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Brașovii, 2 Augustă st. v.
In 18 Augustă n. se voru aduna 

dascălii ungurescl din Ardelâ, Bă- 
natu și Țera ungurescă în' Pesta, 
ca se se sfătuiască asupra feluri- 
teloru cestiunl privitore la înve- 
țământulu poporală și resultatulă 
sfătuiriloră se’lă așternă ministru
lui, peDtru ca acesta s6 ia apoi 
„măsurile de lipsă“.

Adunarea acesta trece dreptă 
adunare ,,regnicolară“, adecă adu
nare în care ară fi representată 
și dăscălimea nemaghiară. In rea
litate înse e numai o adunare a 
dăscăli mei curată unguresc!, unde 
tdte mergă după calapodulă un
gurescă, unde tdte Gestiunile se 
tracteză numai din punctă de ve
dere ală învățământului ungurescă, 
ca și cum în acestă stată n’ară 
mai fi alte nemuri cu școlele loră, 
cu învețământulu loră națională.

De aci resultă, că și măsurile și 
ordinațiunile, ce le ia ministrulă 
școleloră pe temeiulă hotărîriloră 
acestei adunări pretinse „regnico- 
lare“, binevenite scopuriloră ce le 
urmăresce elă, suntu păgubitdre 
șcdleloră nemaghiare și jignitdre 
în tdte privințele pentru învăță
mentulă Nemaghiariloră.

Și nici nu pote fi altfelă, când 
și tendința astorfelă de adunări, 
în ce privesce școlele nemaghiare, 
merge într’acolo, ca maghiarisarea 
învățământului să ia din ană în 
ană totă mai mare estindere.

Dela învățarea limbei ungu
resc! în cetire și scriere în șcdlele 
poporale elementare, s’a trecută 
la învățarea limbei ungurescl și 
în vorbire, și inspectorii școlari 
ungurescl mergă cu pretențiunea 
pănă acolo, ca limba ungurescă 
să se propună paralelă cu limba 
română.

Nu mai vorbimă de absurdi
tatea pedagogică a pretențiunei, 
de a sili pe bieții copii să’și fră
mânte creerii cu învățarea limbei ■ 

ungurescl într’ună timpă, când 
chiar învățarea limbei loră ma
terne le dă destulă bătaiă de 
capă, der e durerosă, că nu luămă 
destule măsuri, ca să punemă 
ună contrapondă față cu hotărî- 
rile adunăriloră învățătorescă „reg- 
nicolare“, dela care nici ună bine 
nu putemu aștepta pentru învă- 
țământulă nostru.

E adevărată, că dascălii ne- 
maghiari n’au ce căuta în acele 
adunări, pentru-că n’ar fi de locă 
compatibilă cu autonomia biseri- 
cescă și școlară a Nemaghiariloră; 
der nici din acelă motivă, fiind-că 
în momentulă când și-arti deschide 
gura să vorbescă în limba loru 
maternă în contra enventualeloră 
hotărîr! jignitore pentru învăță- 
mântulă nemaghiară or! să facă 
vr’o propunere și să pledeze pen
tru primirea ei în favdrea învăță
mântului elementară poporală în 
scblele nemaghiare, vocea le-ar fi 
înăbușită de strigătele dăscălimei 
ungurescl, vorbitorii pote chiar dați 
afară, batjocuriț! și huiduit!, fiind
că „ideia de stată maghiară" și 
principiile kulturegyletiste nu vo- 
escă odată cu capulă să țiă semă 
de starea reală a lucruriloră, că 
adecă în statulă acesta maiori- 
tateapoporațiunei e nemaghiară, că 
îș! are autonomia ei școlară și bi- 
sericescă, și dreptulu de a’și des- 
volta limba și naționalitatea, și 
prin urmare dreptulă de a’ș! aco
moda învățământulă în scble pre
cum ceru interesele ei naționale.

In lața acestui nsajunsă, de a 
se hotărî de nobis sine nobis în a- 
dunarea dăscălimei ungurescl. pre
tinsă „regnicolară“, ar fi de do
rită, ca guvernele archidiecesane 
să convbce în vacanțe adunări ge
nerale de învățători, unde să se 
desbată și să se lămurescă feluri
tele cestiunl ce privescă înveță- 
mântulă nostru poporală elemen
tară, să se îndrepte relele ce s’ară

i observa în învățământulă nostru, 
j să se ia măsurile necesare pentru 
i a feri scblele nbstre de loviturile 
ce s’ară îndrepta de guvernă a- 
supraloră, și pe temeiulă hotărîri
loră adunărei dăscălimei ungu
resc!, paralisândă astfelă efectulă 
stricăciosă ală măsuriloră guver
nului.

Câte lucruri bune nu s’ar pute 
face, câte decisiun! priincibse nu 
s'ar pute lua în aceste adunări, 
la care, pe Jângă învățători, ară 
lua parte și preoții și protopopii, 
și chiar capii noștri bisericesc! în 
persbnă!

Avântulă ce s’ar da atunci în- 
vățământnlui ar fi în adevără pu
ternică, și resultatele însutită bi- 
nefăcătore, decâtă cum suntă a- 
cum, când ne mulțămimă numai 
cu activitatea, vrednică de laudă 
altcum, a singuraticeloră nbstre 
reuniuni învățătoresci.

Voință să fiă și lucrulă se pbte 
duce la îndplinire.

Unu simptomu îmbucurătorii.
Din Turoță-St.-Miklos se anunță, că 

adunarea districtului bisericescti evan- 
gelică de dinedee de Dunăre a decursă 
fdree turbulentă. Slovacii sub conducerea 
energicului Mudron și-au dată tote si
lințele să pătrundă cu propunerile ioră.

La cestiunea purtărei matriculeloră, 
espectorările viceșpanului din Turoț, 
Beniczlty, provocară mare larmă. Obser
vările sale, că în faptulă, că matriculele 
nu se pârtă unguresce, vede o vătămare 
a dreptului, au provocată viă contrazi
cere. Maioritatea a liotărîtă, că matri
culele bisericesc^ suntv a se purta în limba 
comuneloru bisericești.

Cestiunea de a lua parte la sino- 
dulă biserioescă a fostă respinsă de ma- 
ioritate ca nefiindă la timpă. Președin
tele Sentivanyi dise, că acestă pasivitate 
e stricăciosă pentru districtă, trebue să 
apară pe câmpulă de luptă, murmurulă 
de nemulțumire nu folosesce nimică. 

Guvernulă doresce forte multă să se’n- 
trunescă sinodulă și așa districtulă trebue 
să’și trimetă representanțl la sinodă. 
Viceșpanulă Beniczky Zise: Contrarii 
noștri politici nu potă ajunge la majo
ritate și așa vreu acum să se validiteze 
celă puțină pe terenulă politică.

Acestă espectorare provoca furtună 
între Slovaci. Slovaculă Stefanovic» și 
soții săi se ridioare de pe scaunele loră 
și se născu ună astfelă de tumultă, în
oată șovinistulă viceșpană Beniozky nu’șl 
putu isprăvi vorbirea. Președintele se 
vă<ju silită se'ntr erupă ședința, care s’a 
continuată dup’amecfl. S’a hotărîtă să nu 
se facă lucrările pregătitore pentru si
nodă, ci să se alegă o comisiune pen
tru lucrarea unui elaborată. Comisiunea 
are să’și presinte propunerile sale numai 
după o jumătate de ană.

Și în privința cestiunei, decă pan- 
slavismulu involvă unu delictu canonică, 
s’a decisă în sensulă maiorității, care a 
negată întrebarea pe motivulă, că pan- 
slavismulu nu esistă de locă, și a hotă
rîtă să adreseze conventului o decla- 
rațiune în acestă sensă.

Așaderă Slovacii au isbutită cu tote 
propunerile, er dușmanii loră strigă prin 
,,N. freie Prese‘f, că „pauslaviștii au tur
burată adunarea!“ Strige pănă ce voră 
amuți, Slovacii să mergă înainte în 
unire și bună ’nțelegere, și clica ma- 
ghiaronă se va împrăștia, er dușmanii 
voră bate ’n retragere.

Vădendft aceste succese ale Slova- 
ciloră, cu alegerea episcopului Baltik, 
cu înfrângerea dușmaniloră poporului slo
vacă în adunarea biserioescă din Turoță 
e o ironiă a ceti în „Pester Coresp.“ ună 
articolă ală vre-unui Ungură ori Jidovă 
din Viena, în care se dice între altele:

„Cu pismă îndreptățită privescă cei 
de aci la Ungaria, cu guvernulă său sus
ținută de încrederea unei uriașe partide, 
consciu de țînta s’a, nisuindă energică 
și sigură la țelurile sale cu raporturile 
sale interiore padnice. Pe când în Un
garia idea de stată, unitatea de stată 
sărbătoresce totu triumfuri noue, popo
rală săsescu face pace sinceră și leală
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Șorecii din Hameln.
Hunold nu despereză.
Bine — dice elă — așa e; eu 

voiu să-lă stîrpescă și pe acelă cloțănoiu 
din chelariulă judelui încă la nopte — 
e bine! Der scițl prețulă separată pentru 
acesta?... O sărutare dela fata prima
rului !“

La aucjulă acestei pretensiunl îndrăs- 
nețe, năsoendu-se o consternațiune ge
nerală, cu mare resoluțiune se primi ho- 
tărîrea nu-i plăti chiar nimica. Hu
nold amârîtă pentru acestă mulțumită, 
părăsi, cu cele mai infernale planuri, sala 
sfatului. Se cugeta la cea mai negră 
răsbunare și la cea mai avamă revanșe. 
Planuri rele îi erau în sufletă. ’Șl pro
puse, ca prin farmece să înduplece pe 
acea fată, ca ea singură — mecanice — 
să se arunce în brațele sale și să ca<jă 
pe grumazii săi; așa a și fostă! Fiindă 
invitată Hunold să desfățeze inima ds- 
pețiloră asistenți la cununia fetei prima 
rului prin cântecele sale, făcu să nebu- 
nescă acea fată de dragulă lui, și Z'ce 

că totă la elă se uita, câtă de mândru 
mai cânta :

„Du rotlie Rose auf gruner Heid’,
Wer hiess dich bliihn?
Du heisses Herz in tiefen Leid,
Was will dein Gliihn?“ etc.

„Denk niclit an Tod, an Leben denk —
In Lieb’ und Lust,
Dich selbei- wirf als dein Geschenk
An meine Brust.
Ich weiss es ja, dass du mich liebst
In Uebeifluss,
O Seligkeit, wen du mir gibst
Den ersten KussH

„Geschrieben stelit am Sternenzelt,
Du warest mein ;
Was fragt die Liebe nach der Welt
Und ihrem Schein ?
Komm! dass du meine Sensucht stilist
O Kdnigin!
Und wenn du meine Seele villst,
So nimm sie hin!“
Așa cântă Singulf...
Ademenită și pătrunsă de acestă 

cântecă doiosă, Zice că fața tuturoră 
ospețiloră, miresa se arunca la pieptulă 
cântărețului și’lă cuprinse cu amândouă 
mânile. Admirabilă de văZută !

Toți se umplură de terore! Se privia 

cântărețulă de ună vrăjitoră, ce are le
gături cu Satana. Deci după o grabnică 
consultare îlă condamnă la mârte. In 
Ziua, când era să se esecute Hunold, 
cântărețulă, ecă apare amantă-sa Ger
trud în mijloculă judiloră și cere pe 
basa legei împăratului Carolă vieța acelui 
bărbată, care era ală ei, avendă prefi- 
resce densa mai multă dreptă asupra 
lui decâtă judii și decâtă ori cine. Așa 
era acea lege pe atunci! Și nu poți 
Zice nici că a fostă bună, niol rea. Era 
o dilemă a dreptului! Și în urma acestei 
cereri, Hunold scapă. Eră Gertrud mai 
îmbrăcișindă odată și pentru ultima 6r& 
pe amantulă ei Hunold, îi Zice ună ră
masă bună! și se grăbi apoi pentru a 
se duce ca să’și afle mortea colo.... în 
unde. Hunold, sărmanulă și nefericitulă 
june, cu mortea iubitei sale, era și elă 
mortă. Căci ce e omulă pe pămentă 
decă îșl perde ce are mai dragă ? Mai 
trăiesce doră, mai are traiu și vieță? 
Nici de cum. O ! și acăstă morte i-a cau- 
sat’o lui Hunold cetatea Hameln. Așa 
și Adamă cu Eva, în raiu și-au aflată 
fericirea și în raiu și-au aflată și neferi
cirea.

Ecă causa, pentru care Hunold, săr

manulă, se cugeta seriosă la o răsbu
nare cruntă asupra aceleia, ce l’a nefe
ricită. Făcu jurămentă negru în contra 
cetății Hameln!

„In die Hand der Todten schwor ich 
Rache dir, verfluchte Stadt!
Hast mein liebstes mii- genommen, 
Nehmen will ich dir dein Liebstes!“

Și ce a avută cetatea Hameln mai 
scumpă și mai iubită? Nimica ca copi
lașii ei mai scumpă și mai iubită ! Aceștia 
au fostă aleși de victimă a răsbunărei și 
de sacrificiulă satisfacțiunei din partea 
înfuriatului Hunold, — aceștia, cari nu 
erau de vină pentru păcatele părințiloră 
loră.

Și aicea deră să avemă o învățătură 
morală. Amară se pedepsesce nedreptatea 
și nerecunoștința; și de nu se pedepsesce 
în cei, ce o comită, de sigură în urmașii 
acelora! Vai și amară de omulă, oare 
trage plata lucrătorului; acesta e pe ună 
gradă mai inferioră decâtă animalulă și 
fera, cari se nisuescă a răsplăti rău ce- 
loră ce li-au făcută odată bine.

Bietulă Hunold, în locă de răsplată, 
e condamnată la morte. Der DumneZeu 
nici nu întârZie și nici nu grăbesce! 
Blăstămulă lui Hunold îi ajunge. Elă 
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cu statulii maghiarii, și episcopulă luterană 
Bălțile, alesă de panslaviștl, se grăbește 
încă la instalarea sa a manifesta înaintea 
altarului programulă celă mai leală, care 
respeotă dreptulă de stată : pe atunci aci, 
etc. (Vorbesce despre Rieger, Cehi și 
guvernulă austriacă.)

Audi raporturi interne paclnice în 
Ungaria! să te minunezi de cutezanța 
șoviniștiloră de a înfățișa lucrurile tocmai 
contrară de cum suntă, ca să ’mbete pe 
cei din Viena cu apă rece. Și lucru cu- 
riosă: aceștia se și ’mbată!

Ce privesce „triumfurile44, cam se- 
mănă cu isprava Țiganiloră la bătaiă, 
deși de altmintrelea Sașii suntă folosiți 
acum la tote ocasiunile ca esemplu de 
genunohl plecați, lucru puțină măgulitoră 
pentru ei.

Negreșită, că programulă episcopului 
Baltik e forte leală, și cu dreptulă nu se 
pote lega nici ună șovinistă de elă. Der 
„patrioții44 alta au vrută, și astfelă a 
eșită lucrulă, precum amu arătată în nu- 
mărulă de erl ală ,,Gazetei11. Nu șovi- 
nismulă a triumfată în casulă acesta, ci 
dreptulă Slovaciloră ; șovinismulă a sufe
rită o înfrângere, care dore cumplită.

In fine, decă „triumpfă44 e și victoria 
Slovaciloră în adunarea bisericescă a 
districtului de dincoce de Dunăre, a- 
tuncl nu e de pismuită posițiunea șo
viniștiloră.

SCIRLLtâ D1LEL
Begularea granițelor!! cu România. De- 

orece timpulă înaintată ală anului și tem
peratura aspră din munți cu greu va 
favorisa visitarea și 6xarea graniței în
tregi de cătră comisiunea de regulare a 
graniței, a trebuită să se împartă lucrulă, 
din care causă în înțelegere cu România 
s’a alesă o a doua comisiune. Acesta a 
doua comisiune îșl va începe lucrările 
sale la linia ostică a graniței comitatului 
Sibiiulăi la punctulă de graniță 323, în 
17 Augustă, în care di va sosi și comi- 
sarulă României în Sibiiu. Lucrătorii se 
voră pune la disposițiune de guvernulă 
ungară și apoi se va socoti cu guver
nulă română în privința cheltueliloră.

*• 
A #

Ună opu importantă. D-lă G. Ocă- 
șianu, care fu espulsată de guvernulă lui 
I. Brătianu , a publicată la Parisă 
ună opă întitulată: „Românii din Aus
tria dela dualismu încoce^. Precuvân
tarea la opulă acesta a făcut’o fostulă 
ambasadoră francesă, Albert Lefaivre, 
care a petrecută multă timpă în Ori
enta .

** *
Fabrica ungurescă de arme. După 

cum se scrie din Viena, arsenalulă din 
Viena nu a aflată de bune cele 50 de 

pusei trimese de societatea ungurescă a 
fabricei de arme spre esaminare. Se scrie 
mai departe, că defectele pusoiloră aces
tora suntă de așa natură, că numai după 
îndreptarea loră se potă primi.

* * *
Schimbare de confesiune. In decur- 

sulă anului acestuia au fostă botezate șese 
persdne de credința mosaică — tote 
Evreice — de cătră I. P. S. Sa Micro- 
politulă Moldovei, Iosifă, în religiunea 
greco-orientală și au primită permisiunea 
să facă parte din biserica autochtonă.

* * *
împușcare cu premii. La inițiativa 

colonelului Schkrobanek, comandantulă 
regimentului de infanteria 51 din Clu- 
șiu, s’a aranjată o împușcare la țîntă, 
premiindu-se militarii, cari au fostă cei 
mai buni pușcași. Intre cei premiațl suntă 
și: cadetulă Herlea, care căpăț.â o taba
chere de argintă, și căpitanulă Oprea 
dela honvedl, care căpăta ună paharu 
de argintă.

** *
Falsificatori și pungași. Poliția din 

Orăștiă în cailele acestea — precum află 
„Sieb. D. Tgbltt44 — puse mâna pe ună 
falsificatoră de documente și pungașă de 
buzunare, contra căruia se dase mandată 
de urmărire, dimpreună cu ună soță ală 
său. Acești doi pungași adunaseră pe 
basa unoră documente false 20 fl. pen
tru incendiații din Szob. Amândoi pun
gașii au fostă escortați la Timișora. Pu- 
bliculă e făcută atentă, ca să dea de 
pomană numai astorfelă de cerșitorl, 
cari au permisiune dela poliția locală.

* * *
TergulU anualu din Reghinîi, ce s’a 

ținuță în luna lui Augustă, de astă-dată 
a fostă forte bună. Cumpărători atâtă 
de vite mari, câtă și de vite mărunte, 
erau forte mulțl, din care causă prețuia 
viteloră, cu totă concurența, fu mulță- 
mitoră pentru vânzători. In totală s’au 
vândută la acesta târgă 2500 oi, 1080 
cai și 7000 vite cornute. Prețulă viteloră 
cornute varia pentru o păreche de boi 
între 300 — 380 fl., pentru ună juncu de 
ună ană 80—100 fl., pentru boi comuni de 
jugu 200—300 fl., pentru vaci de rândă 
120—160 fl. și pentru viței de ună ană 
dela 30 — 60 fl. Cei mai scumpi boi au fostă 
460 fl. părechea, și caii cei mai scumpi 
600 fl.

** *
Agentulă austro-ungaru Burian ata

cată de tâlhari. Din Belgradă se scrie: 
Agentulă diplomatică austro-ungară din 
Sofia, Burian, întreprinse în Joia trecută 
o vânătore însoțită fiindă de consululă 
grecescă. Acestă vânătore p’aci era să 
fiă fatală pentru elă. La o depărtare de 
două ore din Sofia, mica câtă de vână
tori fu atacată de nisce tâlhari, cari 

după o luptă crâncenă puseră mâna pe 
Buriană și legându-lă îlă tîrîră de acolo. 
Consululă grecescă răuși să scape și să 
fugă în Sofia. Pe drumă întâlni o trupă 
de soldați bulgari, cari fiindă călări ur
măriră pe tâlhari și-i ajunseră. Tâl
harii vădându-se urmăriți lăsară în drumă 
pe Buriană și îșl căutară scăparea în 
fugă. Ei fură și mai departe urmăriți, 
deo-camdată însă fără succesă. Buriană 
scăpă numai cu spaima. Acestă atacă 
îndrăsneță făcu mare sensațiune. Soirea 
nu-i vorbă are lipsă de confirmare.

* * *
Cursulu de postă și telegrafii. Pentru 

instruirea funcționariloră adjuncțl cu sa- 
lară de 500 pănă la 700 fl. și bani de 
cuartiră se va ține conformă ordina- 
țiunei ministrului ungurescă de comerciu 
afară de Pesta și Agramă, dela 1 Oc- 
tomvre n. pe timpă de șese luni cur
suri de telegrafia și postă și în ora
șele: Sibiiu, CincI-bisericI, Oradea mare, 
Oedenburg, Pojună și Timișora, Voră 
fi primiți la cursuri: 1) Suboficerii
militari eșifî din serviciu și provăcjuțl cu 
certificate. 2) Indivizii, cari au servită 
ca magistrii poștali seu ca expeditori, și 
au absolvată patru clase gimnasiale, reale, 
seu o școlă civilă seu clasele corăspun- 
dătore dintr’o altă școlă, — soldații, cari 
au absolvată scăla de manipulațiune a 
sub-oficeriloră. 3) Toți aceia, cari voră 
ave cualificațiune recerută pentru a- 
cesta. 'Concurenții au a documenta, că 
au împlinită anulă ală 18-lea ală etăței 
loră; că sciu perfectă ceti și scrie limba 
ungurescă, respective oea. croată, că au 
o conduită esemplară, suntă trupesce 
apțl pentru serviciulă telegrafo-postală, 
ceea ce are a se arăta prin certificatulă 
medicală ală unei auctoritățl publice. 
Aspiranții — afară de oficerii provăcjuțl 
ou certificată de oficeră militară — au 
a depune 20 fl. v. a. ca taxă de îns
criere și instrucțiune.

Petițiile scrise cu propria mână și 
provădute conformă legei se voră îna
inta pănă la 25 Augustă n. c. la direc
țiunile telegrafeloră și poșteloră din ora
șele unde voescă sâ cerceteze cursurile. 
Totă-odată voră arăta, că la casă decă 
numărulă concurențiloră va fide ajunsă, 
voră cerceta cursurile din Pesta seu 
Agramă.

Corespondența „Gaz. Trans.“
SSlagiu, 6 Aug.

Adunarea generală a Despărțământului 
XI ală „Associațiunei Transilvane11 și a „Reu

niunei femeiloru române Selăgiene.44
(Fine.)

In 4 Augustă n. o. pe la o oră după 
amedl, după ce s’a închisă adunarea des
părțământului Associațiunei, s’a conti
nuată succesive adunarea „Reuniunei fem. 

rom. Selăgiene44, fiindă de față cei ce 
luară parte la adunarea despărțământului, 
oum și ună numără fdrte mare de dâmne 
alese din societatea română Selăgiană.

In absența scusată a d-nei preșe
dintă Clara Maniu, adunarea fu condusă 
de d-na vice-președintă Maria Cosma n. 
Dragoșă, care a deschisă ședința prin- 
tr’ună discursă la înălțimea chiămărei 
femeei româue, arătândă într’ună lim- 
bagiu dulce, că pe când în trecută sec- 
sulă bărbătescă se îngrija numai de cul
tura fiiloră de secsulă bărbătescă, er 
cultivarea fiiceloră se negligia de totă 
pe atunci femeei i-s’a impusă datorința, 
de a-șl ridica și ea fiicele la ună gradă 
anumită de cultură, și de aci apoi s’au 
desvoltată treptată însoțirile și reuniu
nile femeiloră, și în urmă și „Reuniunea 
fem. rom. Selăgiene44 etc.

Secretarulă Reuniunei, d-lă Andreiu 
Cosma, refereză, că în fine după mai 
multe încercări, succese a câștiga re- 
canoscerea oficială a șcâlei române de 
fetițe a Reuniunei din opidulă Șimleu 
cu caracteră națională română, sub nu
mărulă ministerială 36,030 anulă trecută; 
și raporteză în colori vii despre tote lu
crările Reuniunei și a comitetului ei, 
cari s’au rotită mai alesă p 4 lângă sus
ținerea și ridicarea la înflorire a școlei 
de fetițe susă numită, pe care terenă s’a 
făcută progresă fârte îmbucurătoră în- 
trecândă așteptările părințiloră eleveloră 
și chiar și a Reuniunei, și se nutresce 
o viă speranță, că ou timpulă are sâ fiă 
o școlă de modelă, care să corăspundă 
tuturoră cerințeloră crescerei ficeloră 
secuiului numită ală luminărei și pro
gresului.

S’a constatată, că susținerea școlei 
a pretinsă în anulă școlară espirată o 
sumă de 581 fl. 25 cr., oare s’a acope
rită parte din 300 fl. primiți ca ajutoră 
dela institutulă de credită „Silvania", 
parte din colecte adunate dela binevoi
torii causei școlei prin d. Andreiu Cosma, 
Teodoră Popă din Ortelecă și Teodoră 
Medanu ; cu privire la aceste colecte se 
intenționeză a da ună rațiociniu și mul- 
țămită publică.

Activulă rațiuniloră „R. F. Rom. 
Selăgiene44 este 2890 fl., la cari adău- 
gândă capitalulă așeejată în obiectele de 
instruire a salei învățământului cu apa
rate în sumă de 300 fl., totă capitalulă 
trece peste 3000 fl.

Dela membri noi și vechi încă au 
incursă cu acestă ocasiune 116 fl. Reu
niunea petrece cu atențiune și mersulă 
instruirei fetițeloră române din școlele 
poporale din Sălagiu; în urmarea aces
tei împrejurări, la propunerea Comitetu
lui Reuniunei, s’a premiată și cu astă 
ocasiune d-na învățătoresă Emilia Me- 
dană n. Alecsuțiană cu ună galbenă, ce

jură cetății răsbunare odată cu capulă. 
Și ce au avută cetățenii mai scumpă și 
mai dragă, pe copilașii loră, — aceea 
au să pierdă și să nu mai aibă.

In o di de praznică, când părinții 
erau la biserică, percurge Hunold stra
dele cântând și descântând. Precum mai a- 
dineorea cu aoeliașl mijloce scăpa cetatea 
de rău și calamitate, tocmai acum tot cu ace
leași mijloce împle cetatea de nefericire, de 
jale, văietă și suspină.

Hunold percurge stradele, cântă din 
flueră ferbinte și sinistru cu versulă blăs- 
tămului. Și la sunetulă acelui versă toți 
pruncii, cu mică cu mare, săriră și se 
adunară în jurulă lui, ca mai nainte șo- 
recii. Și când se adunară toți pruncii pe 
lângă musicantă, acesta-i conduce la ună 
deală, care deschic|endu-se, Hunold cu 
fluerulă sare și se bagă mai ântâiu, după 
elă copiii; și când celă din urmă copi- 
lașă păși înăuntrulă dealului, ecă dealulă 
se închide peste ei.... și acolo îi astupă. 
De atunci — se povestesce — ună vântă 
de tomnă șueră fantastică pe lângă acelă 
deală ; lumea crede, că e versulă de blăs- 
tămă din neferioitulă flueră ală sărma
nului Hunold.

Acum vădură locuitorii cetăți', ce va 

să înseme „nerecunoștința*. Se întorseră 
acasă, der vai! casele gole si vetrele 
pustii. Vai sermanele mame, se ase- 
menazi cu Rachiela, careu ’și plângea pe fii 
sei și nu vrea sS se consoleze, căci nu 
erau .

Sărmani prunci inocenți — de câte- 
orl ați suferită pentru fără-de-legile și 
crimele omenimei adulte!...

„Von dem Gottes Dienst in Stifte 
Kertenheim die Burger Hamelns, 
Heim zu ihren leeren Hăusern, 
Leer von Ratten, leer von Măusen, 
Leer von den geliebten Kindern.11

In adevără, în evulă mediu au fostă 
așa disele epidemii seu bole de emigrare 
a copiiloră. Se dice, că copilulă mai 
mare ală unui omă adunase în jurulă 
său pe mai mulțl prunci și pribegiră 
afară din țâră. Unii dorii, o bold lovia pe 
copii pentru a se lua să se ducă și nici 
cu puterea nu erau în stare să-i oprescă 
părinții. Era boia de a fugi, de a se duce 
în lume.*)

Ore acestă epidemiă de emigrare a 
copiiloru să nu aibă nici o legătură cu 
scena tragică de mai susă? Cinescie?!44 
________ *

*) Ase vede și tr.: „ Ceva despre Musică“ 
din foișora „Observatorului" a. 1882 luna Noem- 
vre, publicată de subscrisulu.

In timpurile mai de multă e dreptă, 
că în Germania s’au întâmplată mai 
multe calamități și epidemii, ca fomete, 
esundărl, certe interne și răpiri — încă 
de cătră seniorii feudali — apoi coleră 
și boia copiiloră de a emigra. Și ast
felă de calamități triste s’au învârtită mai 
cu semă prin ținuturile Vezerei pe la 
a. 1200.

Intre anii 1141 —1161 se pune de 
istorici emigrarea Sașiloră în Ardeală 
și în ținuturile Șcepușului. Ca causă de 
emigrare se dau împrejurările amintite. 
Istoricii scriu, că astfelă de emigrări 
erau pe atunci la ordinea clilei. Er 
Sașii din căușele menționate lăsându-șl 
țera și casele, formândă ăstă-modă oreșl 
cum o bejeniă, seu horde mici ori mai 
mari, călătorindă și urmându-șl calea 
cerșindă din ună locă în aitulă, acestea 
cete călătore au vrută sâ se stabilescă 
acolo în Germania, în mai multe locuri, 
der nu și-au putută căpăta adăpostă. 
Lstă-modă emigranții din Flandria și 
Holandia cerură dela Sacsonia asilă și 
locuință, der fiindă mare fomete și acolo, 
și încă tocmai atunci, au rămasă dru
mului.

E probabilă, decă nu cumva sigură, 

că cu aceste cete, luându-se alte cete 
năoăjite din Sacsonia, să fi emigrată și 
pribegită împreună.

Din tote una, și una din tote. Ce
tele din Holandia și Flandria au fostă 
conducătorii și primii provocătorl ai emi- 
grațiunei și mai că credemă, că cetele 
oe se aședară în loculă numită Scepușă 
mai ântâiu, să fi fostă cu adevărată cete 
flandrice, er cetele transilvanice să fi fostă 
sacsonice mestecate cu cete olandice. Și 
spre acesta ne confirmă și Schmitt, 
Archiepiscopulă din Strigoniu, cu alțl 
istorici buni, cari dică, că aceste cete 
au venită din Flandria și pe atunci se 
numiau și Flamandl (vedi Horvâth Mi- 
hăly; Katona, Hist, critic. III p. 552).

Așa p6te să și fiă; noi însă aci în 
Transilvania îi cunoscemă sub numele 
de „Nași44. La noi este pănă acțl ună 
cuvântă „Flondler* și aitulă „Hondler* 
ce se derivă dela; Flander și Olander. 
In orl-ce casă, Sașii din Transilvania 
suntă cea mai mare parte din Sacsonia, 
cum îi arată și cuvântulă „Sasă44.

(Va urma.) 
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î-s’a dată în fața adunărei pentru pro- 
gresulă ce a făcută cu elevele școlei 
poporale române din Hotoană în lucrulă 
de mână.

Cu espirarea terminului activităței 
comitetului Reuniunei de trei ani, mem
brii aceluia și-au depusă mandatulă în 
manile adunărei Reuniunei, după-ce mai 
întâiu s’a absolvată de responsabilitate 
atâtă d-na casieră Emilia Popă n. Mar- 
cușiu pentru esemplara conducere a ra- 
țiuniloră cassei, câtă și celelalte d-ne 
membre, și s’a formată ună presidiu de 
ondre sub conducerea d-nei A. Mica 
pentru alegerea noiloră membri din pre
sidiu și comitetă.

Cu învoire generală s’a compusă 
noulă presidiu și comitetă, totă numai 
din membrii cei vechi, cari posedă de
plina încredere a adunărei primindă ună 
frumosă votă de încredere secretarulă, 
d-lă Andreiu Cosma, care sub cuventulă 
afaceriloră grele și a unoră greutăți, ce 
întimpină în acestă oficiu, voia a se 
retrage, dâr îndemnată de Rvsd. d-nă 
Vicariu A. Barboloviciu și proclamată 
cu unanimitate de adunare, primi și 
Domnia Sa de nou acestă oficiu.

După ridicarea adunăriloră s’a ți
nută prândulă comună în cortulă spa- 
țiosă ridicată în curtea d-lui Andreiu 
Cosma, unde se conduse ospetară pe 
garanțiă de 150 persone, la mesă însă 
întrunindu-se mai la 300 persone, la în- 
.cepută era și puțină confusiune, pănă 
când veni într’ajutoră tineretulă, când 
apoi după putință se restabili ordinea 
servițiului.

Șirulă toasteloră l’a începută Rvds. 
d-nă Alimpiu BarbalovicI, pentru Maes- 
tatea Sa ; Dr. Vasiliu Lucaciu pentru 
președintele „Associațiunei trans-“ d-lă 
Georgiu Barițiu, d-lă Popă Georgiu 
arăta proporțiunea dintre cultura vechiă 
și nouă românâscă, Gavrilă Lazără de 
PorcărescI pentru femeiă ca salvatdrea 
indiviijiloră și națiuniloră, d-lă Andreiu 
Cosma pentru „Associaț. Trans", Alecsiu 
Berinde pentru cultura țăranului ro
mână, Vasiliu Leșianu arăta stadiulă fe- 
meei în evulă vechiu, mediu și presinte, 
dascălulă V. Olteanu pentru literatura 
română tradițională și scrisă ; Lazară 
Iernea, preotă română din părțile Ni- 
radonului, despre simțulă de cultivare 
națională pe la dânșii ca la poporă de 
pe confinii locuite de Români, și altele 
mai multe în cari s’au atinsă cu multă 
însuflețire și meritele singuraticiloră în 
cestiunile de cultură și înaintarea si deș
teptarea spirituală și materială a popo
rului română.

Sera la 9 ore s’a începută petrece
rea de vâră, premersă nu de piesa tea
trală, cum se intenționase și se publicase 
în învitațiune, ci de ună concertă, ce 
comitetulă arangiatoru află a fi mai co- 
răspuncjătoră solemnității dilei. D-șora 
Laura Lemeni a perorată cu precisiune 

. și bună oratoriă poesia: „Cătră popo- 
rulă Română“, d-lă Victoră Cherebețiu, 

^studentă, a esecutată escelentă pe vio- 
lină: Somnambula dela Singelee acom
paniată pe forte-piană cu multă deste- 
ritate și cunoscință de artă prin d-șora 
Aurelia Cosma. Totă așa cu mare per
fecțiune a jucată pe forte-piană d-șora 
Laura Popă din Cehulă Silvaniei: Pot- 
pori, și o doină românescă. IuliuMoldo- 
'Vană, teologă abs., a perorată cu mare 
efeotă poesia: Jidovulă râtăcitoră, de 
Georgiu Țerană ; în fine, Pavelă Balintă, 
elevă ală școlei poporale din Supură, a 
perorată corectă poesia : Frații Iderl, de 
V. Alecsandri; âr corulă școlariloră și 
tineretului din comună, sub conducerea 
învățătorului locală Mihaiu Bobișiu, a in
tonată cu o melodiă și artă, ce ar face 
onore ori cărui coră figurală, poesiele: 
„Stâua nopții" și eră „VedI rondunelele 
se ducă".

Nu cu mai puțină efectă și proce
siune a cântată acestă coră și sub 
durata prâncjului comună poesiele: Deș- 
teptă-te Române, Tricolorulă Română ; 
Unde ești; Latina ginte; Trecerea Du
nărei ; Am rămasă; Peneșă Curcanulă ; 

Mulțl ani. Admirațiunea și laudele pen
tru perfecționarea loră în cântulă nați
onală, erau generale.

După concertă a urmată petrecerea, 
care la începută era puțină animată, din 
causă, că musicanții din Șomcuta, con
duși de Presidiulă comitetului arangia- 
toră, nu s’au presentată, câDd însă mu- 
sica mai debilă se schimbă la medulă 
nopții cu cea chiămată prin firulă tele
grafică dela Zelau, vioioiunea tineretului 
se potența și urma petrecerea pănă în 
diua albă cu multă însuflețire.

Venitulă petrecerei trece peste 200 fl.
Țină demnă a aminti, că din nu- 

mărosulă comitetă arangiatoră, partea 
cea mai grea și obositore a arangiărei 
au îndeplinit’o d-nii: Ioană Lengielă, 
teologă absolută, Mihaiu Bohățelă tînără 
posesoră din locă, Augustină Osiană, 
preotă, și stimata familiă a d-lui A. 
Cosma.

Folosele, ce rourâză în mii de di
recțiuni instituțiunile nostre culturali, nu 
se potă descrie, viitorulă le va arăta.

A. Vicașiu.

Dobu, 12 Augustă 1890.
Astădi s’a ținută adunarea generală 

a Reuniunei învețătoriloru români gr. cat. 
din Archidiaconatulti, Sătmarului.

După celebrarea S-tei liturgii, cor- 
pulă didactică, în numără aprope de 40, 
dimpreună cu ospeții iubitori de sciință 
și progresă, s’au adunată în școlă — 
sala pregătită pentru ședință — unde M. 
O. D. președinte, vredniculă protopopă 
(7. Lazară, printr’o cuvântare plină de 
accente sciențifice și bine acomodată 
pentru scopulă adunărei, făcândă o re- 
censiune esactă despre pașii civilisațiunei 
moderne, îndemnândă poporulă de față 
la progresă, la muncă, la industriă cas
nică de giteie, de corfe de losa etc. de
clară ședința generală de deschisă, pro- 
cedându-se la esecutarea programului.

Cetindu-se sumarulă activității co
mitetului centrală prin notară, e evi
dentă, că reuniunea, ale cărei statute 
abia acum s’au aprobată, progreseză cu 
pași siguri spre scopulă celă măreță, 
prin întruniri tractuali, prin cetirea de 
disertațiunl didactice.

Inceputulă e greu, starea materială 
modestă, în fașă.

Cursulă ședinței a decursă în cea 
mai bună ordine, desbătându-se Gestiuni 
interesante din sfera învățământului, ces- 
tiunl pedagogice etc.

Corpulă învâțătorescă a fostă bine 
representată. Din preoțime au luată parte 
cu multă interesare R. D. Ciriacă Bar- 
bulă, vicară ; M. O. D. G. Lazară, proto- 
popă; Cl. D. Vasiliu Lucaciu, parochulă 
Șișeștiloră, I. Marchisă, paroculă loc., V. 
Leșiană, parochulă Simiclăușului, Lud. 
Marcușu, preotulă Mădărașului, I. Ajadi, 
preotulă Domahidei, mai mulțl teologi 
și poporă multă, atâtă din comună, câtă 
și din comunele vecine.

Nu se pote trece cu vederea indo
lența preoțiloră vecini și din apropiere, 
cari nici decâtă n’au luată parte la a- 
câstă adunare interesantă.

După ședință totă adunarea s’a în
trunită la mesa comună, unde au toas
tată M. O. D. G. Lazară, protopopă, V. 
Leșiană, G. Pteancu înv., și V. Lucaciu.

Caius.

Manevrele armatei rusesc!.
Manevrele armatei rusescl, ce se 

voră ține între Petersburgă și Narva, 
voră începe la 18 Augustă sub comanda 
directă a marelui duce Vladimiră. Cor
pulă de armată dela vestă va tăbărî pe 
țârmă prin sînulă dela Narva și con- 
tândă pe ajutorulă flotei, va înainta spre 
Petersburgă, care va fi apărată de cor
pulă de armată dela ostă, comandată 
de generalulă Danilov. Corpurile de 
armată, ce voră lua parte la manevre, 
voră fi provâdute cu baldne. Pe tim- 
pulă esercițiiloră fiă-care ostașă din re
gimentele de pedestrime va primi oâte 
120 cartușe, er cei dela cavaleriă câte 

50—60 cartușe de pușcă și câte 50 de 
cartușe de revolveră. Pe timpulă ma- 
nevreloră linia ferată dela Balta va fi 
pusă sub conducere militară.

La începerea operațiuniloră și la ter
minarea loră va da signalulă însuși Ța- 
rulă. Comandele corpuriloră militare 
potă dispune liberă de operațiunile trupe- 
loră și numai la operațiunile de nopte 
voră ave lipsă de aprobarea supremului 
comaudantă Vladimir.

Juriulă va fi compusă la corpulă 
de armată de vestă din generalii Leer, 
Ljuboviczi, Launier și de câțl-va colo
nel! ; er la corpulă de armată de ostă 
din generalii Rhebeser, Balkanov, Bo
brikov și mai mulțl coloneii. Țarulă și 
împâratulă Vilhelm petrecă la corpulă 
de armată de vestă, care atică.

Dare ie seină și mnițMtă publică.
Tinerimea română din jurulă Șinte- 

reagului la 13 Iulie st. n. a arangiată o 
petrecere de vâră în comuna Șintereagă 
(comit. Solnoc-Dobâca) în favorulă fon
dului bisericei și școlei gr. cat. din locă.

Venitulă curată ală acestei petre
ceri este de 17 fl. cari s’au adausă la 
fondulă amintită. Oferte marinimose prin 
poștă amă primită dela următorii domni: 
Gregoriu Pușcariu, protopopă 1 fl.; Si- 
meonă Moldovană, învâțătoră 1 fl.

In sâra petrecerei la casă au supra- 
solvită următorii d-nl: Dr. Haller Rezso, 
prof, de universitate 10 fl.; Pavelă Chita, 
preotă 3 fl.; Eliă Iuga, preotă 1 fl. ; 
Ioană Gheleanu, agronomă 60 cr.; Ioană 
Popă, subjude cercuală 30 cr.; Kara- 
csonyi Antal, comerciantă 20 cr.; Iuliu 
Beleiugă, învâțătoră 20 cr.; Floria Popă 
din Selagiu 20 cr.; Ioană Popă, învâță- 
toră pens. 20 cr.; Valeriu Deacă, stu
dentă 20 cr.; Ioană Sângeorzană, prop. 
20 cr.

Acestoră Domni marinimoșl, cum și 
celorlalți Domni, cari au participată, 
pentru sprijinulă materială adusă sco
pului acelei petreceri, și pe aoâstă cale 
le esprimămă sincerile nostre mulțămirl. 

Comitetulă arangiatoră.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS.*
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Pesta, 14 Augustă. Regele Ro
mâniei și prințulă de cordnă au 
sosită aci plecându imediată la 
Ischl.—Derîmându-se o codire nouă 
în Feldgasse, au fostă uciși doi 
lucrătoi! și răniți optu.

Cracovia, 14 Augustă. In su- 
burbiulă Mamierz s’a dărîmată o 
c|idire nouă; e ună mortă și șepte 
răniți.

Cairo, 14 Augustă. Eri s’au bol
năvită de coleră în Djeddah 45, 
în Mekka 83 dmenl.

DIVERSE.
Celeritatea trenuriloril. S’a disă de 

multe-orl, că cele mai accelerate trenuri 
suntă cele din America. Acâsta însă, 
precum se constată acum, nu este ade
vărată, pentru-că trenurile englese suntă 
cele mai accelerate. Cu trenurile acce
lerate ale vre-o 20 societăți mai însem
nate de drumă de feră din Anglia se 
potă percurge pe oră 72 km., dâcă se 
socotesce însă întârdiarea de pe la gări, 
se pote pune cam 67 km. pe oră. Mai 
repede însă circulă trenulă pe linia 
Greath-Northern (London — Edinburg), 
care percurge pe oră chiar pănă la 76 
km. Anglesii s’au convinsă, după espe- 
riențele câștigate în anii din urmă, că 
nu aduce așa mare folosă celeritatea tre- 
nuriloră, câtă mai vîrtosu îmulțirea tre- 
nuriloră accelerate. Pe când înainte de 
asta pe liniile cele lungi abia circulau 
2—3 trenuri accelerate, pe atunci astădi 
cea mai mare parte a trenuriloră de 
persone suntă accelerate, și încă avendă 
vagone și de cl. III. Trenurile aocelerate, 
ale societățiloră de drumă de fieră din 
Anglia percurgă pe tji în totală o cale 
de vre-o 100,00 km. In Francia abia se 
află vre-o 4 linii în cari trenulă accele
rată să potă percurge câte 66—69 km. 
pe oră; în Germania numai pe linia Ber- 
lină-Hamburgă se percurgă câte 65'/2 
km. și Berlină — Kolu câte 67 km. pe 

oră. In celelalte state ale Europei nu s 
află ună singură trenă, a căruia celeri
tate să se potă socoti mai mare, decâtă 
pe jumătate, ca a celoră din Anglia. In 
statele unite celeritatea medii a trenu
riloră accelerate se pote socoti cu 67 
km. pe oră, socotindu-se aci și timpulă 
petrecută la gări.

Necrologtf.
Subscrișii, cuprinși de cea mai adâncă 

durere, aducă la cunoscință tuturoră con- 
sângeniloră, amioiloră și cunoscuțiloră 
trista și durerosa scire, că scumpa și 
neuitata loră fică Veturîa, în urma unui 
morbă greu de aprindere de creerl, în 
etate de 7 ani și 4 luni, astădi la 9 
ore a. m. ’șl-a dată blândulă sufletă în 
manile Creatorului. Rămășițele pămen- 
tescl se voră aședa în 13 Augustă st. 
n. în cimiterulă bisericei gr. or. din locă 
la orele 4 post-meridiane spre repausă 
eternă.

Orăștiă, în 12 Augustă st. n. 1890, 
Samuilă Popă, advocată, ca tată, 

Anna Popă n. Oazană, oamamă, Roma. 
Brutusă și Coriolană, ca frați, Eva Ca- 
zană, ca bună.

PROCESULU DE PRESSĂ
ală

„GAZETEI TRANSILVANIEI."
Clllșiu, 14 Augustă (2 6re 50 

minute). Juriulă s’a constituită la 
ll3/4 ore înainte de amecjl. Publică 
forte numerosă umple sala de per
tractare și coridorele. S'au adunată 
Români din mai tote părțile.

După cetirea actului de acu- 
sațiune, acusații, fiindă întrebați 
decă facă vre-o observare față de 
procedura juridică, Traiană H. Popă 
cere să se constate, decă jurații 
sciu seu nu românesce, vrendă a 
se apera în limba română.

Dr. Aurelii Mitreșianu, într’unu 
discursă plină de argumente ni- 
micitbre pentru procedura urmată, 
declară, că densulu este acusatll 
împerătescu în regatulii consti
tuționalii ungarii pe basa „osztrăk 
csdszări patent" (patentei împărătesc! 
austriace), er autorulu articuliloră este 
acusatll regCSCU. (Consternațiune 
și ilaritate.) In numele libertății 
și egalei îndreptățiri cere și pre
tinde se fiă judecată în cunoscință 
de causă, ceea ce numai așa se 
pbte întâmpla, decă jurații posedă 
perfectă cunoscință limbei lui.

Aperătorulă Iosifă Romană cere 
se se acludă și se se cetescă nu- 
merulă din „Budapester Tagblatt", 
căci din elă și-a luat originea articu- 
lulă încriminată, adăugând că, decă 
a cțisă așa ceva și nu-lă trage ni
menea la răspundere pe br. Ivor 
Kaas, atunci nici pe acusațl nu-i 
pbte trage la răspundere pentru 
acesta.

Pertractarea se suspendă pen
tru o jumătate de oră, fiindă Orele 
iy2. Pote că la 6 bre se va 
termina.

Din causa procesului de pressă amă 
amânată tipărirea diarului pănă la ârele 
8‘/2 sâra, așteptândă telegrame nouă. Pănă 
la aceea oră însâ nu nl-a mai sosită 
nici o telegramă. Vomă da deci amă
runte în numârulă de mâne. — Hed.

Cursalâ ia barss. de Viena
din 13 AugustH st. n. 1890.

Bonta da aurii 4U/(J............................. 101.75
Renta de hârtiă5u/n.............................. 99.70
împrumutului căiloru ferato ungare -

aură.............................. ..... 114,—
dto argintii......................... 98.—

Renta de hârtii austriacă .... 88.30
Benta de argintă austriacă .... 89.15
Bonta de aură austriacă ..... 108.65 
LosurI din 1860   139.75
Aoțiunile bănceiaustro-ungare - - 981.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 358.50 
Acțiunile băncei de credită austr. • 308.10 
Galbeni împărătesei-......................... 5.45
Napoleon-d’orl.................... .... 9.14’/2
Mărci 100 împ. germane .... 56.32
Londra 10 Livres sterlings .... 115.35

Editoră și redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.
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Discontulă 6—"8°/0 pe ană.

din 14 Augustă ut, n. (8f-0.
Bancnote romSnescI Dump. 9.09 Vând, 9.13
Argintă românescă - „ 9.05 „ 9.18
Kopoleon-d’or! - - - 9.11 . 9,14
Lire turcescl - - - r 10 35 „ 10.40
Imperiali - - - - „ 9.33 „ 9.38
GalbinI . n 5.35 „ 5.40
Scris.fonc.nA’binauO% n 101- n

n n n u Io n 99.50 „ —
Ruble rusescl - - • „ 136. - „ 137.—
Mărci germane - - „ • J1 —.—

No. 9049—1890. 402,3—2

PUBLICAȚIUNE
Pe temeiulfi planului și prelimina

rului aprobată de InaltulO ministeriu reg. 
ung. de interne prin ordinațiunea din 10 
Iulie a. c. Nru se predă pe cale
scripturistică de oferte mai puțină ofe* 
rentului clădirea unui pavilionă isolatoră 
pentru bole de infecțiune în spitalulă ci
vilă brașoveană.

Preliminarulă conține suma de 10,183 
fl. 49 cr., pertractarea de oferte se va 
ține Joi in 28 Augustă a. c. înainte de 
prândă la 11 bre în oficiolatulă orășe- 
nescă economică.

Amatorii au de a’șl așterne la amin- 
titulh oficiolath pănă la diua și ora amin
tită ofertele provădute cu vadiu de 5°/0 
din preliminară. Vadiulă acesta are să 
fiă seu în parale gata seu în hârtii de 
prețO.

Planulă, preliminarulă de spese, pre
cum și condițiunile de oferte și clădită 
se află în decursulă oreloră oficiose la 
oficiolatulă economică spre esaminare din 
partea fiecărui.

Brașovă, 2 Augustă 1890.

No. 3020-1890. 405,3-1

ESCRIERB DE CONCURSU.
Cu terminulă de 10 Septemvre a. 

c. st. n. inclusive se escrie concursă 
pentru 7 stipendie din fundațiunea fe
ricitului Archiepiscopu și Metropolită 
Alesandru Sterca-Șiuluțiă, și anume:

Pentru doue stipendie de câte 400 
fl. v. a. usuate de Amosh Frâncu, care 
a obținută luarea de doctoră în drep
turi, și Alesandru Popa, care a depusă 
doctoratulă din medicina universală;

pentru unu stipendiu de 200 fl. v. 
a. usuată de juristulă Silviu Stanciu, 
care a repausată;

pentru trei stipendie de câte 100 
fl. v. a., dintre cari unulă usuată de 
juristulă Teofilă Ciortea, care a murită, 
altulă de cadetulă Severă Trifană, care 
nu s’a legitimată despre progresulă 
făcută în studie în decursulă anului 
școlastică espirată, și ală treilea de 
gimnasistulă Emiliu Aranyosi, care a 
obținută calculă nesuficientă din studie 
la finea anului școlastică espirată;

pentru ună stipendiu de 60 fl. v. 
a. usuată de gimnasistulă Cămilă P. 
de Harșianu și dechiarată de vacantă 
din causă, că nu a produsă atestată 
despre progresulă făcută în decursulă 
anului școlastică espirată.

Doritorii de a obține vre unulă 
din stipendiele de mai susă au să în- 
trunescă următorele condițiunl:

a) că suntă Români gr. cat. miser* 
născuțl în Transilvania;

b) că pe lângă purtare morală 
bună au din studie calculă de eminențe',

c) că suntă ascultători de medi
cină, de drepturi, ori și la altă facul
tate, academiă ori gimnasiu;

d) dintre concurențl vorh ave pre
ferință, cari voră pute dovedi, că suntă 
consângeni cu piulă fundatoră;

e) concurenții să producă și să 
alăture la cererile loră : testimonie șco- 
lastice în copie autentice, și nu in origine, 
atestată de consângenitate—dacă sunt 
consângeni cu fundatorulă,— carte de 
boteză, testimoniu medicală, atestată 
de paupertate, și se numâscă espresă 
institutulu, la care și unde voră să con
tinue studiele aoademice ori gimnasiale.

Cererile concursuale astfelă ad- 
justate să le subșternă la subsemna- 
tulă Consistoriu pănă la terminulă pre- 
fiptă.

Blașiu, din ședința consistorială 
ținută în 12 Augustă 1890.
Consistorială metropolitanii gr. 

cat. de Alba-Iulia.

n.

BSGRIERE DE
Cu terminulă de 10 Septemvre 

a. c. st. n. inclusive se escrie concursă 
la doui stipendie de câte 40 fl. v. a. din 
fundațiunea fericitului canonică Constan
tină Alutană, dechiarate de vacante 
din causă, că școlarii Iuliu Chitulă și 
Ioană Anca, cari le-au folosită în anul 

trecută, nu s’au legitimată despre pro
gresul ă făcută în acelă ană.

Doritorii de a obține vre-unulă 
dintre stipendiele de mai susă, voră 
ave de a’șl instrui suplicele conformă 
condițiuniloră indigitate în escrierea 
de concursă pentru stipendiele șulu- 
țiane , și a-le așterne Consistoriului 
subsemnată pănă la terminulă prefiptă.

Blașiu, din ședința consistorială 
ținută în 12 Augustă 1890. 
ConsistoriultL metropolitani gr. 

cat. de Alba-Iulia.
iii.

BSCRIERH DE CONCURSO.
Cu terminulă de 10 Septemvre a. 

c. st. n. inclusive se escrie concursă 
pentru ună stipendiu de 22 fl. 50 cr. 
v. a. din fundațiunea fericitului canonicii 
Ioană Chirilă, devenită vacantă din 
causă, că școlariulă Samoilă Spineanu, 
care l’a folosită in anulă trecută, nu 
s’a legitimată la finea acelui ană des
pre progresulă făcută în studie.

Doritorii de a obține stip?ndiulă 
de mai susă, voră ave de a’șl instrui 
suplicele conformă condițiuniloră in- 
digetate în escrierea de concursă pen
tru stipendiele șuluțiane, și a le aș
terne subsemnatului consistoriu pănă 
la terminulă prefiptă.

Blașiu, din ședința consistorială 
ținută în 12 Augustă 1890.
Consistorinll metropolitani gr. 

cat. de Alba-Iulia.
.-.tf

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1890
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Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare j

Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbeu 
Nădbșel

Clușlu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
Uiora
Vințulă de susu
Aiud

Feiușă

Crăciunelii 
81așiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
tfediașu 
Elisabetopole 
Sigliișdra 
Haștalău 
Homorodă 
Augustină 
Apața 
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Timișă
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BucurescI

4.26
4.58

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
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7.01
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3.02
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12.42
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3.02
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6.38
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8.11
9.18
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10.02
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11.20
11.36
12.04
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1.50
2.06
3.20
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4.19
4.44
5.20
5.30
6.14
6.45
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9.28
11.58

1.51
2.06
2.46
3.40
4.03
4.25
4.51
5.32
5.49
6.11
6.28
6.44
7.04
8.30
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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

Timișă

Brașovă j

Feldiâra
Apața
Augustină
Homorodă
Hașfalâu
Sigliișdra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă

Teiușă

Aiudă
Vințulă de susă 
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I
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11,51
12.27

11.47
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2.23
2.39
3.15
4.32
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5.30
5.48

6.11

6.43
7.12
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8.17
8.42
8.47 

10.09 
11.51

1.56
2.25

Viena
Budapesta
Szolnok

1.35
1.59
2.32
2.59
3.13
3.18
3.33
4.03
4.14
4.36
5.06
5.24
5.45
5.51
6.08
6.42
7.52
8.10
8.30
8.50
9.05
9.19
9.43

10.02
10.41
10.56
11.13
11.32 
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15

10.40

Aradd

Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasad-
Ilia 
Branicica 
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Orăștia
Șibotă 
Vințulă de josu
Alba-Iulia
Teiușă
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4.20 1118
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>3.23 Rlfi §3.39 Lq

3.25
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1.02
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6.02
6.23
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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

Teiușfi
Alba-Iulia
Vințulă do joșii 
Șibotă
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Braniclca
Ilia 
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
Radna-Lip 
Paulișu 
Gyorok 
Gllogovaț

Aradd

ova

J 
I

Szolnok
Budapesta

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
5.44
6.06
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
8.48
9.17
9.54 

10.09 
10.38 
10.51 
11.03 
11.27 
11.38' 
12.10!
4.47i
7.45

6.0c

Copșa-mică 
Șeica mare 
Ldmneșă 
Ocna 
Sibilu

Tr. de p.

4.05
4.35
5.16
5.47
6.10

7Tr. omn

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sib3iu-€topșa-mic&
Tr. omn. Tr. de p. Tr. dc p.

Sibiiu 7.35 4.34 9.50
Ocna 8.02 4.58 10.14
Lâmneșă 8.30 5.25 10.40
Șeica mare 9.05 5.55 11.10
Copșa-mică 9.34 6.2U 11.35

Scmeria (Piski^Petroșeni B?etroșeni-Sîmeria(Piski)

A radii—Timișora

iTTd. p. T, omn. T. omn. T. omu. T. omn.
Simeria 7.17 11.28 3.50 PetroșenI 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23
Hațegu 8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57
Pui 9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33
Crivadia 10.37 2.51 7.03 Hațegă 8.51 1.19
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09
PetroșenI 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47

T. omn
4.03j
4.49,
0.24

Aradă
Aradulă nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

6.0b

9Iur£șft-Iaidoșfl-Bisti>ița Sistrița-IHwreșu-Iaidoșâ

Murâșă-Ludoșă 
Țagă-Budatelecă 
Bistrița

T. omn'
1.16
4.50
7.21

Cucerdea -gftșorbeiu
ReghinuKu săsescu

'Cr. de p. Tr. dc p, Tr. omn.

Cucerdea 2.55 8.20 2.56
Oheța 3.25 8.50 3.29
Ludoșă 3.46 9.11 4.06
M.,-Bogata 3.56 9.20 4.15
Iernută 4.33 9.57 4.54
Sânpaulă 4.48 10.12 5.10
Mir aș teu 5.11 10.35 5.34

Oșorheiu j 5.30 10.54 5.35
5.50 4.58

Reghinul-săs. 7.25 7.-

Tlmișora—Aradiî
T. omn. T. omn. 1” omn. T. omn.

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

Turda—(whirișu

<$&orheiu-£!ucerdea6.04
6.43
7.28
8.—

Reghinul-săs.
Oșorheiu j

Mirașteu 
Sânpaulă 
Iernută 
M. Bogata 
Ludoșă 
Cheț»- 
Cucerdea

Tr. omn.

7.24
7.44
8.07
8.29
9.02
9.35
9.51

10.23

Tr. de p.

8.25
10.-
5.54

Tr. de p.

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.5'j

6.14
6.37
6.58
7.28
7.41
7.57
8.25

SlBairișii—Tur da

Ghiriși)
Turda

7.40 10.50 3.56 9.30
8.- 11.10 4.10 9.50

Sigbișora—CPdorbeiu

Turda
6hiriși

4. — | Bistrița
"6/48'1 Taffil-Budatelec>l 
g gg|| Murâșu-Ludoșă

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

Tipografi» A. MUREȘIANU Brașov.

Odorheiu—&ighiș<»ra

Sighișăra 
lOdorheiu

6.—111.25 Odorheiu
7.49| 1.50{Bighiș6ră

6.05 9.40 2.40 b.i
6.25 10.- 3.- 8.

Simeria (Piski)-MJnled.

Simeria (Piski) 
Cerna
Uniedăra

Tr. omn.

4.-
4.21
4.50

J Unied.-Simeria(Piski).

L'nieddra 9.25
verna 9.5 J
Simeria 10.10


