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ZSToia. abonamentul

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Iulie 1890 stilfi vechiu 

8’a fleachisă nou abonamente, la care în- 
vitămtl pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețului abonamentului:
Pentru Austro-Ungnria: pe trei luni 3 ti. 

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

luni 10 franci, pe ș6se luni 20 franci, pe ună 
ană 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe ană 2 fl., pe 
șâse luni 1 fl.

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

Abonarea se pdte face mai ușoră și 
mai repede prin mandate poștale.

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

Administraținnea „Băietei Transilvaniei".
Brașovu, 4 Iulie st. v.

Amă arătată în numărulă de 
erl, de ce principiu se conducă ac|î 
Cehii din Boemia în luptele loră 
pentru egala îndreptățire națională. 
Este principiulă autonomiei națio
nale formulată de Palacky, care 
serbeză acfi din cji în 4’ mai mari 
victorii în sînulă poporului cehă.

Situațiunea în Boemia s’a schim
bată în timpulă din urmă cu totulă 
în urma succesului, ce l’a dobân
dită mișcarea Cehiloru tineri în 
contra punctațiuniloră dela Viena 
ale pactului ceho-germanu.

In fiă-care Duminecă se țină 
adunări electorale cehice, în cari 
se combată acele punctațiunî, ca 
neîndestulitore și stricăciose pen
tru poporulă cehă. Și nu numai 
deputății din partida Cehiloră ti
neri, ci acum chiar și deputațl 
din sînulu partidei Cehiloră bă
trâni se pronunță categorică în 
contra pactului propusă. Astfelă 
a făcută deputatulă Hajek, care 
a cțisu, că punctațiunile pactului 
suntă mormentulă, în care se voră 

îngropa nisuințele de dreptă pub
lică ale Cehiloră.

Omulă situațiunei este acțî în 
Boemia conducătorulă Cehiloru 
tineri Dr. Gregr. „Cuventulă său“, 
4ice o tdiă vienesă, „străbate în 
fiă-care sată și în fiă-care ocolă, 
er Cehii bătrâni suntă împrăș- 
tiațl.“

Adevărulă este, că partida lui 
Rieger, ne mai putendă contrasta 
curentului puternică, ce s’a pro
dusă în sînulă Cehiloră în favd- 
rea deplinei autonomii naționale, 
a luată acuma și ea posițiă în I 
contra punctațiuniloră din Viena, 
cu tdte că se angajase mai nainte 
pentru susținerealoră. Programulă 
Cehiloră tineri a învinsă asupra 
politicei de oportunitate a Cehi
loră bătrâni, așa că foile germane 
centraliste esclamă: numai suntă 
a4l Cehi bătrâni, toți suntă a4î 
una în combaterea pactului.

într’o adunare electorală Dr. 
luliu Gregr și-a desfășurată pro
grama sa Dumineca trecută. Elă 
vorbi în potriva progreseloră ger- 
manisațiunei și accentuă, că Ger
manii voiescă să domnescă în 
Boemia, ca Maghiarii în Ungaria; 
e o rușine, că nisce representanțl 
ai poporului cehică, au putută 
consimți la punctațiunile pac
tului, care este grdpa tuturoră 
dorințeloră îndreptățite. La aceste 
cuvinte vorbitorul Q fu întreruptă 
prin strigări de: Rușine lui Rieger.' 

In spiritulă acesta decurge lupta. 
Totă mai mică devine numărulă 
acelora, cari iau în apărare cu ho- 
tărîre politica lui Rieger.

Contele Taaffe—4i°e „Neue fr. 
Presse“— s’a răzimată de 4ece ani 
pe Cehi, cari acum îi întorcă spi
narea, ocărăscă politica lui Rieger 
și combată cu-o ură grozavă pac- 
tulK....

Este mare periculă, — adauge 
aceeași fdiă — că pactulă va su
feri naufragiu și că cea mai în
semnată misiune a contelui Taaffe,

de care este legata pote eaistința sa 
politică, va fi paralisată. Proble
ma cestiunei boeme se ridică din 
nou în modulă celă mai amenin
țătorul, ea apare ca sfinxulu, a că
ruia gâciturî nimeni nu le p6te 
deslega și față cu care nici con
tele Taaffe nu ’șl mai p6te ajuta.

Nu fără satisfacțiune accentu- 
eză foile germane dificultățile, ce 
le întîmpină ac|I la Cehi politica 
contelui Taaffe și împrejurarea că 
opiniunea publică a Cehiloră s’a 
pronunțată în favdrea lui Gregr 
„omulu viitorului/

Cu acesta ocasiune foile germane 
mai amintescu, că partida Cehi
loru tineri este contrară alianței 
cu Germania, că simpatiseză cu 
Rusia, că nisuesce a răsturna con
stituția austriacă, că agiteză în 
contra Ungariei, și ațită pe Slavii 
de acolo, ațîță și pe Croațî și 
serbeză pe episcopulu Strossmayer 
ca pe unu erou.

Tote aceste le aducu înainte 
cjiarele germane vrendu a docu
menta, că tendința Cehiloru nu 
este de a fi o națiune coordinată, 
ci de a domni în Boemia, prin 
espansiune și cucerire și că prin 
urmare tote silințele de împăcare 
ale contelui Taaffe voră rămâne 
zadarnice.

Marea întrebare este acuma, că 
după ce între Cehi se manifestă 
atâta aversiune în contra puncta
țiuniloră dela Viena ale pactului, 
ce atitudine va observa în viitoru 
contele Taaffe? Incerca-va elă o 
apropiare de partida lui Gregr, 
ori va stărui morțișu pe lângă acele 
punctațiunî ?

Ori cum ar fi, nu se pdte negai 
că prin mișcarea puternică auto
nomistă în sînulă Cehiloru, ces- 
tiunea boemă a întratu într’unu 
stadiu din cele mai grave și pe- 
riculâse, câte le-a percursu pănă 
acuma, într’unu stadiu, în care 
resolvarea ei nu se mai pdte a-

mâna fără cea mai mare pagubă 
pentru interesele de vieță ale mo- 
narchiei.

Causa școlară în consistorialii 
plenară din Oradea.

Despre decursulu ședinței con
sistorialul plenarii din Oradea dela 
9 1. c. și a celoru ce i-au premersu, 
primirămu o scrisdre, din care es- 
tragemu următdrele :

Domnule Redactori! Voiu s6 V8 co
munică pe scurtă cele întâmplate în 
Oradea în dilele de 8 și 9 Iulie st. n. a. 
c. în causa gravă a gimnastului din Be- 
iușu și a șctileloru dela Nirtt.

In presera consistoriului plenară, 
prin stăruința d-loră protopopi Laaartc 
și Selăgianu s’au întrunită vr’o 35—40 
de preoți și protopopi la otelulă Bu- 
osanyi, unde formându-se în conferență, 
și-au alesă președinte pe Reverendissi- 
rnulă d-nă vioară Ciriacu Barbulu și no
tară pe d-lă Vasilie Leșană.

După săvârșirea acestui actă, veni 
preotulă dela Ceheiu, Georgiu Sferle, 
înrudită ou d-lă canonică Lauran, ajunsă 
ca oină tînără în beneficiulă acela bună, 
și protestândă în contra locului întru- 
nirei, deolarâ adunarea de contrară Epis
copului, în contra căruia, după părerea 
lui, s’ar fi întrunită preoții în acestă 
conferență.

S’a desbătută în urma aoestui dure- 
rosă incidență despre aceea, deoă loculă 
de întrunire este convenabilă și pe te- 
meiulă sentinței biblice, că „unde ’să 
doi sâu trei adunați în numele meu, 
acolo sunt și eu în mijloculă lorău, 
s’a deoisă a se continua desbaterea.

In loculă primă s’a decisă apoi a 
se vota celă mai profundă omagiu, 
înoredere și alipire necondiționată pă
rintelui Episcopă. Acesta fu totodată și 
ună răspunsă la insinuațiunea necualifi- 
cabilă mai susă amintită.

Veni după acesta la rândă propu
nerea d-lui protopopă Lazară, unde în 
loculă întâiu se cere convocarea Sino- 
dului diecesanu, în care să se desbată Ges
tiunile arcjătdre.

FOILETONUL# „GAZ. TRANS.-

Gianettino l’Ingrese.
Novelă venețiană, de F. de Gaudy.

După-ce regele Murat suferi mai 
multe catastrofe, pe la finea lunei lui 
Aprilă și pe la începutulu lui Maiu 1815, 
din partea Austriaciloră comandați de 
generalulă Bianchi, se împra.-tia armata 
neapolitană, adunată în grabă, în tote 
părțile. Cei mai mulțl aruncară armele 
și ca într’o fugă sălbatică cutreerau dru
murile din munții Apenini și Abruzzi, 
ca să ajungă în patria loră.

Marodeurii, aflâudă deja defileurile 
ocupate de inimic, cutreerară în cete mai 
mari, seu mai miel, sub comanda unora 
dintre deușii câmpiile cele întinse, și ast- 
felă din soldați proști, precum fuseseră, 
deveniră cei mai escelențl bandiți. Nici
odată nu fură drumurile de țeră mai 
nesigure, ca în timpulă acesta; cu tote 
că provincia era ocupată de armata aus
triacă, care cerca să stârpescă cetele 
acestea de bandiți, totuși aceștia nu pu
tură face nimică, dedrece poporațiunea 
dela țeră ținea cu bandiții.

Iu timpulă acela se întâmplă, că pe 
drumulă, care ducea dela Bologna spre 
Florența printre Apenini, trecea o tră
sură de călătoriă încărcată cu multă ba
gaj fi-

In fiă-care sată, prin care trecea 
trăsura, locuitorii șecjendă pe pragulă ca- 
seloră și pe la porțl priviau cu curiositate 
trăsura acesta însoțită de patru carabiner! 
călări greu armați, pe cari îi închiriară 
călătorii din Bologna pentru paza loră. 
Pe capra trăsurei trasă de cinci cai stă
tea ună maură și o camerieră. Toc
mai era ună suișă forte mare și se vedea, 
că caii nu voră pute trage singuri tră
sura, de aceea închiriară diutr’unu sată 
mai mulțl boi, cari fură înjugați dina
intea trăsurei și porniră la delă.

Miserabilele cătune din Apenini 
suntă nisce adevărate cuiburi de tâlhari. 
Oasele suntu cenușii afumate și bătute 
de vreme, cu coperișele putrede, cu te
reștri astupate cu sdranțe, printre cari 
se observa câte-odată câte-ună răvară 
(olă) cu fiori. Stradele suntu întunecose, 
nepavate, prin cari de abia pâte trece 
o trăsură. Pe la porțile caseloră vedl 
omeni sdrențoșl, cari privescă cu răutate 

și cu lăcomiă asupra străinului și avu
ției lui. Rară se vede câte o fată tînără 
împletindă paie, der cu atâtă mai desă 
se vădă babe bătrâne urîte, și copii goi, 
cari încunjură, cerșindă cu ună sgomotă 
asurdîtoră, trăsura; decă nu le dă călă- 
torulă nimică, atunci îlă înjură și-lă blas- 
tămă într’ună modă îngrozitoră. Acesta 
este tabloulă, care de repețite-orl ni-lă 
oferă cătunele acestea. Cu mare chib
zuință scbte călătorulă capulă din stră- 
sură, pentru ca să se convingă, că ba- 
gajulfl nu i-s’a furată de pe trăsură 
și numai atunci respiră liberă, când se 
vede departe de aceste sate sinistre.

Acestă călătoră era unulă dintre 
locuitorii severi și reci ai insuleloră bri
tanice, anume Sir Robert Fritz Avyne, 
care călătoria cu soția sa Penelope și cu 
copilulă loră de patru ani Iohnnie. Ba- 
ronulă, basată pe armele sale și pe ser
vitorii săi asemenea armați, nu prea grăbia 
să-și continue călătoria. T6te svonurile 
câte le audise atâtă despre nesiguranța 
drumuriloră acestora, câtă și despre nu- 
mărbsa și îndrăsneța bandă de tâlhari 
din Pippo Oeccarelli, le ținea de lu
cruri fantastice seu celă puțină pre esa- 

gerate; elă atribuia tote aoeste svonurl 
egoismului cârciumarului dela aquila Nero 
din Bologna, și numai greu a putută 
să-lă înduplece Lady, ca să ia escorta 
aceea de patru carabinerl, măcară pănă 
la vama Filigara dela frontiera floren
tină.

Așa ajunseră oălătorii cu încetulă 
culmea Apeniniloră. Drumulă ducea prin 
frumose păduri de castani, cari pe munți 
erau încă de tută verdl, pe când în câm- 
piă deja de multă desbrăcațl de fructe. 
Sub umbra loră păsceau ici și colo turme 
împrăsciate de oapre, ai cărofă păstori' 
somnuroșl la sgomotulă trăsurei se deș
teptară și-și întinseră a lene membrele; — 
încolo nu se vedea nici o urmă de 
omă.

Sir Robert dete ordină să stea tră
sura, apoi se uita flegmatică cu ochia- 
nulă mai întâiu pe partea drâptă, apoi 
pe cea stângă a trăsurei, privindă cu 
mare atențiune, când culmile munții or fi, 
când pădurile, cari le acoperiau, când 
stâncile prăpăstiose, cari se întindeau 
pănă în câmpiă și dintre cari pe unele 
se vedea câte o capelă. „Frumosă, 
forte frumosă!“ dise elă „la drâpta
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Acesta a fostă punctulă de por
nire și singurulă punctă de deliberare 
și s’a și primită, fiindă subscrisă de 24 
membri.

In d:ua următore, 9 Iulie st. n. la 10 
ore a. m. s1^ deschis Consistoriul plenarii, 
fiindă admiși și cei nechiămațl, der nu
mai ca ascultători.

După vorbirea scurtă de deschidere 
a Ilustritâții sale Părintelui Episcopă, 
s’au pusă la ordinea dilei două cause :
a) Contractulă cu societatea „Adria“ 
pentru asigurarea edificiiloră parochiale,
b) causa gimnasiului din Beiușă și a 
scoleloră dela Niră.

Prima causă s’a resolvată ratificân- 
du-se contractulă.

Privitoră la causa a doua gravă și 
importantă, mai întâiu Părintele Epis
copă a cetită ună memoriu lungă, în 
care desfășurându cele ce s’au petrecută 
în causa gimnasiului din Beiușă — și 
cari au fostă descrise tote în „Gazetă“ 
— în fine provocă pe aceia, cari făcură 
atâta „sfară în țeră“, să vină acuma cu 
„plânsulă“ loră de a salva scdlele și să’lă 
desfășure.

Din totă espunerea Uustrității Sale, 
mai multă s’a observată supărarea mare 
pentru publicarea afaceriloră diecesane, 
care supărare în mai multe rânduri și-a 
esprimat’o în decursulă esposeului său.

După-ce, în urma vorbirei Ilustri- 
tății Sale, protopopulă Lazară a ieșită 
cu cererea motivată de a se conchiăma 
sinodă, Episcopulă a declarată, că nu e 
în contra sinodului, der nu află acuma 
oportună timpulă pentru convocarea si
nodului, dela care în presentă nu aș
teptă nici ună resultată.

S’a mai făcută încă o propunere, a 
canonicului Șarkadi, să mergă Episco
pulă împreună cu Metropolitulă și cu 
ceilalți PrelațI pănă la Tronă cu plân
gerea, și acestă propunere s’a primită 
în termenii largi „când se va afla de 
bine.“

In urmă făcu o propunere parochulă 
din Nir-Adonă 1. Moldovană. Acesta ce- 
rendu să se voteze mulțămită și încre
dere Părintelui Episcopă, declara în pro
punerea sa să se enuncie, că consisto- 
riulă plenară nu consemțesce cu cele scrise 
prin foi, er în punctulă ală 3-lea cere 
ca Episcopulă să se întrepună, spre a 
îndemna pe ministru să declare apriată, 
că în clasele superiâră pe lângă limba 
maghiară profesorii să se pdtă folosi 
atâtă în esplicărl, câtă și în răspunsuri 
de limba română.

Propunerea părintelui Moldovană s’a 
primită.

A mai urmată apoi o discusiune în
focată, la care a luată parte și Episco
pulă, declarândă între altele, că a fostă 
și este Română și numai ca Română vo- 
iesce se moră.

Cam pe la orele 2l/.1 s’a încheiată 
ședința consistorului plenară, fără ca să 
se fi decisă ceva positivă în meritulă lucrului.

După-ce vomu da tote infor- 
mațiunile, ce le-amu primită și le 
vomu mai primi despre decursului 
importantei ședințe consistoriale, 
ne vomu pronunța asupra ei obiec
tivă și nepreocupată, precum ne-amu 
pronunțată și pănă acuma în du- 
rerosa afacere a scdleloru din Be
iușă și dela Niră.

*
La memorata ședință a con

sistorului plenară, au luată parte, 
după cum ne comunică „Familia11 
din Oradea, următorii domni:

Canonicii: prepositulă Teodoră K<3- 
vâry, Paulă Vela, Dr. A. Laaran, Ar- 
temiu Șarcadi; canoniculă onorară Ioană 
Maga; archidiaconulă părțiloră sătmă
rene Ciriacă Barbulă ; archidiaconii onor. 
Paulă Pap, George Iuhas, Petru Mi- 
huță, G. Orosă, S. Bota; protopopii 
Ioană Christiana, Ioană Selagiană, Ioană 
Popă (Șimand), Gavriilă Lazară, Ioană 
Boroșă, Ant. Bonyi, Mih. Ci.urdariu, Vas. 
Zsiroșă, Ioană Pap (Boroșă Sebeșă), 
Aug. Pelle, Lud. Venter și adm. prot. 
Mih. Cinca; asesorii consistoriali: Ioană 
Moldovană, Teodoră Roșu, Mih. Diță, 
Gavr. Papdană, luliu Papfalvai, Sylviu 
Rezei, Moise Neșă, Nic. Marcușă, Ioană 
Buteană, G. Marienescu, V. Leșanu și 
preoții Grig. Borlană, Ioană Popă (Ho- 
lodă), Ioană Erdelyi, Ant. și Corneliu 
Gitta, Mih. Marcuță, Coriolană Arde
leană, Dr. Feliciană Brană, George Pe- | 
renyi, Vas. Steer, Samuilă Ciceronescu, 
Lazară Ierne, Ant. Fritea, Romulă Mar- 
chișă, Sig. Catoca, Florianu Selageană, 
G. Sfârlea, Dem. Mureșiană, Ludovică 
Maroușă și Ioană Ciceronescu.

Cestiunea arbitriului internațională.
Privitoră la arbitriulă internațională 

propusă de deputatulă italiană Bonghi 
și primită cu însuflețire de ministrulă 
președinte Crispi și de întregă camera 
italiană, „Neue Fr. Presse“ scrie într’u- 
nulă din numerii săi mai noi, că projec- 
tata conferință internațională parlamen
tară în favorulă juriiloră de pace se va 
ține în dilele de 22 și 23 Iulie n. la 
Londra sub presidiulă lordului Herschell. 
La conferința acesta voră lua parte, a- 
fară de 129 membri ai parlamentului en- 
glesă, 69 delegați ai diferiteloră legisla
turi, respective guverne continentale. 
Parlamentulă germană și celă austriacă 
încă voră fi representate. In diua a doua 
a conferinței membrii parlamentului en- 
glesă voră da ună banchetă în ondrea 
colegiloră loră străini. Ca președinte Ja 
banchetulă acesta a fostă invitată Glad

stone, der bătrânulă bărbată de stată 
englesă s’a scusată din motive de sănă
tate printr’o scrisdre în care dice : „Fără 
îndoelă, că renunță dela acestă înaltă 
ondre cu forte mare părere de rău, că 
nu potă folosi ocasiunea pentru a pro
testa în contra răului corosivă ală mili
tarismului europenă și care esistă deja 
și în acâstă țâră, deși avemă atâtea mij- 
loce avantagiose, ca să ne apărămă în 
contra acestui rău.“
Ministrulă italiană de finance despre răsboiu. 

Corespoudentulă (jiarului „Beri. 
Tagbl.“ a avută îu dilele trecute o con
vorbire cu ministrulă italiană de finance. 
Intre altele a fostă vorba, că financele 
Italiei pute-voră suporta ună răsboiu? 
Ministrulă a răspunsă afirmativă, der 
șl-a esprimată părerea, că ună răsboiu 
apropiată e forte puțină probabilă. Decă 
însă treba ar ajunge pănă la răsboiu, 
dise ministrulă, Italia șl--ar împlini da
toria față de aliații săi tocmai așa, pre
cum e de credinciosă alianței. Ce pri- 
vesce Orientulă, nu credu, clise minis
trulă italiană, că elă ar pute să pericli
teze seriosă pacea, și totă așa de puțină 
credă în presupusa alianță francesă- 
rusă.

Serbarea națională în Parisu.
Soiri sosite din Parisă spună, că la 

13 Iulie n. s’a serbată acolo cu mare 
pompă și însuflețire aniversarea dilei de 
13 Iulie 1790. Comitetulă arangiatoră 
a voită ca de rendulă acesta să serbeze 
și sărbătorea federațiunei și de aceea a 
începută aniversarea în 13 Iulie. Pa- 
risulă se dice, că era spectacolulă celă 
mai măreții, împodobită cu mii și mii de 
stindarde naționale. Din provincia erau 
o mulțime de omeni. Prima manifes
tația și de rendulă acesta ca și de alte 
ori a fostă pentru Francesii din Alsația 
și din Lotaringia și pentru aceste două 
provincii rupte dela corpulă Franciei. 
Tote reuniunile alsațiane, între ele și 
câteva reuniuni francese de dare la 
semnă, au trecută în parcursulă bule- 
vardeloră spre pieța Cocarde cu musicl 
și stindarde, er dinaintea statuei Strass- 
burgului mii de omeni curioși așteptau 
să vadă imposantulă conductă. Statua, 
ca de obiceiu la astfelă de ocasiunî, era 
încărcată de corone și de stegurl trico
lore. Musica atunci a intonată Marseil- 
laisa și cânteculu care se începe cu cu
vintele : „Nu va fi a vdstră Alsația-Lo- 
taringia“. Conductulă apoi s’a depărtată 
cu pași liniștiți pe dinaintea statuei ger
mane îndreptându-se spre statua Ioanei 
d’Arc, care era încărcată de cununi. De 
aici s’a dusă la statua lui Gambetta, pe 
care după-ce de asemenea au încoronat’o, 
s’a împrăștiată. După amedă l,a 3 6re, 
Carnot dimpreună cu nevastă-sa a ocu
pată locă într’una din ferestrele pavilio
nului Marengo. ’I s’a ținută o vorbire

la care Carnot a răspunsă scurtă. Pre
ședintele Republicei apoi mergendă spre 
estrada din curte, ca să asculte și să 
vedă producțiunea reuniuniloră de cân
tări și a musiceloră, a fostă primită cu 
strigări imposante de „să trăiescă“. S’a 
formată apoi ală doilea conductă, care 
a plecată cam pe la 4 dre d. a. spre 
hala mașinăriiloră înaintea căreia era 
înălțată ună altară, er dinaintea acestuia 
statua imposantă a Republicei. Cântă
reții au esecutată o cantată, apoi s’au 
împărțită premiile și ajutârele între mun
citorii, cari au luată parte la lucrările 
esposițiunei.
Rusia și recunăscerea principelui Ferdinand.

Din Constantinopolă i-se scrie lui 
„Figaro“: Ambasadorulă rusescă Nelidov 
în Constantinopolă a conferită timpă 
lungă cu ministrulă de esterne otomană, 
Said, asupra ultimei note bulgare. Ne
lidov a declarată in numele guvernului 
seu, că Rusia, răciimată pe tractatulă 
dela Berlină, care pretinde învoirea tu
turora puteriloră, nu va recundsce nici
odată pe principele Ferdinand de Co- 

, burg de principe ală Bulgariei . Decă 
s’ar întâmpla să’lă recunoscă și numai 
o putere semnatară, atunci faptulă acesta 
deja ar fi o nimicire a tractatului berli- 
nesă și prin acesta guvernulă îșl va 
primi necondiționată dreptulă de liberă 
acțiune în Bulgaria.

SOIRILE pILKI.
Fapte generose. D-la protopopă ală 

Ulpiei-Traiane ne trimite spre publicare 
următorele: Curatorele primară biseri- 
cescă din comuna Bouțariulă inferioră, 
Gcorgiu Raca, în zelulă său lăudabilă 
pentru binele bisericei sale, pe lângă 
alte jertfe, în primăvera acâsta a dăru
ită pe sema bisericei de acolo ună or
nată sacru completă forte frumosă în 
preță de 85 fl. v. a. Acestă actă bine- 
făcătoră e cu atâtă mai de laudă, cu 
câtă generosulă douatoră nu se află în- 
tr’o stare materială mai splendidă. Deie 
bunulă Dumnedeu, ca să afle mulțl imi
tatori, cărora sâ le zacă la inimă binele 
bisericei și ridicarea nemului românescă, 
eră Domnia-sa primescă pe acestă cale 
cea mai sinceră recunoscință! — Ase
menea nobilitatea sa d-lă Dr. JDominică 
Kamel de Hardegger, mare proprietară în 
Austria inferioră, care pentru biserica 
din Grădisce dăruise 50 fl. și pentru cea 
gr. cat. din PetroșenI 10 fl. v. a., a bi
nevoită a dărui și în calele aceste 10 fl. 
pentru fondulă bisericeloră din districtulă 
protopopescă ală Ulpiei Traiane. Prin 
acesta se aduce cea mai sinceră mulță
mită mărinimosului donatoră. — Grădisce, 
6 Iulie 1890. Popă Avelă Rodată, pro
topopă gr. cat.

Marea tyrrenică, la stânga Marea adria- 
tică — dintr’o singură privire. Acesta 
este primulă miraculă în călătoriă — 
vomă da peste ală doilea între Filigara 
și Petronela, Lady — la Monte di Fo 
— ună mică vulcanu — flacăra înaltă 
de șese urme — visibilă numai în timpulă 
nopții — sgomotă subterană.“

„Frumosă, forte frumosă. Sir!“răs
punse Lady și oftă din adenculă inimei 
la privirea cruciloră de lemnă, cari erau 
pe ambele părți ale drumului și părea, 
că. îndemnau pe călători să dică ună 

"Tatălă nostru pentru sufletulă acelora, 
cari se odichnescă aici.

Trăsura ârășl se puse în mișcare și 
coti la stânga. Pe o patre a drumului se 
înălțau nisce stânci, pe verfulă cărora 
erau nisce tufe. De-odată șuerâ ună 
glonță. Postilionulă căcju de pe cală cu 
genunchiulă sdrobită și se văieta grozavă. 
Carabinerii deteră repede pinteni cai- 
loră, se uitară în partea aceea de unde 
veni glonțulă și în fumulă, care se risipi 
vădură în lumina sorelui sclipindă o du
zină de pusei, apoi o luară la sănătdsa, 
ca și când i-ar fi gonită totă iadulă. 
Chiria pentru escortată li-se plătise îna

inte — cine putea pretinde dela acești 
pacinicl eroi, ca să se lase să fiă împuș- 
cațl pentru protegiații loră?

Posesorii boiloră deja mai înainte 
tăiară ștrengurile și o tuliră la fugă, 
îndată săriră asupra trăsurii ca la două- 
cjecl de bandiți pârliți de sore, cu pălării 
cu bordurile largi, cu puscile în mână, 
cu pumnale și cu pistote la brâu. 
Celă dinteiu dintre ei smâncindă ușa 
trăsurii îi striga Englezului cunoscutele 
cuvinte „faceia in terrau. In locă de 
răspunsă, baronulă slobozi fără a-șl perde 
cumpătulă, ună pistolă asupra lui, greși 
țînta, der isbi pe banditulă Matteo, care 
era mai îndărătă, și-lă culca mortă la 
pămentă. Mai înainte de a-șl slobodi și 
pe ală doilea, pistolă baronulă fu smulsă 
din trăsură, legată și trântită la pă
mentă, er după câteva ghionturl și lo
vituri cu patulă puscei, i-se puse ună 
scălușă în gură. Lady Penelope leșinase, 
miculă Iohnnie plângendă îi cuprinse 
genunchii. Cameriera îngrozită se lipi 
de maurulă de lângă ea și-lă cuprinse 
cu brațele, ca și când ar fi voită să-și 
facă fața nevăzută în întunereculă afri
cană, pe când Aii maurulă înzadaru 

se silia să se scuture de îmbrățișarea 
acesta și se sară în ajutorul stăpânului său.

In cinci minute bagajulă fu luată 
de pe trăsură, desfăcută — pentru-că în 
astfelă de afaceri bandiții au o deosebită 
dibăciă — și vestminte, rufării, pălării 
de dame, șaluri, obiecte de toaletă zăceau 
într’o mare disordine în mijloculă dru
mului — fiă-care amatoră punea mâna 
pe câte ceva. In fine le striga căpitanulă 
bandițiloră, care pănă acum se ocupase 
cu cercetarea buzunareloră trăsurei.

„Nimică decâtă secături, nicăirl aură! 
Acestă afurisită Engleză nu are cu sine 
decâtă lucruri fără valore, der puțină 
îmi pasă ne voră servi ca amanetă. Sig
nora, îi strigă Lady Penelopei în urechiă, 
Corpo di Madona! Ea e încă în leșină, 
He! Antonio dă-ml sticla cu rachiu. 
Trebue să se deștepte, chiar decă ar 
trebui să o gâdilă ou cuțitulă. Stai, ra- 
chiulă are deja efectă. Signora, D-ta 
vei pleca la Florența, — ai înțelesă?

Ce strigi eșa? Cine-țl face vr’ună 
rău. Eu sunt ună galant'uomo. Așaderă, 
Signora, în decursă de două tjfl® — as- 
tădl e MercurI — ai înțelesă — o miiă 
napoleoni de aură numărați pănă la 3 

ore după mie4ulă nopții, după orologiulă 
francesă, când să fiă acești bani lângă 
biserica Santa Novela la Florența. Ai 
înțelesă? Loculu acela, unde stau tră
surile. Decă nu scii, întrebă, orl-ce co
pilă îți va spune. Taci, nici o vorbă! — 
Și pentru ca Signora să nu ne trădeze, 
soțulă și copilul ă d-talevoră rămâne ca 
garanță. Taci, îți dică. Noi suntemă 6- 
menl cinstiți, eu sunt Peppo Ceccarelli. 
Cine pote spune despre elă, că și-ar fi 
călcată vre-odată cuventulă? Va să dică 
o miiă de napoleoni, Signora, nici o 
centimă mai puțină — ună bagatelă pen
tru ună mylord și fiulă său. TăoețI, vă 
(jică, Matteo a fostă ună câne, de s’a 
lăsată să fiă ucisă de ună eretică en
glesă fără spovedaniă și absoluțiune. He? 
Nu mă înfuriațl. Și acum înainte, tim
pulă e scumpă. De ce să vă mai luațl 
adio, copilăria. Numărați banii esaotă 
și în 48 de 6re sunteți cu toții liberi. 
Fiți însă punctuali, vă sfătuescă, dâcă 
nu puteți orendui pentru Mylord și fiulă 
său câte-va liturgii — dâr uitasemă, că 
sunteți eretici. Totă una. Peppo Cecca
relli nu glumesce. Plecați cu Dumnedeu! “ 

(Va urma.)
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0 ordinațiune ministrului ung. de in
terne, Ministrulă președinte ungurescă, 
conte Szapary, în calitate de ministru 
de interne a adresați! o circulară cătră 
toți viceșpanii, prin care voesce a intro
duce o mai mare urgență în mersulă 
administraținnei, ceea ce se va pute 
ajunge numai așa, decă autoritățile in- 
ferihre vorii îndeplini mai repede ordi- 
națiunile venite dela locurile mai înalte. 
Ministrulă a esperiată de nenumdrate-orl, 
că autoritățile judecătoresc! fdrte pe în- 
cetulă îșl înainteză raporturile și refera- 
dele lorii, ba de multe-or! nu se ține 
semă nici de terminulă prescrisă de însuși 
ministrulti. Din astă causă ministrulă 
provocă pe viceșpan! sub răspunderea 
lorii personală., ca să îngrijescă a se în- 
cunjura tândălirile, să se esecute re
pede ordinațiunile ministrului și să se 
observe terminele prescrise.

* * *
Volbură mare. Ni-se scrie : In 7 Iulie 

la 11 ore dimineța s’au ridicată asupra 
comunei Bogata română nisce nor! negri 
înfiorător!, ear! din norooire nu s’au 
descărcată asupra acestei oomune, der 
cam pe la amecjă se ivi o volbură (ventă 
învîrtitoră), asemenea căreia nu s’a mai 
pomenită prin aceste părți și care făcu 
însemnate pagube mai alesă între hota- 
rulă Bogata română și Vaadă. Totă ce 
i-a stată în cale a nimicită. In hotarulu 
Bogata română luă tote lesele unei stân! 
și le arunca din delă în vale—spre norocire, 
oile nu erau la stână,—pe nisce gâsce, ce 
le-a aflată în cale, le-a nimicită; pe ună 
bietă mielă l’a sfărmată în bucăți. In 
liotarulă Vaadului mai alesă, volbura a 
făcută grozăvenii. Pe 2 fetițe și vre-o 3 băr
bați i-au trântită într’o vale; pe Todoră 
Clierebeță l’a trântită pe o rîpă, elă a 
rămasă puțină și arsă, căci volbura pe 
unde a trecută a și pîrlită. Lăsândă pe 
acești bieți dmenl, volbura trecu la nisce 
turcituri de fenă ale lui Lupuca Chere- 
beță și din 6 oară de fenă nu i-a lăsată 
nici ună paiu, ducendu-le cu pari cu 
totă. Din mijloculă unui dembă numită 
al „paripului“, a ruptă un arbore gigantic 
din rădăcină și l’a aruncată pe verfulă 
dâmbului, de unde l’a dusă mai departe. 
Se’nțelege, că volbura acesta a produsă 
în poporă mare spaimă, numind’o „bala
urii11 și reamintindă felă de felă de po
vești fabulose din bătrâni.

* * *
Petrecere de veră va arangia la 10 

Augustă st. n. inteligința română din 
Ciachi-Gărbău (Tractulă Dergei) și giură 
în hotelulă din Ciachi-Gărbău seu în 
scola confesională de acolo, în folosulă 
nou-edificândei biserici gr. cat. din Ciachi- 
Gărbău. Intrarea: de familiă 1 fl. 50 or., 
de persdnă 80 cr. Inceputulă la 4 ore 
p. m. Mâncări se potă căpăta și dela 
otelă. Ofertele și suprasolvirile se voră 
cuita pe cale cparistică.

Misiunea sctflei române.
Cu ocasiunea distribuirei pre- 

mieloră între elevele dela scolele 
secundare de fete, d-lu B. P. Haș- 
deu a rostită următorulu discursu, 
care tracteză despre misiunea sco- 
lei române:

Este ultima di de solemnitate a dis
tribuirii premiiloră.

Inlăturândă der de astă-dată orl-ce 
amărunte, orl-ce particularități despre 
soole primare și secundare, bărbătescl 
și femeescl, publice și private, particula
rități asupra cărora m’am oprită în cele 
trei dile precedente, voiu atinge numai 
o cestiune de totă generală, prin care, 
așa 4ic6Qdă, îmi voiu încheia socotela.

Scola română merge ea bine seu 
rău? Proba cea mai forte, oumcă ea 
merge bine, este că mai toți strigă că ea 
merge rău.

Să mă esplică.
îmi aducă aminte, suntă acum 30 

de ani, o Universitate completă nu era 
în România, licee mai puține decâtă de
getele dela o mână, scoli primare ur
bane câte una pe ici pe colea, despre 

cele rurale abia se visa la îndelete, das
căli demni de acestă nume erau de o 
raritate mediocră, localuri ca vai de ele, 
și totuși.... și totuși, când întrebai pe 
cineva cum merge scola română, elă îți 
răspundea cu fața vciosă: merge bine, 
merge iute, merge de minune.

Lumea nostră de atunci cerea pu
țină, căci se deprinsese a nu ave mai 
nimică. Caliculă se mulțămesce cu cinci 
parale. AstădI noi ceremă multă, fiind
că multă avemă, și cu câtă vomă ave 
mai multă, cu atâtă mai multă vomă 
cere, cu atâtă mai tare ne vomă văieta, 
că scola română merge rău, și se voră 
văieta mai tare tocmai cei eșițl din 
scola română, tocmai aceia, cari îi dato- 
reză ei partea cea fundamentală a ins
trucțiunii loră.

Bătrâna Franța se plânge, că învă- 
țămentulă nu merge bine, și-lă totă 
drege în fiă-care ană. Germania, pe 
care unii șl-o închipuescă ca alfa și 
omega ală schlei, nu e nici ea mulțămită.

In Anglia și în Italia se totă pro- 
iecteză reforme școlare. Apoi cum der 
să ne întristămă noi, când audimă mereu, 
că scbla română merge rău? Incă-odată, 
este o probă, o simptomă, că ea merge 
înainte, și cu câtă mai nainte va merge, 
cu atâtă mai tare va simți, că multe și 
multe îi mai lipsescă încă.

Și trebue să mergă înainte școla 
română, fîind-că are o mare datoriă de 
împlinită, o datoriă mai multă de
câtă națională. Ni-se dă nouă, ca să 
dămă și noi altora. Crescuți înșine mai 
măricei, să nu uitămă, oă avemă frați 
mai mici, la crescerea cărora cată să 
întindemă o caldă mână de ajutoră. Prin 
împrejurări politice seculare, vecinii noș
tri de peste Dunăre au rămasă mai în- 
dărătă pe calea culturei. Pentru Români 
diua a răsărită mai curendă decâtă pen
tru denși, scăldându-ne în lumină, și 
„chemarea cea mai frumosă a României 
este de a face să se repercute radele din 
Carpațî departe, departe, peste peninsula 
balcanică. “

Ungurii pretindă, că loră le este 
scrisă de a civilisa orientulă. Același 
rolă îlă ambiționeză Grecii. Nimeni nu 
s’ar supăra negreșită, decă civilisațiunea 
ar năvăli câtă de îndesată, fiă și dela 
Pireu, fiă și dela Buda-Pesta. Altfelă 
însă înțelegă opera culturei Grecii și 
Ungurii, altfelă o înțelege Românulă. 
Ungurii maghiariseză, Grecii eleniseză, 
unii și alții răpescă, seu celă puțină se 
încercă a răpi naționalitatea altora. Nu 
așa face Românulă. Elă 4’ce Serbiloră 
și Bulgariloră : Mai norocosă decâtă voi 
eu am la mine îmbelșugate isvdre de 
cultură; venițl de învățațl carte aicea, 
der s’o învățațl nu pentru a deveni Ro
mâni, nu pentru a vă lăpăda de numele 
vostru, ci pentru ca să scițl a desvolta 
și a apăra mai cu tăriă propria vostră 
naționalitate. Scolele nostre de băețl, 
scolele nostre de fete, universitățile nos
tre vă suntă deschise vouă. Noi înșine 
amă devenită mai Români învățândă în 
Parisă; învățândă în BucurescI seu în 
Iași, devenițl și voi mai bulgari, mai 
șerbi. Și care va fi răsplata nostră? Să 
iubiți România, după cum iubimă noi 
Franța. A fi Franța orientului, a redeștepta 
naționalitățile prin cultură, er nu a le 
desnaționalisa, acesta este misiunea cea 
mai mare a școlei române.

Termină aci, căci am ajunsă la 
culmea aspirațiunii naționale.

Programa scolelorn române Sin Brașovl.
A eșistă de sub țipară „A XXVI-a 

programă a gimnasiului mare publică 
română de relig. ort. răsăritenă din Bra- 
șovă și a celorlalte scole secundare și 
primare împreunate cu gimnasiulă, pe 
an. scol. 1889—90.“ Publicată de direc
țiunea scâleloră medii. Cuprinsulă: In 
parte primă 50 colinde, adunate de șco
lari dela scolele medii române din Brașovă 
sub conducerea d-lui profesoră A. Bâr- 
seanu. In partea a doua vină datele șco
lare, din care reproducemă următorele:

La gimnasiulă română din Brașovă 

au funcționată în decursulă anului urmă
torii profesori: Ipolită Ilasievid (tot-odată 
și directoră interim.), Dr. Vasilie Gloda- 
riu, Ionă Popea, Panteleimonă Dima, 
Lazară Nastasi, Nicolae Pilția, Paulă 
Budiu, Dionisie Făgărășanu, Vasile Gol- 
dișu și Mihaiu Pervu; catedrele de limba 
latină și de religiune, fiindă vacante, s’au 
suplinită.

La schia comercială și reală: Bar- 
tolomeiu Baiulescu, Iosifă Macsimti, Dr. 
Ionă Bozoceanu, Artemiu Feneșeanu, Ionă 
Socaciu, George Chelariu, Andreiu Bâr- 
seanu (tot-odată și conrectoră), Ionă Panțu 
și Arseniu Vlaicw, catedrele de limba fran- 
cesă și germană, fiindă vacante, s’au su
plinită.

Pe lângă aceștia au mai funcționată 
următorii profesori secundari: Nicolae 
Popovici (cântări), Ionă Em. ProdanH 
(gimnastică), Ionă DoTjrenu (caligrafiă). 
Catedra de desemnă s’a suplinită prin 
d-lă Mihailă Popu. Scolariloră gr. cat. 
li-s’a propusă religiunea prin preotulă 
George Tomasu din Tohanulă vechiu. 
Medică ală scoleloră centrale: Dr. G. 
Baiulescu.

Scolari esaminațl au fostă în gim- 
nasiu 237, în scola reală 120, în scola 
comercială 36; cu totulu 393. Intre aceș
tia au fostă din România 78. După re
ligiune au fostă : 349 gr. or., 38 gr. cat., 
2 ev. lut., 4 de legea mosaică. După ocu- 
pațiunea părințiloră : fii de agricultori și 
economi de vite 152, de comersanțl și 
industriași 92, de funcționari publici 19, 
de funcționari privați 6, de altă catego- 
riă de inteligență 82, de dilerl și servi
tori 30, de privați (pension.) etc. 12.

La scola elementară capitală de 4 
clase pentru copii și 5 clase pentru co
pile au funcționată 11 învățători la scola 
de tăte dilele și 2 la scola de repeti- 
țiune. Pe lângă aceștia, d-na învățătore 
def. Elena ved. G. Busu a propusă feliu- 
rite lucruri de mână femeescl. •

Numărulu eleviloră în scola de fote 
dilele : 326 copii, 192 copile. In schia de 
repetițiune 46 copii, 57 copile.

Numărulă scolariloră înmatriculați 
la scolele centrale a fostă in totalii 1034, 
mai mulțl cu 41 ca în anulă școlară 
1889-90.

Societatea de lectură a scolariloră din 
scolele superiore a fostă condusă în a- 
nulă scolastică trecută de d-lă profesoră 
Andreiu Bârseanu. Societatea a ținută 
22 ședințe, în cari s’a cetită din mai 
mulțl autori, s’a declamată și unii dintre 
membri și-au cetită operatele loră. Bi
blioteca societății constă din 779 voi. 
Fondulă: 696 fl. 51 cr., mai multă cu 
62 fl. 35 cr. ca în anulă trecută.

StipendiștI în scolele medii 8; în 
institutulă Cristuriană, instituită de Co- 
mitetulă parochială ală bisericei Sf. Ni
colae, s’au întreținută 5 școlari cu spese 
de 500 fl.

Fondulă pentru ajutorarea scolariloră 
săraci și a celoră bolnavi constă din 
432 fl. 78 cr, (în anulă trecută au fostă 
313 fl. 75 cr). Fondulă „Bălașa St. Ble- 
bea“ pentru premiarea scolariloră dis
tinși în musică constă din 240 fl. 55 cr.

Biblioteca scoleloră medii s’a îmul- 
țită în decursulă anului cu 186 opuri; 
cu totulă conține acum 3863 opuri. Anulă 
școlară viitoră se va începe în 1 Sep- 
temvre st. v. Didactrulă pentru gr. or. 
și gr. cat. 7 fl. 30 cr. în gimn. inf. și 1 
scola reală, er în gimnas. super, și scola 
comercială 11 fl. 50 cr. Didactrulă pen- I 
tru cei de alte confesiuni este împătrită, ț 
Cei ce se îmatriculeză pentru prima-oră 
plătescă o taxă de primire de 2 fl.

-2L/pelUi-
Comitetulă Beuniunei Sodaliloru Bo- ■ 

mâni din Clușiu a trimisă pe la singu
ratici sprijinitori ai causeloră românescl ’ 
nisce liste de colectare, făcendă totă- ’ 
odată și ună căldurosă apelă.

-Reuniunea Sodaliloră Români din 
Clușiu“ — se dice în acestă apelă — „s’a 
înființată încă la anulă 1871, la iniția- i 
ti va bărbațiloră noștri fruntași. Dela 
anulă 1879 până în diua de astăcjl acdstă ! 

Reuniune, cu mijlocele de care dispune, a 
susținută pe la diferite meserii 100 de elevi 
români săraci din tote părțile Ardeiului 
dintre cari jumătate s’au și eliberată ca 
sodall, er astăcjl amă ave de ajutorată 
vre-o 90 de inși, pe când însă aceste 
mijloce de ajutorare cu îmbrăcăminte de 
iernă și de veră, cu încălțăminte și cu 
spesele de înscriere pe la scolele indus
triale, suntă atâtă de modeste, încâtă 
abia suntemă în stare a ajutora pe 
10—15 inși pe ană.

Deci comitetulă acestei reuniuni, re- 
presentată prin subscrișii, în neclătita sa 
credință în solidaritatea, ce unesce jși 
trebue să unescă astăcjl mai multă de
câtă orl-când tâte elementele sociale ale 
poporului română întru a face bine și în
tru a ne forma inima nemului românescă, 
carea este clasa mijlociă, dovedită de 
celă mai puternică factoră la ridicarea 
unei națiuni, îndrăsnesce cu totă res- 
pectulă a apela la ajutorulă D-Vostră, 
rugându-Vă, ca să premerge-ți cu esem- 
plulă; er spre scopulă acesta Vă trimi- 
temă alăturata listă de contribuirl bene
vole ori și de ce natură, în bani, bucate 
ori vestminte, cu acea modestă rugare, 
ca inducendă în ea numele marinimo- 
șiloră contribuitori, să bine-voițl a-o re
trimite acestui comitetă seu presidiului, 
pentru ca pe cale diaristică, ca totdeuna, 
să-și potă da semă la timpulă său des
pre cele primite.

Pentru comitetulă Reuniunei Soda
liloră Români suntă subscriși: Președin
tele : Basiliu S. Podobă. V.-președintele: 
Constantinii Popu. Secretarulă: lacobu 
Mureșianu. Oassarulă: Tuliu Boșescu. Con- 
trolorulă: Gregoriu Borza.

ULTIME SOIRI.
Viena, 14 Iulie. „Politische Gor- 

respondenz cțice: Cei ce încun- 
jură pe principele Ferdinandu ală 
Bulgariei nu se miră de soirile 
răspândite de-o parte din pressa 
străină pe sema sa; se cunosce și 
isvorulă și scopulu propagandei 
ce se încercă a se face. Der ceea 
ce e de regretată, este de a se 
vede fiarele europene, cari nu 
suntă dușmane Principelui Fer
dinand și Bulgariei ajutându la 
răspândirea acestora fabule, care 
suntu negreșită cu tendințe.

„Politische Correspondenzff se 
4ice a fi autorisată să declare ofi
cială, că tote sgomotele, relative 
la intențiunea ce ar ave Princi
pele să abcfică și la pretinsulu 
atentată contra d-lui Stambuloff, 
suntă false.

IW* De aip1 încolo diarulu nostru 
se va trimite numai celoru, cari șT-au 
reînoitu abonamentulii.

Adm/imdsti ’ațiunea,.

tfsarsufiii ESrașavsî
din 16 Iuliu St. u. 1890.

Bancnota romi?nascl -Jump, y.24 Vend. 9,27
Argintă românescă - 9.22 9.25
Kapoleon-d’orI - - • n 9.25 n 9.28
Lire turcesc! - - - Fi 10.50 M 10.56
Lmperiall .... »» 9.48 n 9.53
Galbini M 5.45 5.50
Scris, fonc. „Albia*” f”J/u n 102- n —.—

r,u/r r> r. u /a n 99.50
Ruble rusesc! - • • FI 133.3/4 134.3/4
Stârci germane - - H —.— n —.—
Discontulă 6— ':"0 pe ană.

Cursul® s.a bursa «B® Viena
lin 15 Iuliu it n. 1890.J

Renta da aurii 4u/0................................ 102.30
Hanța de hârtiâ5°/0.................................. 99.95
ImprumutuiU câiiorâ ferate ungare -

aurii - - - -.................................116,50
dto argintii ------ 97.50

Renta de aură anstriacâ...................... 109 50
LosurI din 1860 .................................. 146.—
Acțiunilo băncei austro-ungaro - - 925,—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 344.75
Acțiunile băncei de creditii austr. • 304.—
QalbanI împărătesei..................................5.51
Napoleon-d’ori.......................................9.27‘/2
Mărci 100 împ. germane .... 57.15
Londra 10 Livres sterlings ■ ■ ■ - 116 90

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Publicare de concursă.
Din fundațiunea demnului de piă memoriă Stefanu Ferdinand 

Hirsch suntu de a se da pe anulă școlastică 1890/91 doue știpendie 
nouă de câte 200 fi. v. a. La acestea se escrie concursă. Unulu 
dintre stipendiele acestea se va conferi unui teneru maghiară ro- 
mano-catolicu, er celalaltu unui română greco-catolică.

La stipendiele acestea potă concurge numai acei tineri, cari 
suntă născuți în comunele următâre: Turda, Copandă, Tură, Reghiu, 
Comițîgu, Banabică, Aitonu, St. Martinulă-deșertă, Ceanulă-deșertă, 
Agârbiciu, Mischiu, Sandu, Petridulă-de-susă, Petridulu de mijlocă, 
Petridulu-de-josă, Berchișiu, Măgura, Șchiopi (Puszta Egres), Pusta 
St. Craiu, Surducu, Bicalatu, Jara inferioră, Agrișiu (Ruha-Egeres), 
Muntele Băișbrei, Ocolișulă mică, Ocolișulă mare, Runcu, Cacova, 
Săcelă, Lita-maghiară, Lita-română, Filea-de-josă, Filea-de-susă, Ciu
rda, Selisce, Selicea, Micușiu, Hasmașiu, Maghiarușiu (Magyards .g), 
Șută, Silvașulu-maghiară, Indolă, Ceanulă-mare, Băișdra, Muntele 
Filei (F. Havassa), ca unele, cari odinioră au formată ces. reg. pre
tură a Turdei sub președința fericitului fundatoră Ștefană Ferdi
nand Hirsch.

Stipendiulă ’lu voru pute dobândi numai atari tineri din șcblele 
medie, seu întrători acum în șcblele medie, cari voru produce tes
timoniu cu calculă din studie: eminente, seu celu puțină bunu, er din 
purtarea morală: bună, seu celă puțină legală. Atari tineri voru pute 
folosi stipendiulă dobândită în gimnasiu, șcbla reală, șcdla 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-și 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 ală loră. Concursele intrate mai târziu nu se 
voră considera.

Blașiu, în 5 Iuliu 1890.
Ordinariatulă archiepiscopescă gr. cat, de Alba-Iulia.

A vist i-lorti abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei sS 

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

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

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

Ădministraț. „Gaz. Trans.“

Sosirea si plecarea irenariloru în Brajon
I. Plecarea trenurilor^.:

I. Dela BrașovO la Pesta

Trenulă de persone: 10 ore 32 minute s6ra.
Trenulă accelerata: 2 ore 43 minute după amedl.
Trenulîi omnibus: 4 ore dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulîi de persone : 5 ore 30 minute dimineța.
Trenulîi accelerata: 2 bre 33 minute după amecjl.
Trenă de mărfuri cu vagone de persone: 12 ore 23 min. după amec|R

II. Sosirea trenurilorti:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persone: 5 ore 20 minute dimineța.
Trenulă accelerata: 2 ore 23 minute după amecjl.
Trenulă omnibus: 10 ore 3L minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu:
Trenulă accelerată : 2 ore 13 minute după amecll.
Trenulă de persdne: 10 ore 17 minute sdra.
Trenulă de mărfuri cu vagone de persone: 4 ore 20 min. după amecj I

Mersulu trenurilor^.
pe liniei© orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilă din 1 Iunie 1890

iPreaEeiUsa—SSwdsajpesta. - Siesta- AjracIw-Tcftw^Tclwș-AjradBÎ-fflî.-IPeHt»
Trenă 
accele

rată.

Trenă 
accele

rată
Tren de ^ren tie 

par- 
adne

per
sane

Tronu 
accele
rată

Trnnn 
de 

pers.

F

’Trena 
accele
rată.

Tren do: 
pfir- I 
*16.130

Trenă 
accele
rată.

Trenă 
de 

pere.

Trenă 
dc 

pers.

Trecu 
accele

rată.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

Dradea-mare

Mezo-Telegd 
fidv
Bratca
Bucia
Oiucia
Huiedin 
Stana
Aghiriș 
Gbirbfiu
Nădfișel

3 25
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

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

Bucur e3C.I

Timișu

Brașov»!

Feldidra 
Ap ața 
Augustină 
Homorodu

Clușlu

Apahida 
Gliiriș 
Cucerdea
(Jidra 
Vințulă de 
Aiud

) 
I

SUStl

Teiușă

Qrăciunelti
Blașiu 
Mic&sasa
Copșa mieft
Mediașă 
filisabetopole 
Sighișdra 
Hași'alSu 
Homorodu 
Augustină 
Apața 
Faldidra

Brașovî)

Timișă
Predealu

Bucuresci

5.49
6.02

6.27
7.31
7.56

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

T renu 
do 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

1.26
1.47
2.23
2.83
3.15
3.47
9.3l

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 .n

6.10
9.28

11.58
1.51
2.06
2.46
3.40
4.03
4.25 Hasi'albu
4/C :
6.32
5.49
6.11
o.zb
6.44
7 04
8.30
8.55

10.31
11.19
11.27
U.3f
12.02
12.26

1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.39
6.03
7.51
8.36

Sighișăra
Elisabetopols
Mediaști

MlcAsasa
Blașiu
CrticiuiitJ.it

Tcinșu
Aiudfi
VințulU de
Uidra 
Cucerdea 
Ghirișu
Apaliida

Clușiti

suaâ

Nâdășelti 
G-hîrhău
AghireșU
Stana
B. Huiedin 
Oiucia 
Bucia 
Bratca
Rdv

9.10 Mezo-Telegd
9.44

10.31 Oradea-mare 1

11.23
12.08

P. Ladâny 
Szolnok

Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2 4t
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.4^
6 48

7 22

7.51
7 6-
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
>2.3 i

1.10
1.86
2.01
2 08
8.31
6 11
7 15
8.40
1.40

4.10
4.50
5.50

4.45
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04 
11 30 
11,51
12.27

12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.54
2.16
2.23
2.39
3.15
4.32
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
2.25

Viena
BJouSapesta
Szolnok

1.35
1.59;
2 32
2.51
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. IC
8.30
8.5r

Aradd

Glogovață
Gyorok
Pauli ști
Radna-Lipova 
Oonop
Berzava
Soborșinti
Zamii
Gurasad-
llia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
OrAștia
Șibotfi
Vințultl de josă
Alba-Iulia
Teiușă

9.05
9.19
9.43 

10.02
10.41 
10.56| 
11.131 
11.32 
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15

10.40
7.20

8.—
2.-
4.20
8.10 

h2.20 
= 2.34 
= 3.05
13.23 
s3.39

10.50

6.15
6.58
7.2a
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

3.25
9.40
1.02
5.27
5.50
6.02
6.23
6.34
6 52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12,58

|Toiușă 
Alba-Iulia
Vințulti de jostl 
ȘibotU
Oră.știa
Sinieria (Piski)
Deva
Branicica
Elia
Gurasada
ZamU
Soborșinu
Berzava
Oonopti
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

A rad ti I
Szolnok 
flSssdagseata

Viena

5.49
56.O6
=•6.24
Î6.53 
= 7.06
7.45

11.51
1.55

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56
6Î46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5 50

T. d. p. T, omn. T. omn. T. omu. T. omn.
Sinieria 7.17 11.28 3.50 Petroșenl 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.46 11.23
SațegU 8.45 1.08 5.20 Orivadia 7.26 11.57
Pui 9.39 2.03 6.1b Pui 8.07 12.33Orivadia 10.37 2.51 7.03 Hațegti 8.51 1.19
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09
Petroșenl 12.- 4.02 8.15 Slmertft 10.20 2.47

Aradă
Aradulă nou
N6meth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 

iMerczii'alva
Timișăru

6.0â

Mui’eșu-SLudoșu-EMsti'lța | £2iMrița-]&ur&șu-ILudoșu
I

MurășU-LudoșU
Țagu-Budatelecil
Bistrița

ȚT. omn.|i ’
4. — | Bistrița

' ȚagU-Budatelecă6.481
9 591 Murășă-Ludoșă

Nota: Numerii îucuadrațl cu linii grose însemnezi drele de ndpte.

' T. omn'
1.16
4.50

T27

Copșa-mioă
Șeica mare 
Ldmneșil 
Ocna 
Sibiiu

Tr. de p. T. <1- p. Tr. omn

4.05 10.47 7.10
4.35 11.17 7.43
5.16 11.58 8.27
5.47 12 29 8.59
6.10 12.52 9.23

Sibiiu-€tog»șa-mtcA

4.51
5.27
5.44
6.0t
6.28
7.10
7.26 Sibiiu
7.48 Ocna
8.10 LdmneșU
8.21
8 48
9.17
9.54

10.091
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38
12.10
4.47

Șeica mare
Copșa-inică

Tr, da p.Tr. omn. Tr. du p.

7.35 4.34
8.02 4.58
8.30 5.25
9.05 5.55
9.34 6.20

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

©BaceB’dea -®8oa*HaeisB.
sftsescii

7.4r.
6 05

T. omn.
4.03
4.49
5.24 

“6ÂÎ4
6.43
7.28
8.-

!

T. omn. T. omn. 1‘ omn.
6.18 4.18 Timișdra 6.30
6.40 4.40 .Vlerczifalva 7.23
7.05 5.05 Orczifalva 7.49
7.33 5.33 Vinga 8.16
7.56 5.50 Nemeth-Sâgh 8.37
8.14 6.06 AradulU nou 9.09
9.04 6.50 Aradu 9.25

ObârișaR—Tiwda

Tr. do p. Tr. dc p. Tr. omn.

Cucerdea 2.55 8.20 2.56
Ohe ța 3.25 8.50 3.29
Ludoșfi 3.46 9.11 4.06
M.-Bogata 3.56 9.20 4.15
dernută 4.33 9.57 4.54
Sânpaulă 4.48 10.12 5.10
Mirașteu 5.11 10.35 5.34

1 5.30 10.54 5.35
Oșorheiu < 5.50 4.58

Reghinul-săs. 7.25 7. -

Steniiîmsa8ii M&sescia-
Oșewi’lifieitt-îDweeimlea,

T. omn-
i.10
1.59
2.19
2.46
3.03
3.41
3.55

Mirașteu 
Sanpaulh 
lernutft
M. Bogata 
Ludoșil 
Oheța 
Cucerdea

Beghinul-săs.

I
IOșorhelu

Tr. omn. Tr. de p.

8.25
10.—

7.24 5.54
7.44 0.14
8.07 6.37
8.29 6.58
9 02 7.2f
9 35 7.41
9.51 7.57

10.23 8.25

Tr. de p.

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

GhirișO
Turda

Twda-SMB’ișsi

7.40 10.50 3.56 w.30| Turda 6.05 9.40
8.- 11.10 4.10 9.50J Ghirișu 6.25 10.- 3.-Î

Sigliișora—fi&dorheiu
Sighișora
Odorheiu

|&■—j 11.25-Odorheiu 
| 7.49| 1.50jpighiș6ri

Tipografia A. MUk&ȘIANU Brașov.

ifidorheiu—^igliișora

o.zO
8.40

8.40 2.4511
10.52 5.28

® a tneria (Piski)-â e«l

Sinieria (Piski)
Tr. omn.

4.-
Jerua 4.21

'{Juiedăra 4.50

îEWed.-SfimcH’hu (Piski).

|t!nied<5ra 9.25
Lerna 9.51
■Sinieria iO.li ■

t

CrticiuiitJ.it

