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Brașovii, 25 Iulie st. v.
Lupta clerului romano-catolicu 

din Ungaria cu guvernulu ungu- 
rescu în cestiunea raatriculploru 
ia dimensiuni totu mai mari.

In cjilele aceste a publicată 
tfiarulu „Egyetertes" o convorbire, 
ce a avut’o corespondenta lu seu 
cu primatele Simor. Primatele s’a 
esprimatu în termini fbrte aspri 
asupra atitudinei ministrului de 
culte, și a declarată, că clerulă 
romano-catolicu va pretinde cate
gorică retragerea ordinațiunei d-lui 
Csaky dela 26 Februarie a. c., 
,,care a atacată cele mai sânte 
drepturi ale bisericei romano-ca- 
tolice“; va pretinde acesta mai 
vertosă acuma după ce și Papa 
a decisă în sensulă punctului de 
vedere dogmatică, de care se con
duce clerulă ungurescă.

Multă amărăciune a produsă 
în cercurile guvernamentale din 
Pesta chipulă în care s’a espri-' 
mată primatele Simor, vorbindă ’ 
ironică de „sărmanulă Csaky“ și

sancțiunea, care să garanteze ese- 
cutarea ei. De aceea s’a stabilită 
prin legea dela 1879 (art. 40) o 
pedepsă contra aceloră preoți, 
cari nu observă prescrierile legale 
dela 1868. Der și acestă lege ră
mase fără de efectu dându pri- 
legiu la multe plângeri.

Ministrulu Csaky a voită se 
pună capătă acestoră certe prin 
ordinațiunea sa dela 26 Februarie 
a. c. dispunendă, ca acelu preotă, 
care boteză unu copilă de altă re- 
ligiune, să fiă datoră, ca în timpu 
de 8 4de se predea ex officio ună 
estrasu matriculară preotului com
petentă.

Der prin acestă ordinațiune mi
nistrulu Csaky șl-a aprinsă numai 
paie în capă. Clerulă catolică ’i 
s’a opută și la 12 Aprilie o con- 
ferență de episcop! a cerută dela 
Papa, ca să ia o decisiune defini
tivă în acestă cestiune.

Clerulă romano-catolică din 
tote părțile a protestată în contra 
ordinațiunei d-lui

criticândă fără reservă legile dela; negata de a 1 se supune, ceea ce 
1S68 și 1879 precum și măsurile 
guvernului în cestiunea de față. '

Genesa certei dintre clerulă | 
romano catolică și dintre guvernă 1 
este pe scurtă următorea: Arti- j 
cululă de lege 53 dela 1868 dis- ■ 
pune, ca dintre copiii car! se nască i 
din căsătoriile mixte, băieții se ■ 
fiă crescuți în religiunea tatălui,1 
er fetele în religiunea mamei. Ini 
realitate înse acestă lege nu s’a i 
observată, așa că s’a desvoltată 
o praxă contrară ei. Preoții ro- 
mano-catolic! mai alesă botezau 
și copii, cari după lege se țineau ' 
de altă biserică și-i reclamau ca ' viitorii, der voru întâmpina lupta 
fii ai bisericei loră.
acesta s’au născută 
conlesiuni și mai alesă protes- toră dintr’însa. 
tanții s’au plânsă în contra acestei crede firmă de alta parte, 
pracse. • succede a face să se modifice or-

Legea dela 1868 era lipsită de dina.țiunea d-lui Csaky.

I

Csaky și a de-

conflictelor^, ce 
cjilei.

a dată nascere 
suntă la ordinea

Acuma, asigură primatele Si
mor, a sosită și decisiunea Papei, 
care ia în apărare atitudinea cle
rului romano-catolică și va fi pu
blicată în curând ă.

Lupta bisericei catolice cu gu- 
vernulă ungurescă se va continua 
der în viitoră cu vehemență și 
mai mare și resultatulă ei nu se 
pote ac]! prevede. „Sermanulu 
Csaky“ se află der în mare strîm- 
tore și organele 
nu privescu cu

lui declară, că 
inimă ușdră în

- .cu curagiu, căci guvernultt va fiIn urma
certe între atâta de tare, ca se iesă învingă- 

Primatele Simor 
că-i va

i

Consistornlil jleuarii din Oraflea-mare.
(Audiatur et altera pars).

După ce din partea onciosă s’a des
crisă decursulă ședinței consistorului 
plenară în afacerea gimnasiului Beiu- 
șană, atâtă în „Familia" dela Ora- 

I dea, câtă și în Nr. 154 ală „Gazetei" 
I sub literele L. M., deși cam târcjiu, pri- 
mesce, Domnule Redactoră, și împărtă
șirile următore, ut audiatur et altera 
pars:

Noi dela începută amă prevădută, 
ba amă sciută, că cu acelă Consistoră nu 
se va face ispravă mare; totuși resulta
tulă este mai importantă de cum ’lă ju
decă chiar aceia, cari l’au înscenată și 
efectuită. Resultatulă se oglindesce în 
acea inconsecență logică, ce reiese din 
conclusulă adusă, că adecă: „aprobămă 
toți pașii Episcopului și ai guvernului 
diecesană în causa gimnasiului Beiușană, 
der totuși avemă o nedumerire din causa 
eschiderei limbei românescl, deci este 
rugată guvernulă diecesană se efectuescă 
cu totadinsulu’. ca în cele 4 classesupe- 
periore să se propună studiile și în limba 
română.“ Adecă la pânza bine țesută de 
înaltele fețe, totuși s’a mai găsită ună 
cusuru (defectă), o strunguliță, pe care a 
trebuită să se pună una petecă, între 
laude și imnuri de înoredere, lăpădân- 
du-se totă-odată de acele „Satane", 
cari de faptă au dată îndemnă pentru a 
se pune acelă petecă. Logică iesuitică, 
ca aceea a canonicului discretă: „că ce 
este injustă pote fi și legitimă."

Credemă, că acestă caracteristică și 
judecată asupra demersului acelui pre 
venerat Consistoră, va găsi-o întemeiată 
totu insulă, carele judecă fără de preo
cupare seu intimidare; nici că ar trebui 
se mai adaugemă și să scriemă mai 
multe în acestă materiă, totuși fiă-ne 
iertate încă câteva observațiunl.

Unu consistoră plenară „rotgi" și nu 
„decide". Decă rolulă unui consistoră 
plenară este numai rugarea, ce posițiune 
organică are acela în biserica gr. cat. ? 
Ce lipsă este de elă și de conchiămarea 
lui, când scimă că rugarea este per

misă, și să pote face și de acasă, încă 
și din partea ultimului cerșitoru, seu a 
mai multoră adunați ?

Der după modulă cum a fostă com
pusă acestă adunare preoțescă nici că 
a fostă consistoriu; ci a fostă o întru
nire a tuturoră fețeloră preoțescl, (ba 
încă și a diaconiloră nesfințițî, câți s’au 
aflată cu acea ooasiune în Oradea-mare) 
fiă chiămate, fiă nechiămate. Și pentru 
ce a trebuită se fiă așa ? — Se va vede 
din următorele:

înainte de tote însă am să vă facă 
cunoscută, Domnule Redactoră, că „Ga
zeta Transilvaniei11 după cele publicate 
în causa gimnasiului a devenită la Cur
tenii episcopiei mai urgisită ca acelor Clu- 
șienl, cari au ars’o în publică, puind’o 
adecă la pîrjolulă credinței. Ună domnă 
Canonică, care altcum se măgulesce a 
fi populară, a numită pe toți corespon
denții și redactorii „gazetari sdrențoșl, 
fugari și sărăntoci", elă, care a devenită 
„Măria Sa" din opincă; eră Canoniculă 
„discretă" a că nu suntă greco-
catolicl, ci neuniți, (sic!) S’a răspândită 
prin tdte unghiurile diecesei, că acele 
corespondențe esă din căpăținile omeni- 
loră răi și malcontențl, cari se răscolă 
în contra autorității episcopului și a in- 
stituțiuniloră gr. cat.; intimidau și ame
nințau cu „nimicire" pe acei „răsvrăti- 
torl" ; bănuiau (prepuneau) când pe u- 
nulă, când pe altulă ; când pe-o clică de 
3—4 preoți și civili; ardeau de setea 
să-i scie cine suntă? și ardă pănă astădl, 
ca sciindu-i să-și potă stempera setea cu 
dulcea răsbunare.

Și acești domni suntă aceia, cari 
vreu să stea pe nivelulă culturii și a 
luminei moderne; suntă acei servitori 
ai Domnului, cari în tote dilele dică 
Tatălă nostru „iertă! precum și noi ier- 
tămă ! nu de șepte ori pe di, ci de 70 
de ori 7." Și pentru ce? Pentru că, eșițl 
din opincă, le este dulce puterea și au
toritatea dictatorică, din care causă nu 
potă suferi pe lângă sine frați de alte 
păreri și convingeri, de cari de când e 
lumea au fostă și voră fi, pentru-că tot-

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

Unii episod^ estrsordmaru 
din aiiiilu 1841.

Mă aflamu cu șederea interimală la 
preotulă nostru ortodoxă din L.

Intr’o des - dimineță a lunei lui 
Main, încă înainte de trei 6re, audă bă- 
tându la ușa mea, care ducea imediată 
pe terasă afară. Baterea se repeți, căci 
eu, ună băetanu de cinclspredece ani, 
care mai studiasem ÎDcă sera până târdiu, 
nu mă puteam desface așa lesne din 
brațele lui Morpheu, fieulă celă atâtă 
de iubită de versta în care mă aflamă. 
In fine urmândă baterea la ușă totă 
mai tare, mă trediiu, și întrebai din 
pată :

„Cine-i acolo?"
„Deschide!" mi-se răspunse cu ună 

glasă ca de domnă mare, „deschide, că 
am numai decâtă să vorbescă cu pă
rintele capelanulă".

Mă coboră din pată, deschidă; cu 
ochii încă greoi, și cine așișl și întră în 
odaiă? superiorulă campestru, mai ma
rele adecă peste toți capelanii militari 
din întrega țeră, pe carele deja îlă cu- 
nosceam.

„Capelanulă dorme încă," îmi clise el.
„D6rme,“ răspunsei.
„Mergi, tredesce-lă și spune-i, că eu, 

Superiorulă campestru, am ceva urgentă 
se’i vorbescă".

„Sciindă eu mărimea oficialului celui 
ce’ml vorbia, -- elă avea rangă de 
Episcopă — nu diseiu nici ună cuvântă, 
ci alergaiu în cabinetulă preotului, în 
care elă durmia, și’lă trediiu dicându-i :

„Scolă, părinte, Superiorulă a venită 
și dice, că are ceva urgentă să-ți vor
bescă !“

„Ce, cine! — Superiorulă! — Pof- 
tesce-lă, dă-ml rassa, potcapulu — du-te“...

„Scusă, pater capelane", dise Supe
riorulă încă din odaia mea.

„O, poftesce, poftesce!" răspunse 
preotulă, „scusațl Prevenerabilitatea Vos- 
tră, căci m’ațl găsită așa..."

Intrară apoi ambii în cabinetele in
teriore, trăgendă totă Superiorulă ușa 
după dânșii.

După vre-o câte-va minute eși su
periorulă, petrecându-lă preotulă pănă 
josă la treptele terasei, unde apoi se 
despărți de elă cu formule câtă mai su
puse, căci preotulă nostru, ca capelană 
ală ostașiloră. cari erau în garnisdna de 
acolo de legea ortodoxă, era Superiorului 

subordinată.
Trecendă preotulă' prin odaia mea, 

îmi clise cu tonă repede: „Asistență! 
asistență câtă mai curândă!"

Sciamă deja din puținele dile, ce pe
trecusem ia preotă, ce însemna în gura 
lui cuventulă „asistență".

Alergaiu deci la garda principală și 
cerui dela ofițerulă de di asistență pen
tru preotulă ortodoxă în mergerea lui 
cu sfânta Euharistia. Pe locu și fuseră 
comandați cinci grenadirl, cari îmi ur
mară. Ajunși la capela nostră, preotulă 
în felonu și epatrachilă sta deja în în- 
teriorulă capelei la pragă cu „Presfin- 
tele" în mâni. Alergai în capelă, luai 
clopoțelulă cu măiiunchiu, anume pen
tru scopă ca cestă presentă, îlă de- 
deiu grenadirului, carele era fără ca
rabină; în acestă momenta, ceilalți patru 
îngenunchiară, descoperiră capulă de 
împunetorele cușme de ursă, preotulă 
păși între ei cjicendu’ml mie: „Molitvel- 
niculă și crucea !“

Grenadirulă fără carabină sună 
atunci clopoțelulă, ce i-lă dâdusemă, de 
trei-orl, ceilalți se sculară și doi de-o parte 
de preotă și doi de alta, pășiră, — ca
rabina „la brață" — împreună cu preo
tulă, înainte, călăudițl la douâ-zecl de 

pași de celă cu clopoțelulă, carele ’și 
ducea cușma — adecă gugiumana — 
pe brațulă stângă și totă la dece pași, 
ce-i făcea, suna de câte trei-orl din clo- 
poțelă.

Pe strada era încă deșertă, numai 
ici colo întelniamă câte ună omă, care 
audindu clopoțelulă, de departe se dau 
în laturi, îngenutichiau, îșl descoperiau 
capulă, îlă plecau adâncă, alții pănă și cu 
fruntea la pământă, se loviau în peptă 
și diceau în taină rugăciuni. Preotulă îi 
binecuvânta, făcândă cu sf. Potiră sem- 
nulu crucei spre cei îngenunchiațl și c]i- 
cândă. „Domne mântuesce pe omenii 
tăi!"

Aj unserăm ă — eu cu cartea și cru
cea în mână, de’ndărătulă sacrului cor- 
teju — pănă la răspântiile a două, ba 
a trei strade. Una, în drepta, ducea în 
partea orașului cu infirmeria militară; 
alta, în stânga, spre partea orașului de 
nord, și a treia, care trecea printre am
bele acele direcțiuni, dreptă spre piața 
principală, unde se afla și palatulă pri
măriei orășenescl. Drumulă obicinuită ală 
preotului nostru, când mergea eu Pres- 
fintele, era ori celă din drepta, la infir
meria militară, ori celă în stânga, oare 
ducea la penitențiarulă civilă, în care 
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dăuna a foștii și va fi productulii minții 
și aid sufletului.

Der încă una ; în dilele sosirei preo
țime! la Oradea-mare, Canouiculă dis
cretă era neobosită în a-o capacita și 
a-i ceti paragrafului său făimosă, cu care 
se închidă gimnasiele. Sferlele și codi
țele curtene și LaurănescI, le colportau 
tote aceste; apoi că ce dimensiuni au 
luata intimidările și amenințările, Vă este 
bine cunoscută și D-Vostră, Domnule Re- 
dactora, din cașurile, că unii au fostă 
și suntă încă siliți a vă cere să le dațl 
declarațiunl de neparticipare.

In astfelă de împrejurări și antece
dențe s’a deschisă consistoriulă plenară. 
Dăr să vedemă icona și decurgerea lui...

Preoții adunați vedeau și simțiau, că 
suntă în fața și în casa mai marelui loră, 
dela care atârnă bunăstarea și înaintarea 
loră și a familieloră loră; der să spu- 
nemă adevărulă : Simțiau și erau conscii, 
că stau și înaintea acelui Archiereu, care 
pentru gimnasiu și diecesă material- 
minte a făcută mai multă decâtă toți 
semenii săi.

Păstorulu cunoscea disposițiunea su- 
fletescă a turmei sale cuvântătore; a 
permisă să între toți chiămațl și nechiă- 
mațl; apoi a prinsă toiagulă la mână, 
și l’a soiută învârti câtă de bine.

Publiculă româuescă a cetită în 
„Familia14 și în numărulă amintită ală 
„Gazetei14, că discursulă părintelui epis
copă a fostă o ploișoră binecuvântată, 
o lumină lină, stropi de busiocă, și mi- 
ruială. Anume „Familia11 vorbesce de 
„istoriculă faseloră, emoțiunea vădită, 
măsuri luate, clenodiu scumpă, impre- 
siunl adânci, străluciri de lacrime, de- 
votamenta pentru ilustrulă capă.14 Ter
mini generali și poetici, sub vălulo că
rora odihnesce cu ticnelă „discrețiunea.14

Conclusulă s’a publicată și în dia- 
rele din Oradea-mare, și
„Nagyvărad", în limba maghiară.

Ou acestă condusa faimosă s’a pusă 
coperișă la păreții ridicați pentru cul
tura maghiară în diecesa oradană gr. 
cat., prin acesta s’a oferită documentă 
guvernului, procuroriloru de stată și șo- 
viniștiloră, că o diecesă românescă nu 
consemte cu ținuta diareloră românescl. 
Tristă monumentă pentru posteritate, 
pentru „fruntașii diecesei11, cum îi nu- 
inesce „Familia11, și pentru ună Consis- 
toră plenară, parlamentulu unei dieoes ', 
deși fără dreptă de a represents pe 
cineva.

Față cu propunerea de a se preda 
și în limba română în cele 4 clase supe- 
ridre, noi așa scimă, că conclusulă a 
fostă ăstă modă: fin acele 4 clase pro
punerea sS fiă paralelă și în limba română'1. 
La autenticare însă „cursulu, paralelii* 

s’a schimbată, acestă schimbare s’a fă
cută în consistoriulă din diua următore, 
Joi, când cei estranei părăsiseră toți 
Oradea.

La imnurile și osanalele ce le face 
corespondentulă L. M. în „Gazetă14, 
n’avemă de a reflecta ; nu voimă să de- 
tragemă din meritulă nimărui; derfiind-că 
n’a fostă, nici că va fi omă mare, care 
să n’aibă și slăbiciuni (pentru-că omă 
este) avemă curagiulă a le și spune, și 
amă dori ca pentru acesta să nu fiă su
părare, mai alesă din partea părintelui 
episcopă Pavelă, despre care scimă, că 
nu-i placă laudele, gratulațiunile, sărbă
toririle și aplausele, ci fuge de ele; și 
decă facemă observațiunile nostre, să ne 
crecjă, că din astă oausă nu perde îna
intea nbstră din reputațiunea sa; nu 
dorimă și nu lăsămă să cadă nici o 
frundă din canuna meriteloră sale.

După tote aceste se ne fiă permisă 
a ne face și noi observațiunile nostre 
asupra esposeului episcopescă. însuși 
corespondentulă L. M. (laba Mefistofe- 
lescă) indigeteză, că episcopulă a vor
bită cu amărăciune sufletescă, că a fostă 
atinsă rău prin pretinsele „denunciațiunl 
ale diaristicei române;14 cu alarmarea 
diecesei i-s’au cășunată atâtea ore triste; 
apoi că aceia, cari l’au atacată, au fostă 
de mai’nainte vânătorii causei, adecă 
din tote aceste se vede, că discursulă a 
avută o mare dosă de amărelă, ba pu- 
ternă dice, că a fostă chiar o demitere 
la personalități, căci acelă „istorică ală 
faseloră14 a fostă în realitate o înegrire 
publică a fostului corpă didactică și a 
vechiului directore; s’au adusă înainte 
păcatele unora și altora, viâța loră mo
rală, discordia internă ; s’a polemisată cu 
corespondenții 4’are^or11! despre cari 
se spunea, că suntă de față;... s’a mai 
făcută o adresare provocătore cu o 
indigetare semnificativă, că cei ce au 
făcută sfară în țeră, să iasă acum 
cu sfatulă, cum să se îndrepteze ce s’a 
stricată ; a mai fostă lăudată fostulă di- 
rectoră Mihuță, cum totdeuna a purtată 
la inimă sortea gimnasiului, cum i-a a- 
părată cu tăriă interesele. Der d-lă Be- 
lavâri dice: că între toți profesorii, în- 
cepândă dela 1853 încoce, uniculă Mihuță 
a fostă adevăratulu patriotă...

Der revenindu la păcatele trecutului, 
cu acelea s’a încercată a se acoperi pă
catele și atentatulă din presentă; înse 
decă acelea, pe cum s’a spusă, au fostă 
de așa natură, ca să pericliteze existența 
gimnasiului, episcopulă a trebuită să 
fiă informată, prin lăudatulă seu direc- 
toră, despre ele, și cutezămă a-i pune în
trebarea: că în timpă de 10 ani ai gu
vernării sale, avândă lanceta doctorescă 
în mâna sa, pentru ce n’a tăiată cu ea 

în ranele acelui gimnasiu, ca să le le- 
cuiescă radicală, și să nu aștepte catas
trofa urmată asupra lui ?

Apoi decă e lucru seriosă descope
rirea, că în trecută s’a făcută „ofertulă 
rușinosă14, ca gimnasiulă să se prefacă 
în gimnasiu de stată și să se introducă 
în elă limba maghiară: ore din parte 
competentă s’a făcută acesta? Au pro
fesorii seu directorele dreptulă ca să pe- 
tițiuneze seu să oferescă așa ceva fără 
scirea și învoirea episcopului, care este 
patronulă și supraveghiatorulă gimna
siului ? Deci, decă au lucrată de capulă 
loră, acelă faptă a fostă o călcare a 
legei, și prin urmare jnulă, care după 
natura lui nu se pote numi precedentă, 
de unde bona fide nimeni nu se păte 
provoca la elă; eră decă s’a făcută cu 
scirea și învoirea episcopului de atunci, 
pentru-ce pălmuimă numai stânga, și nu 
și dreptă ?

Der în privința asta, cu totă lumina, 
care $ice d-lă L. M., că s’a făcută, amu 
rămasă în întunerecu.

OrI-câtu de emoțiunată s’a înscenată 
acelă exposeu, una totă rămâne adevă
rată, că adecă părintele Episcopă a pre
cipitată sosirea periculului întroducerei 
limbei maghiare în gimnasiu, făcândă 
concesiuni înainte de a asculta încai 
clerulă său, seu prin consistoriu plenară, 
seu altcum. Este și rămâne adevărată 
fapta, că guvernulă diecesană a eșitu 
la iveală cu propunerea: „pentru ca pa- 
triotismulă să prindă rădăcini mai tari 
în acelă gimnasiu, suntemă aplecați ca 
limbei maghiare să-i dămu o estensiune 
mai largă14. Nici mai multă, nici mai pu
țină acesta, decâtă principiulă și aser
țiunea kulturegyletiștiloră și șoviniștiloră, 
că limba este simbolulă patriotismului; 
a fostă chiar apă pe mora loră !

Revenindă la „istoriculă faseloră11, 
respective exposeulă episcopului, cetită 
ou provocare la ună poșmologă de acte, 
cari steteau înaintea sa, punemă între
barea : ore nu era mai corectă , ore nu 
era față cu adunarea numerosă lucru mai 
parlamentară și pătrundătoră, decă actele 
referitore la fasa gimnasiului, se dedau 
unei comisiunl compuse din tote culo
rile adunațiloră, ca să le studieze, și 
apoi să viuă înaintea consistoriului ple
nară cu o referadă basată pe documente ? 
In acestă casă episcopulă era ferită de 
neplăcerea de-a face polemică, apărân- 
du-se însuși pe sine, eră Clerulă și die
cesa fiindă lămurită și liniștită prin ela- 
boratulă frațiloră săi, basațl pe docu
mente văjute, n’ar pute ave locă sus
ceptibilitățile și propunerile, că conclusulă 
s’a adusă sub presiuni autoritative, și 
fără de lumina acteloră înrotulate.

Doră s’ar obiecta : unde amă fi atunci 

cu discrețiunea? Eu răspundă, că îna
intea unei corporațiunl, care chibzuește 
și pondereză la condițiunile vieței bise- 
ricescl naționale, și înaintea căreia în
suși episcopulă vine a se legitima, nu 
potă esista secrete diplomatice.

Totă suflarea românescă primesce cu 
bucuriă declarațiunile părintelui epis
copă, că a fostă, este și va rămâne Ro
mână; ba recunoscemă, că a adusă jertfe 
mari materiale în folosulă diecesei sale 
și a gimnasiului. Decă înse voiesce ca 
nisuințele sale să aibă resultatu, îlă ru- 
gămă, ca prin posițiunea sa socială și 
mijlocele materiale, de oarl dispune, să’șt 
câștige legăturile puternice și omenii de 
influință, fără de cari nicl-odată nu ’șl 
va pute realisa dorințele sale de bine
facere; atunci va ave autoritatea să storcă 
dela locurile competente respectarea fap- 
teloră sale și va prinde locă în inima sa 
ună curagiu mai mare; atunci nu vomă 
mai înregistra cu durere, că „nepnevelesi 
egylet11 și „Kârpât egylet14, cu ședințele 
sale, au locă, ba suntă chiămate în șa
lele gimnasiului Beiușană, pe când bietei 
reuniuni a șcălei fetițeloru române nu ’i 
s a dată acestă permisiune, ci a fostă si
lită să se retragă într’o localitate privată; 
și alte multe de acestă natură.

înainte de încheiere trebue să re- 
flectămu d-lui L. M., că ordinațiunea 
guvernului, că toți profesorii să fiă apro
bați, că edificiulă gimnasială să aibă 
încăperile și șalele recerute; museu și 
rechisite; eră profesorii salarii amăsu- 
rată lipseloră vieței, tote aceste n’au 
sunată numai la adresa episcopului de 
Oradea, ci și pentru Blașiu, Năsăudă și 
alte gimnasii, căci acestea îșl au basă în 
legea din care D. Lauran și-a scosă 
vestitulă paragrafă 53.

In fine întrebămu: ce lumină s’a fă
cută în cestiunea parochiiloră dela Niră 
și ce deslegare a primită acestă cesti- 
une în Consistorulă plenară ? Căci în fața 
unei referade simple, că acea causă s’a 
apărată și este susținută câtă de bine, 
a tăcâ și a nu decide nimică, nu este 
deslegare, nu este decidere.

Decă am desfășurată acestea în pu
blică, rugămă pe părintele Episcopă să 
nu se supere, pentru-că nu purcedă din 
rea voință, ci din motivulă se veflăcum 
judecă și alții în lume. Să audă și pă
rerile altora, nu numai ale acelora, cari îi 
facă mereu mătănii.

Noi nu dicemă că L. M. „că tote 
ale sale le-a jertfită gimasiului14, ci pre
cum amă mai accentuată, spunemă adevă
rulă, că a făcută multă, mai multă de
câtă toți antecesorii săi, și scimă, că va 
mai face; der, domniloră ! nu e destulă 
ca copilului și trupului nostru să-i asi- 
gurămă vieța materială, ci să conser-

se aflau și condamnați ortodoxl.
La acestă locă ajunși, preotulă în- 

torse capulă spre mine, eu grăbii la elă, 
căci vecjui că vre ceva să-mi spuie.

„Dreptă înainte !“ îmi dise. Aler- 
gaiu la grenadirulă „ministrant14 și-i Ji- 
seiu: dreptă înainte!11

„Unde 6re ne ducemă ? cugetaiu eu în 
mine: pe acestă stradă n’a umblată 
preotulă nostru nicl-odată și nici nu 
sciamă să ședă în acestă parte de orașă 
vre-ună creștină de legea nostră.

Ajunserămă la catedrala catolică; 
preotulă erășl întorce fața spre mine, 
dreptă semnă, că vre se-ml spună ceva, 
ce eu pricependă și la elă grăbindă, den- 
sulă erășl (jise :

„Totă dreptă înainte!“ Și acesta 
comunicaiu eu soldatului ministrantă, 
însă mirarea și curiositatea mea crescură, 
că încătrău mergemă, pe cine să-lă „cu
minece !u

Ajunserămă și pe piața principală, 
din care, dintr’o parte și din alta, eșiau 
două strade. Preotulă erășl se uita spre 
mine.

„Pe la biserica moldovenescă! 14 îmi 
4ise.

Mare lucru! gândiiu eu, că nu spune 
preotulă de-odată, încătrău și la cine, 

ca se mergă în sfântulu acesta oficiu.
Trecurămă pe lângă „biserica mol

dovenescă11 și eșirămă și din strada ei spre 
bulevardulă superioru ală orașului, pe 
carele se afla și reședința archiducelui, 
ce era guvernorulă civilă și militară ală 
țării.

Ajunși în fața palatului reședențială, 
vădurămă, că în etajulă superioră, cum 
se părea la audulă clopoțelului, se des
chiseră ușiie despre balconă. Archiducele 
bătrână se ivi dincolo de ușă și încă în 
vestmentă matinală, descoperi capulă și 
se închină adâncă, făcându-șl cruce.

Pe dinaintea palatului archiducală 
trecea o stradă largă din spre nordă 
spre sudă. Preotulă erășl se întorse spre 
mine și clise :

„In stânga la delă !“
Ună agiotantă ală archiducelui, 

vădă că grăbesce în urmă-ne și price- 
pându-mă, pote, că aparținu cortegiului, 
mă întrebă:

„încătrău mergepreotulă grecescă?14 
„Nu sciu, domnule ofițeră,14 îi răs- 

punseiu.
Agiotantulă se uită cam oțărâtă la 

mine, ce mi-se păru, că elă nu mă crede, 
când ii spună, că nu sciu, apoi se în
torse și întră în porta palatului.

La finea stradei era o casă mare cu 
două etaje și cu patru fronturi, eră în 
mijlocă cu o curte spațiosă. Acesta o 
sciam eu, că e oasarma artileriei, deră 
se șoptea tainică prin orașă, că în partea 
din afundă a acestei casarme ar fi în
chiși și inculpați politici, că adecă o a- 
ripă a acelei mari zidiri ar fi peniten- 
țiarulă politică de stată.

Veniudă ministrantulă în dreptulă 
portalului, înaintea căruia sta ună sol
dată de strajă, acesta presentă arma, eră 
ună uniformată și cu ună șmocă de chei 
în mână îi făcu ministrantului semnă să 
între în portală; îngenunchiă puțină, 
se sculă, veni iute la ministrantă, îi spuse 
ceva în taină, ministrantulă atuncia strînse 
clopoțelulă, eră livratulă — era ună 
profosă (administratorulă arestului) — 
făcu erășl semnă să urmeze cortegiulă 
după dânsulă.

Vai, d’apoi ce aveamă noi a căuta 
aici, — ce să fiă, că e chiămată îucoce 
preotulă nostru? gândiiu eu, nu fără 
Oreșl-care frică și răcire de inimă. — 
Mare și straniu lucru trebue să fie, cu
getaiu eu mai departe, căci, despre o 
parte așa de des-dimineță veni singură 
Superiorul la preotulă nostru să-lă cheme, 
și de alta, că preotulă într’ună chipu 

atâta de misteriosă și estraordinară dis
puse parcurgerea drumului pănâ aicea.

întrarămă în curtea casarmei, — 
nici sufletu de omă nu se vedea; deră o 
înfiorare grozavă mă cuprinse, când în 
aceea aripă din fundă, ridicândă eu 
ochii, vecluiu la etagiulă superioră tote 
ferestrile astupate cu scânduri așa, că 
numai despre ceră ajungea la ferești 
puțină lumină.

întrarămă, urmându profosului, pe 
o ușă din unghiulă curții, suirămă nisce 
trepte înguste și ajunși în etagiulă ală 
doilea, alerga profosulă la o ușă ferecată 
grozavă cu cărde de feră; descuia trei 
lăcate mari, îșl descoperi capulă, înge- 
nunchiâ, ținendă cu o mână ușa încă 
închisă. Preotulă sosindă la ușă, cei 
patru grenadirl postându-se doi deoparte 
de ușă și doi de alta, îngenunchiară 
luându-șl gugiumanele din capă și abia 
când preotulă se apropia de îngrozitorea 
ușă, profosulă o deschise, și preotulă și 
eu după densulu întrarămă înăuntru, în- 
chicjeudă profosulă ușa repede după noi.

Deră unde întrarămă și ce mi-se în
fățișă acolo ocliiloră mei?!

(Va urma). Iraclie Portimbescu. 
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vămii și să perfecționămă în elG „sufle- 
iulă“ nostru; căci dice Scriptura: „ce-ți 
folosesce că-ți vei mântui trapulu, și 
vei perde sufletulă tău?“

Ce folosesce acelui gimnasiu, că-i 
este asigurată vieța, esistența materială, 
decă va fi eșită și perină dintr’âasulă su- J 
fletulă națiunei și ală bisericei române : 

; și ătă pentru conservarea aces
tui clenodiu amfi ridicată și ridicămă gla
surile nostre, și dicemă; „să jertfimă totă 
•ce avemu pentru elă!“

Meliton.

Frnncesii și Dalionieyenii.
piarulă parisiană „Le Temps“ pri- 

mesce din Porto -nuovo scirea, că gu- 
vernulă francesă ar fi propusă regelui 
.din Dahomey, să re.cunoscă dreptulă de 
posesiune ală Franței asupra orașului 
Coton, să renunțe la ori ce năvălire în 
acestă orașă și să dea promisiuni, că 
la nici o întâmplare nu va ceda decâtă 
numai Franței vre-o bucată din terito- 
riulă Dahomey. Corespondentulă lui 
„Temps“ crede, că regele din Dahomey 
nu va primi aceste condițiunl pănă când 
elă nu va fi bătută cu desăvârșire de 
cătră Francesl.

Resboiulfl și regele Umberto.
Corespondentulă diarului francesă 

„Graulois“ într’ună raportă publicată în 
numita foiă dice, că a audită din gura 
generalului italiană Cialdini următorele 
declarații: Răsboiulă nu depinde dela 
noi și elă pote isbucni în apusă ca și 
în răsărită. Regele Umberto nicl-odată 
n’a fostă prietenulă răsboiului și adl e 
mai puțină acela ca ori și când. Regele 
a promisă poporului său, că tripla ali
anță este siguranța păcei și elă îșl ține 
promisiunea, fiindcă este fiiulă lui Vic
tor Emanuel. Regele vede crisele ce 
încercă Italia și nu voesce ca să le mai 
mărescă pe acelea. Elă to .e le face în 
interesulă siguranței și desvoltarea mă- 
rirei Italiei. Regele Umberto nu se pote 
da pe sine la nesce aventuri, cari ar în
cinge în flăcări Europa, ceea ce ar fi 
lucru primejdiosă atâtă pentru monar- 
chiă, câtă și pentru republică. Regele 
tocmai acuma a provocată pe Crispi să 
se retragă dela afacerile esterne și să 
se dedice cu totulu celoră interne. Re
gele mi-a recomandată mie primirea por
tofoliului esterneloră, der eu l’am reco
mandată altora, pe cari îi țină mai po
triviți pentru acesta ; unulă dintre aceștia 
este bărbatulă celă mai moderată, e ună 
fostă ministru, care față cu Franța nu- 
tresce cele mai amicabile sentimente. Re
gele a primită recomandația și numirea 
ministrului de esterne va urma peste 
câteva dile. La sfîrșită Cialdini și-a es- 
primată speranța, că de aici înainte dis- 
posiția Franciei față cu Italia va fi mai 
dreptă și mai binevoitore.
Turburările Armeuiloră în Constantinopolă.

Amă amintită eri de urmările turbu- 
răriloru, ce Armenii din Constantinopolă 
le-au înscenată în biserica catedrală de- 
acolo. O telegramă din Sofia anunță, că 
alțl 230 de Armeni au fostă arestați și 
că în urma acesta o deputațiuue de Ar
meni a plecată la patriarchulă armenă 
din Rusia, ca prin intervenirea lui să 
roge pe Țarulă să sprijinescă cererile 
loră în Constantinopolă. Patriarchulă din 
Constantinopolă Koren Asikiem audândă 
de acesta, și-a dată demisia. Mazim-bey, 
noulă ministru ală ordinei publice, susține 
că în casulă dela Kum-kap a constatată 
mâna agitatorilor^ rusescl.

Credința în diplomația.
ț)iarulă parisiană „Le Parti Ou- 

vrier“ a publicată în dilele trecute ună 
articulă despre diplomația, care este des
tulă de interesantă pentru ca să repro- 

. ducemă părțile lui mai însemnate. După 
ce spune, că ministrul afaceriloră streine 
nu este alt-ceva în Franța, decâtă repre- 
.sentantulă unui grupă, ală unei fracțiuni, 
;pe când ministrulă președinte englesă 

vorbesce și lucreză în numele întregei 
țări, numitulă diara dice, că lordulă Sa
lisbury este capulă unui partidă și de 
sigură, că are în Anglia dușmani cu 
multă mai aprigi de cum are Ribot în 
Franța. Salisbury vorbesce în numele 
întregei țerl, er d-lă Ribot vorbesce în 
Franța în numele maiorității alu cărei 
șefă este. O țâră nu datoresce acțiunea 
sa esterioră formei de guvernământă, ci I 
puternicei sale armate și stărei finan- I 
ciare bune. Acesta este așa de invede- [ 
rată, continuă numita foiă, încâtă nu e j 
nevoiă de discuțiune.

0 veche superstițiune se ascunde la 
spatele unui bună numără de republicani, 
cari vorbescă de „credința în diploma
ția^ Acești republicani totă-dâuna gân- 
descă ca și când Europa nu și-ar fi des
chisă gura de trei vecurl, ca și când ea 
ar atârna dela ună congresă compusă 
din 15 diplomațl, cari aședându-se în 
jurulă unei mese verdl, reguleză sârtea 
popâreloră lumei. Acum nu mai merge 
așa, și asta mai alesă din dina când fiă- 
care pasă de importanță trebue supusă 
hotărîrei camereloră.

In cele din urmă, dice mai departe 
numitulă diară, diplomația nu are nici 
ună înțelesă decâtă atunci, când ea este 
stabilită bine și când scie positivă, că 
după note amenințătăre, schimbate între 
guverne, urmeză răsboiulă. Totă lumea 
vorbesce de răsboiu, der nimeni nu crede, 
că pentru o cestiune de-a doua mână, 
elă pote să isbucnescă. E absurditate 
a crede, că Francia și Anglia se voră 
lua de pără pentru lucruri de nimioă, 
cum ar fi d. e. morunii. Mai multă ca 
ori și ce este sigură, că acestă răsboiu, 
oare numai în ipotesă esistă, nu depinde 
câtuși de puțină de diplomațl. Dintre 
tâte statele, numai Rusia și-a păstrată 
vechile tradițiunl ale guvernământului 
și ale constituțiunei de odinioră. Dintre 
toți suveranii numai Țarulă pote decide 
asupra răsboiului seu păcei, fără a con
sulta pe nimeni.

Rolulă esențială ală diplomațiloră e 
schimbarea de note; ei nu suntă decâtă 
o gătelă frumosă, cestiune de gustă, care 
e neputinciosă, și adevăratulă resonă 
este, că răsboiulă costă pre multă, și de- 
aceea totă lumea scie, că elă nu se va 
face decâtă numai în cașurile cele mai 
estreme. Ună esemplu classică în privința 
acesta este Bulgaria. Țarulă Rusiei și-a 
aruncată asupra Bulgariei tote trăsnetele 
sale, mai alesă de când în fruntea ei stă 
principele Ferdinand de Coburg. Tote 
cabinetele din Europa s’au agitată și ună 
adevărată răsboiu a decursă, der numai 
între condeie. Care a fostă resultatulă ? 
Ferdinand de Coburg a rămasă totă 
principe, și după cum se pare, elă va 
mai rămâne încă.

Credinței în diplomațiă deci, sfîrșesce 
„Le Parti Ouvrier“, trebue să-i punemă 
oapătă. Ea, pote, că este ce mai mare 
piedeoă în contra înțelegerei frățescl a 
poporeloră. Diplomații întrețină mereu 
conflicte, der ei nu voră mai fi primej- 
dioșl atunci, când lumea nu va mai crede 
în eficacitatea rețeleioru loră, căci în 
diua aceea vomă cpce unh bună rămasă 
certeloră vechi și se voră forma pe rui
nele bătrânei lumi monarchice statele 
unite ale Europei.

SCIRILE DUEL
Hevisuirea regularii graniței dintre 

Austro-Ungaria și România a începută 
la 18 (30) Iulie. In acestă di s’a consti
tuită în Bistrița comisiunea austro-un- 
gară sub președința fișpanului din Ciucă, 
Valentin Miko, ca comisară r.

* 
sje *

Erăși perdere. Pănă acum căile fe
rate sârbescl îșl acoperiau lipsa de oăr- 
bunl cumpărându în fiă-care câte 4 
vagone de cărbuni dela PetroșenI, în 
Ardelă. Acum se lucreză la lărgirea mi- 
neloră de cărbuni din Senje lângă Cu- 
prija, așa că în curândă^căile ferate ser- 
bescl îșl voră pute acoperi totă trebuința 
cu cărbuni de Serbia

Congresullî studențiloră universitari 
din România se va ține în anulă acesta 
în dilele de 5, 6, 7 și 8 Septemvre, în 
Botoșani. Cu acestă ocasiune se va des- 
văli, cu mare solemnitate, statua lui Emi- 
nescu.

** *
Fortificațiile României. Lucrările dela 

fortificațiile dimprejurulă Bucuresciloră 
continuă cu mare activitate; aprope tote 
săpăturile în pământă suntă deja termi
nate, spune „Românulă“. Fortificațiile 
dimprejurulă G-alațiloră se voră termina 
cu totulă în Septemvre.

* * *
Episcopii serbescîî în Timișora. Foile 

sârbescl din Neoplanta scriu, că epis- 
copulă din Bacica, Basilian, se va duce 
în dilele acestea ca episcopă ală Timi- 
șărei, er dieoesa dela Bacica, în lipsa de 
candidată, o va administra patriarohulă 
în decursă de mai mulțl ani.

** *
Focii. In Cisnădia au arsă edificiile 

economice la patru economi.
* *

Vandalismu. In nâptea de 2 spre 3 
Augustă n. mai mulțl făcători de rele 
au năvălită asupra ciredei de boi a Cis- 
nădioreniloră pe loculă de pășune nu
mită „grădina roseloră" și au înjun
ghiată și lovită cu topore vr’o 10 boi, 
așa că unora din ei le atârnau intes
tinele și au trebuită se fiă uciși. Poliția 
și justiția cerceteză casulă.

*
* *

0 crimă grozavă s’a săvârșită pe pusta 
Varasszeg lângă Szekelyhid, care e pro
prietatea contelui losef Stubenberg. Ser
vitorii se răsvrătiră în contra adminis
tratorului și’lă omorîră. Apoi deteră 
focă edificiiloră în cari au arsă și doi 
copii.

i

Rîpirea naționalității e cea mai mare crima.
Cu ocasiunea împărțirei premiiloră 

la College Juilly din Parisă, care e con
dusă de preoți, profesorală de retorică 
P. Paul Lallemand a ținută cătră șco
lari o vorbire, în care îșl luâ ca temă 
vieța răposatului admirală Bergasse du 
Petit-Thonars, fostă elevă ală institutu
lui. După-ce aminti vorbitorulă misiunea 
admiratului în Japonia, vorbi despre ati
tudinea lui în timpulă asedierii Strass- 
burgului și dise între altele:

„In numele compatrioțiloră mei, 
cari apăsați sub ună jugă totă mai greu 
suntă separați de noi în Alsația-Lota- 
ringia, pe care o încunjură ună cercă, 
ce nu se pote străbate; in numele sufe- 
rințeloră loră de două-decl de ani, ală 
exiliului, ce-i închide pe pămentulă pa
triei ca pe nisce leproși, de cari uu-i 
este nimărui ertată a se apropia; în 
numele mameloră, care hu-șl mai îmbră- 
țișeză pe fiii loră; în numele tațiloră, 
cărora nu le mai este permisă, să vadă 
fața înveselitore a fiiceloră loră rămas 
francese; în numele tuturoră inimeloră, 
care sunt’j îu modă rușinosă și obraznică 
înăbușite sub mâna de feră a unei cu
ceriri, pe care iostoria o dă de minciună 
șPcare îșirîde de dreptate; în numele tutu
ror acestora vă rog să-mi dațl permisiunea, 
ca să repetă în Juilly, pe care atâtă de 
mare l’au făcută vechii magistrii alsațianl, 
elocentulu și mișcătorulă protestă ală 
colegului nostru mai bătrână du Petit- 
Thouars, pe care să-lă aprobați prin 
aplausele vostre: „Ah, tâlharii răpitori 
ai teritoriului țării, se fiă blestemați de 
Dumnecțeu, căci nu e nici o crimă, care 
s’ar pute asemăna cu aceea, de a rupi unui 
întregii popor ii naționalitatea.'1

TELEGRAMELE „GAZ.TEANS.*
(8orviciulu biuroului de coresp. din Pesta.)

Berlinu, 6 Augustă. Impăratulu 
germană visiteză Helgolanda, care 
va fi Sâmbătă ori Duminecă pre
dată Germaniei.

Viena, 6 Augustă. Derimându-se 
o pimniță în Margareten, 16 per- 
sone au fostă greu rănite.

Alexandria, 6 Augustă. In Djed- 
dach s’au bolnăvită de coleră 45 
peregrini. S’a ordonată în t6te 
porturile Mărei Roșii o carantină 
severă de 15 4^e-

DIVERSE.
Canibalii din Africa. Agonard, ună 

misionară francesă, împărtășesce diarului 
„Missions Catholiques“ o scrisore din 
Ubanghi, ținutulă Congo. Elă scrie ur
mătorele despre obiceiurile canibaliloră 
din ținutulă Ubanghi: Canibalii aceștia, 
4ice numitulă misionară, nu mănâncă 
decâtă numai pe prisonierii oe-i facă 
în decursulă lupteloru, și asta o facă 
pentru-ca nenorocitele victime să nu se 
împărtășescă de-o înmormântare cinstită. 
Abia trece o di, ca locuitorii, sub ună 
pretextă seu altulă, să nu sacrifice și 
să nu mănânce câte ună omă. Caniba- 
lismulă la ei este o adevărată sărbătdre 
de ospăță. Ei prețuiescă carnea omului 
mai multă ca ori ce nutremântă. — „Asta 
totuși e lucru grozavă, ca voi să mân
cați carne de omă11, le dise odată misio- 
narulă. — „Răspunsulă a fostă contrară: 
— „Nu-i mâncare mai escelentă, ca car
nea de omă sărată și pipărată11 — „Der 
nu vedeți voi, ce deosebire este între 
omă și animală?11 clise misionarul. ,,0mulă 
e ființă cuminte, vă vorbesce, când vreți 
să-lă mâncați. Nu vă vine vouă minte, 
că și pe voi vă pote ajunge astfelă de 
sărte, decă veți ajunge prisonierl?11 — 
,,Asta i treba răsboiului11, răspunseră 
canibalii.11 Ceea ce did d-ta dovedesce și 
mai bine, cu câtă este carnea de omă 
unu nutremântă mai deosebită ca ală 
animaleloră de rândă. Pe lângă acestea 
carnea de omă are ună gustă așa de 
bună."

Colera n’are de gândă să se ducă 
din Valencia. Lunia trecută s’au dată 
în provincia 43 cașuri de coleră, er în 
orașulă Valencia 5. O telegramă din 
Madridă spune, că în Argeș îu Toledo, 
mai mulțl omeni s’au bolnăvită de co
lera. G-uvernulu portugesă, din cause 
sanitară, a oprită trenuriloră spaniole a 
întră pe pămentă portugesă. Călătorii 
spanioli suntă puși la graniță sub ca
rantină.

ZST ecrolog'VL.
Iolianna Steilner, preotesă văduvă, a 

încetată din vieță în 4 Augustă n. în 
vârstă de 81 ani. Imormântarea i-se va 
face MercurI în 6 Augustă, în cimite- 
riulă ev. c. a. din Brașovulă vechiu.

aJammăiăi pielei
din 6 Augustă st. n. 1890.

Bancnote rom-lnescl Uump. 9.17 FSnd. 9.20
Argintă românased - „ 9.12 n 9.1c
riapoleon-d’orl - - • „ 9.18 n 9.21
Lire turcescl ... „ 10.40 n 10.45
impiariull .... n 9.38 n 9.43
9-albinI . „ 5.35 5.40
Boris, fonc. „Albina116°/0 „ 101.—
ne n m 99.50 » —.—

Ruble rusescl - - • „ 135. - 11 136.—
&ă.rcl germane - - „ *1 —.—
Discontulu 8—8n/0 pe ană.

Cars fila 9a bursa âe Vlaaa
din 5 Augnstti st. n. 1890.

Ranta de aură 4°/0........................... 1P1 90
Renta de hârtiă5u/n.................................99.90
împrumutul!! căiloră ferate ungare -

aurii................................................ 115 40
dto argintă................................ 97.80

AmortisRi-ea datoriei ciilorft farats da 
ostă ungaro (1-ma emisiune) - - —,—

Amortisarea datoriei c&ilorâ ferate de 
ostii uigare (2-a omisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei câiloră tarate da 
ostii ungaro (3-a emisiune) - - 111.75

Bonuri rurala ungare..............89.30
Bonuri croato-slavone............104.25
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ................................ —,—
Imprumutulu cu premium ungurescă 139.70
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 127.75
Ronta de hârtiă austriacă .... 88.35
Renta de argintă austriacă .... 89.60
.Renta de aurii austriacă.........................108.70
Dosuri din 1860   139.75
Acțiunile bănceiaustro-ungaro - - 981.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 367.25
Acțiunile băncei de credită austr. - 307.—
©albenl împărătesei................................ 5.45
Napoleon-d'orI..................................... 9.191/,
Mărci 100 împ. germane .... 56.62‘/2 
Londra 10 Livres sterlings .... 115.95

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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PUBLICAȚIUNE.
Constatând u-se de cătră medici tur

barea la lunQ câne prinsQ în BrașovG în 
4 a lunei c., care a mușcata omeni și 
câni, se dispune pe basa opinărei comi- 
siunei medicale în sensulfl §-ului 188 ală 
ordinațiunei de executare, art. de lege 
VII din 1888, ca toți cânii aflători pe 
teritoriuti orășenescft sS se țină în de
cursă de 40 de (file legați seuproveduțl 
flindfi cu botniță, carea împiedecă muș- 
carea, să se porte legați de fringhie. 
Cânii umblători libert! pe stradă se voră 
prinde îndată de călău și se voră ucide.

GAZETA TRANSILVANIEI

Contravențiunile acestei publicațiunl se 
pedepsescă, în sensulft § 103 ală art. de 
lege XL din 1879, cu o pedepsă în bani 
până la 100 fl. v. a.

In sensulă §-ului 102 alfi art. de lege 
XL din 1879, se provocă mai departe 
tie-care, ca despre acei câni seu animale 
de casă, cari dau semne de turbare, seu 
la cari se observă simptome, din cari 
se pote conchide turbarea—se facă ime
diată arătare subscrisului căpitănată, pe- 
depsindu-se la casă contrară întrelăsarea 
acestei arătări conform legei.

Brașov ă, în 5 Augustă 1890.

ABONAMENTE
TRANSILVANIEI"
abonamentului este:

„GAZETA
Prețuia

Pentru Austro-Ungaria:
luni................................................
luni................................................
ană...............................................

Pe
Pe
Pe

3
6

12

Nr. 122-1890. 393,3-3

Pentru ocuparea aloru două posturi de învățători din nou create 
la șcăla confesională greco-catolică din Săngeorgiulu românii (Olăh- 
Szt.-Gyorgy), vicariatulu Rocnei, comit. Bistrița Năsăudu, pe basa 
conclusului senatului școlastică confes. gr. cat. locală dtto 1 Au
gustă a. c., prin acesta se escrie concursă.

Emolumentele:
a) pentru ună învățătoră salariu anuală de 240 fl. v. a., cuartiră 

corăspuncțătoră și grădină intravilană de 1 jugheru:
l) pentru celalaltă învățătoră salară anuală de 300 fl. v. a.

Salariele se voru primi în rate lunare anticipative din fondulă 
școlastică confesională gr. cat. locală.

Doritorii de a cuprinde vre-unulă din aceste posturi voru ave 
de a’șl trămite până în 25 Augustu a. c. st. n. subscrisului presidiu 
concursele loră învestite cu testimoniulă despre absolvarea cu suc- 
cesă a cursului. preparandială, atestată despre cualificațiunea în 
limba maghiară, precum și testimoniu despre conduită îj. progresă 
și purtarea morală în servițiulu loră de pănă acuma.

Preferiți dintre concurenți voră fi acei, cari pe lângă produ
cerea documenteloră de susă voră pute lua asupră-le sarcina: dea 
forma cu tinerimea școlară și cu poporulu clin locu unu corii de cântări alesu.

Sângeorgiulu-românu, în 1 Augustă 1890 n. c.
Presidium senatului școlasticu confes. gr. cat.

X

X

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.....................................................
șese luni................................................
ună ană.....................................................

fl. 

fl.

fl.

10
20
40

ir.
ir.
ir.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
ană....
șese luni. 
trei luni .

Pentru România si străinătate:
. . . ........................ S
.................................... 4 

.................................. 2
se facă mai ușoră și mai

Pe
Pe
Pe

)
2
1

fl. -
fl. —

50 cr.

i

ană. 
șese luni . 
trei luni .

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

Pe
Pe
Pe
Abonamentele

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, să 

scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei"♦

a

tremiriloni
pe lini ele ’ orientale ale căii ferate de statft r. u. valabilă din 1 Iunie 1890.

^.-®#este-Aji,SB.dw-FE,e£w^ Tciwș-Jkradsa-SS.-lPests&j Clopșa-saaScă—

Tranu 
accele

ra tu.

Ttoziu 
accele

rații
per- 
sdne

Trenu 
accele
rată

Trona 
de 

pers.
accele
rată. por- 

sdno
Trenă 
uccelo- 
ratu.

Tronă 
de 

pers.

fronu 
de 

pora.

Trcnu. 
accele

rații.

Tronu 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny

Oradea-mare

Mezo-Telegd
Bev
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huiedin 
Stana
Aghiriș 
Ghirb&u
Nădbșel

3.25
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

4.26
4.58

9.05
9.35

Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uidra
Vințulii de 
Aiud

Teiușu

sust>

Crăciunelti
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediaști 
Elisabetopole
Sigliișora
Hașfalău 
Homorodă
Augustinh 
Apața 
Feldidra

Brașovd

Timișu 
ff*re«îiealu

Bucurescl

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

T renii 
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

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47
9.3<

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 35

6.10;
9.28

11.58
1.51 .
2.06 •
2.46'
3.40•
4.03 ■
4.25 j
4.51 i
5.32:
5.49
6,11
6.2,8
6.44
7.04
8.30
8.55

10.31
11.19
11.27
11.35
12.02
12.26

1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.39
6.03
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31

Bucurescl 
PrecSeaÎM 
Timișii

SrașovQ I !
Peldidra
Apața 
Augustinh. 
Homorodil 
Hașfaleu 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașd

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciunolă

Teiușu

Aiudh
Vințulu de susu 
Hidra
Cucerdea
Ghirișu
Apahida |

Clușiu

Nădășelb 
Ghîrbău
Aghireșu 
|Stana1.
|B. Euiedin
Ciucia
Bucia 
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd

11.23
12.08

Oradea-mare 

lp. Ladâny
Szolnok

Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2 43
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.48
6.48

7.22

7.51
7 5*
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

1.10
1.36
2.01
2.08
3.31
5 11
i 15
8.40
1.40

4.10
4.50
5.50

4.45]
9.i'z
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11,51
12.27

Viena
3B«fl«2a]pe@to
Szolnok

Âradil li

11.47
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

d.31
6.35
6.50
3.—

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
2.25

Gflogovațu
Gyorok
Paulișu
Radna-Lipova
Oonop
Eerzava
Soborșinu
Zamâ
Gurasad-
[lia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotu
Vințulh de josh
Alba-lulia
Teiiașh

8.—
2.-
4.20
8.10

-2.20
?2.34
= 3.05
"Î3.23
' 3.39

10.50
. 8.15"
11.18
3.50
4.10
4.22 ‘
4.46
4.58
5.16
5.38
5.53
6.16
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44 j 12.58]

9.40-
1.02
5.27 !
5.5C

~6.U2
6.23
6.34
6 52
7.17
7.33
8.2C
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05]
12.26

Teiușâ
Alba-Iulia
Vințulfi. de jcsh 
Șibotd 
□răștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Braniclca 
[lia 
lurasada 
7<amu 
Soborșinh 
Berzava 
Oonoph 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
(llogovaț

Aradd J 
I

Szolnok
®tadsagBes®a

Viena

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

~6^46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5 50

4.51
5.27
5.44l
6.06
6.28
7.10
7.26
7.45‘
8.10
8.21
8 48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
11.271]

Copșa-inică
Șeica mare 
LdînneșU 
Ocna 
Sibiin

Tr. de p. T. <L. p. Tr. onin

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

Csueevdea «Osorlielti•»

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

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

iCucerdea
il.38rh°ța% 
12.10:^°
4 4.7 '’-•-Bogata 

—.’—-.fernutii 
__IA14 ânp aulti

L20| 1.4O ^'O^iiMirasteu

6.08 (Pisk^-JPetB’epseMili .l?etr«&șem-®jzmeiHia(Piski)j Oșorheiu
6.42 
7.oi
8.10
8.30
8.50
9.05
9.19
9.43

10.02
10.41
10.56|
11.13
11.321
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15

1040
7.20

Tr. de p.

2.65
3.25
3.46
3.56
4.33
4.48
5.11
5.30
5.50

Tr. omn.

2.56
3.29
4.06
4.15
4.54
5.10
5.34
5.35

Ghiriși) 
Turda

iT. a. p. T, omn. T. omn. T. omu. T. omn.
Simeria 7.17 11.28 3.50 Petroșenl 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banițe 6.46 11.23
Hațegh ,8.45 1.08 5.20 Orivadia 7.26 11.57
Pui 9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33Cnvadia 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 Simeria 10.20 2.47

Ai*adîâ-
----------------------

-Tsmișorft.
T. omn. T. omn. 1* omn.

Aradu 6.18 4.18 Timișdra 6.30
Aradultl nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23
Nemeth-Sâgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49
Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16
Orczifalva 7.56 5.50 Nemeth-Sâgh 8.37
Merczifalva 8.14 6.06 Aradulu nou 9.09
Timișdra 9.04 6.50 Aradu 9.25

6.05

I.T. omh. jReghinul-săs. | 7 2h 
4.03;i 
4.49
O.24i

"6Ă)4
6.43
7.28
8.-

EfceșiiSniiaSii săsescâ-
®ș®R’BaeSsi-©0Ecea’d©a

|T. ouin.ii

33
6 48j
9.59ț

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

Murășu-Ludoșu 
Țagu-Budatslecă 
Bistrița

Bistrița
Țagii-Budatolecti
Murășâ-Ludoșâ

iVomn-
1.16
4.50
7.21

Turda 
Ghirișfl

SăgSsișoma—Odorheiu

Sighișora 
Odorheiu

6.—111.25 Cdorheiu
7.49j 1.50|p5ighiș6nl

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov.

T. omn.
1.10
1.59
2.19
2.46
3.03
3.41
3.55 (Piski)-5Jiaâ©d.

Rețjîiinul-săs.
Tr. omn. Tr. de p. Tr. de |».

8.25 8.—
Oșorheiu j

7.24
10.-
5.54

9.49
10.20

Mirașteu 7.44 0.14 10.39
Sânpaulh 8.07 6.37 11.02
lornuth 8.29 6.68 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 11.53
Ludoșu 9 35 7.41 12.06
Oheța 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8.25 12.50

Simeria (Piski)
Cerna
Ut'ieddra

KJmed.-Simeria (Piski).
tiMorlieiu—SâgBiișoi-a j[

------—= Uniedâra
8.40 2.45]<>erna

10.52 5.28 Simeria

9.25
9.51

10.10


