

d) atestată de paupertate seu de or
fană, decă concurentulă e orfană.

Din ședința comitetului „Associați
unei transilvane pentru literatura română 
și cultura poporului română“, ținută în 
Sibiiu la 7 Iulie 1890.

G. Barițil Dr. I. Crișiami,
președinte. secretară II.

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

Din fundațiunea demnului de piă memoriă Ștefanii Ferdinand 
Hirsch suntă de a se da pe anulă școlastică 1890/91 doue știpendie 
noue de câte 200 fi. v. a. La acestea se escrie concursă. Unulu 
dintre stipendiele acestea se va conferi unui teneru maghiară ro- 
mano-catolică, er celalaltu unui română greco-catolică.

La stipendiele acestea potu concurge numai acei tineri, cari 
suntă născuți în comunele următdre: Turda, Copandu, Tură, Reghiu, 
Comițîgă, Banabică, Aitonă, St. Martinulă-deșertă, Ceanulă-deșertă, 
Agârbiciu, Mischiu, Sandu, Petridulu-de-susu, Petridulă de mijlocii, 
Petridulu-de-josu, Berchișiu, Măgura, Șchiopi (Puszta Egres), Pusta 
St. Craiu, Surducu, Bicalatu, Jara inferibră, Agrișiu (Ruha-Egeres), 
Muntele Băișbrei, Ocolișulă micu, Ocolișulă mare, Runcu, Cacova, 
Săcelu, Lita-maghiara, Lita-română, Filea-de-josă, Filea-de-susfl, Ciu
rda, Selisce, Selicea, Micușiu, Hasmașiu, Maghiarușiu (Magyarosag), 
Șută, Silvașulă-maghiară, Indolu, Ceanulă-mare, Băișdra, Muntele 
Filei (F. Havassa), ca unele, cari odinidră au formată ces. reg. pre
tură a Turdei sub președința fericitului fundatoru Ștefană Ferdi
nand Hirsch.

Stipendiulă ’lă voră pute dobendi numai atari tineri din șcblele 
medie, seu întrători acum în șcblele medie, cari voră produce tes
timoniu cu calculă din studie: eminente, seu celă puțină bunic, er din 
purtarea morală: bună, seu celă puțină legală. Atari tineri voru pute 
folosi stipendiulă dobândită în gimnasiu, șcdla reală, șcbla agronomică, 
eventuală și la universitate, decă atâtă în studie, câtă și în purta
rea morală, voră ține calculii indicați mai susă.

Acei tineri școlari, cari pe basa condițiuniloră memorate potă 
aspira la stipendiele acestea, și dorescă a concurge, au se-șl așternă 
concursele instruite cu testimoniu școlastică de pe anulă școlastică 
1889/90, carte de boteză, atestată medicală și de paupertate pănă 
în 10 Augustu a. c. st. n., și anume școlarii maghiari la Ordinariatulă 
episcopescă romano-catolică transilvană în Alba-Iulia, er românii la 
Ordinariatulă archiepiscopescă greco-catolică în Blașiu prin paro- 
chulă concernente alu loră. Concursele intrate mai târețiu nu se 
voră considera.

Blașiu, în 5 Iuliu 1890.
_ _ Ordinariatulii_arcliiepiscopescn gr. cat. de Alba-Iulia.

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

budapesta—PA'odealiâ Predealu—IBudapestn

Trenă 
accele

rată.

Trenă 
accele

rată

Tren de Tren de 
por- 
fldne

per- 
sdne

Trenă 
aooele- 
rată

Tronă 
de 

pers.

Trenă 
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rații.

'Tron do I 
per- 
siria

Trană 
accele
rată.

Trenă 
do 

pers.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
accele

rată.

Tronu 
do 

pers.

Tronu 
de 

pers.

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

Oradea-mare !

Mezo-Talegd
Râv
Bratca
Bucia
Ciucia
H.uiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbâu
Nădfișei

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 I 
I

Apahida
Gliiriș
Cucerdea
Uiora
Vințulfi de susfi 
Aiud

Teiușu

Crâciunelfl
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică
Mediașfi 
Elisabetopole 
Sighișdra
HașfalSu 
Homorodfi 
Augustinu 
Apața 
Feldidra

Brașovd

Timișfi
Predealul

BucurescI

4.26
4.58

9.05
9.35

10.50
7.35

11.07
1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40

BucurescI 
fPiredealw 
Timișfi

Brașovd

5.49
6.02
6.12
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

6.22
6.3S
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 
i2.04
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

11.3b

Feldidra
Apața 
Augustinfi. 
Homorodu
Hașfalfiu
Sigliișdra 
Elisabetopole 
Mediașfi

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciun elfi

Teiușu

Aiudfi 
7ințulfi 
Uiora 
Cucerdea 
Giiirișâ 
Apahida

Clușiu

i

11.23
12.08

) 
I

l i 
f

de susfi

Nădășelu
Ghîrbău
Aghireșfi
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev
Mezo-Telegd

!
Oradea-mare

P. Ladăny
Szolnok

Vieua

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
6.4R
6.48

4.10
4.50
5.50

7 22

7.51
7.5«
8.15

845
9.16

10.36
10.48

12.0]
12.31

4. -
4.44
5.20
5.47
6.3b
8.12
8.4?
9.29

10.10
10.32
10.42 
n.o;
11.37
11.52
12.23

1.23
I. 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
II. 06

1.1.47
12.04
12.32
L2.44

1,06
1.30
1.54
2.16
2.23
2.39
3.15
4.32
4.53
5.30
5.48

4.45,| Viena 
TTâ

9.41
10.17
10.32
11.04
1130
11,51
12.27

SSudapcMda
Szolnok

Aradd I 
(

Glogovațfi
Gyorok 
Paulișu 
Radna-Lipova 
Conop
Berzuva
Soborșinfi 
Zamfi
Gurasad-
Ilia 
Branicica
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia
Șibotfi 
Vmțulfi. de josh
Alba-Iulia
Teiușu

8.-
2.-
4.20
8.10 

h2.20 
1.2.34 
?3.05 
13.23 
s3.39

10.50
8.15

11.18
3.50
4.10
4.22
4.46
4.58
5.16
5.38
5.53
6. io
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

I
|Teiușft
Alba-Iulia
Vințulfi de josh
Șibotfi
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamfi
Soborșinfi
Berzava
Conopfi
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

AradO

Szolnok
S3«dapeBtft

Viena

5.49
•?6.06
>6.24
[6.53 
= 7.06
7.45

11.51
1.55

"7.'2oI“T.4P

12.59
1.39
1.58
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

~7~5
6.05

Copșa-mieă
Șeica mare 
Domnești 
Ocna
Sibiiu

Tr. dc p.

4.05
4.35
5.16
5.47
6.10

■mvir
10.47
11.17
11.58
12.29
12.52

Tr. omn

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sâmaeria (Piski)-a®etr®^enBj|ff‘etr®seE»H-@imerâa (Piski

1.10
1.36
2.01
2 08
3.31
5 11
I.Î5
8.40
1.40

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47

1.19| 10.09
13.31 11.51
6.35 1.55
6.50 2.25

Al R*adu—'JTimișâim
, i

|T. d. p. T, omn. T. omn. T. omu.
Simeria 7.17 11.28 3.50 Petroșeni 6.05
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45
îiațegfi 8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26
Pui 9.39 2.03 6.1b Pui 8.07Orivadia 10.37 2.51 7.03 Hațegii 8.51
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41
Petroșeni 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20

T. omn. 1
10.42
11.23
11.57
12.33

1.19
2.09
2.47

IVomn.

4.03
4.49
0.24 

"6/04
6.43
7.2S
8.—

Aradtl
Aradulfi nou
Nâmeth-Sâgh
Vinga
Orczifalva 
Merczifalva
Tbnișdra

'STua’da.—(SBaSHșeu

T. omn. T. omn. T’ omn. T. omn-
6.18 4.18 Timișdra 6.30 1.10
6.40 4.40 Merczifaiva 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 Nemeth-Săgh 8.37 3.03
8.14 6.06 Aradulfi nou 9.09 3.41
9.04 6.50 Aradâ 9.25 3.55

6.05

Mureșft-Iuadoșu-IBistri|a Kistrița-Mur&șu-JLudosu

MurSșfi-Ludoșfi
Țagfi-Budatelecfi
Bistrița

Țl\ omn.J
4. — ] Bistrița

Țagfi-Budateiscfi6.48:
g gg Murășfi-Ludoșfi

Nota: Numerii îucuadrați cu linii grose însemnezâ orele de nopte.

'I'. omn-

1.16
4 50
7.21 Sighișdra

Odorheiu

Ghirișâ 
Turda

Cîhirișu—Turda

7.40 10.50 3.56 y.aoj Turda 6.05 9.40
8.- 11.10 4.10 9.50J Ghirișa 6.25 10.—

Sighișora—Odorheiu Odorheiu—Sighișora

11.25 Odorheiu
7.49 1.50 Sighișdră

8.40 2.4!
10.52 5.2!

i-ipograiia. a. ÂiURE^IANU Brașov.

Sibiha-Ctopșa-snlcă
Tr. omn. Tr. de p. Tr. do p

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

Cucerdea -Oșorbeiu
SSegBftiuuiiS săisesciS

Tr. de p. Tr. de p. Tr. oînn.

Cncerden 2.55 8.20 2.56
Oheța 3.25 8.50 3.29
Ludoșfi 3.46 9.11 4.06
M.-Bogata 3.536 9.20 4.15
fernuth 4.33 9.57 4.54
Sânpaulil 4.48 10.12 5.10
Mirașteu 5.11 10.35 5.34

„ 1 5.30 10.54 5.35)i Oșorneiu <
I 5.50 4.58

«eghifjul-aăs. 7.2b 7.-

j SSeghSnwiu săsescu*»

<âlSfi»!M,Nfieiu-<Ducerdea
Tr. omn. Tr. de p. Tr. de p.

Beghjnul-săs. 8.25 8.—
Oșorhelu 1 10.- 9.49

7.24 5.54 10.20
Mirașteu 7.44 6.14 10.39
Sâripaulii 8.07 6.37 11.02

| Iernutfi 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 11.53

1Ludoșfi 9.35 7.41 12.06
Cheța 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

^Ssueria (Piski)-Uuâed.

Simeria (Piski)
Tr. omn.
4.-

Oerna 4.21
Unieddra 4.50

KJuied.-Sâmen’âa (Pisk j.

L’nieddra 9.25
<z6rna 9.51
(simeria 10.10


