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AUninistrațiRnea „Saietei Transilvaniei",

Afaceri năseudene.
1.
Brașovu, 26 Iunie v.

Stratagema cea mai compro- 
mițetâre pentru 6menii desapro- 
bați și urgisiți în politică este 
că pretindă și recurgă la „încre
dere11 în momentulu, când ob
servă, că mârșavele loră fapte suntă 
descoperite și arătate lumei fără 
de cruțare.

De-o astfelu de stratagemă s’a 
folosită și vestitulu „cavaleru“ 
Ioană Ciocanii în ședința adunărei 
generale a membriloru comitetu
lui administrativă ală fonduriloru 
grănițerescl năseudene, ținută la 
12 (24) Iunie a. c.

In vederea curentului sănetosu 
ce se pare, că s’a ivită la NăsSudu 
față de robia și adevărata miseriă 
la care a adusă acestu omă ținu- 
tulu Năseudului, elă s’a cugetată 
la o nouă apucătură, prin care se 
potă comite o nouă seriă de ne
legiuiri, și a apelată la „încrede- 
rea“ membriloru comitetului fon- 
duriloră.

Grândesce 6re satelitulu fostu
lui satrapu JBânffy, că încrederea 
de care a fostă vorba în c|iua d® 
12 (24) Iunie a. c. este încrederea 
poporului română din ținutulu Nă
seudului; este încrederea, ce cu 
dreptu pdte s'o aștepte acela, care 
se luptă și se jertfesce pentru bi
nele obștescu? Se fiă „cavalerulă11 
Ciocanu atâtu de orbită de păca
tele sale. încâttî se nu veiță curată 
și limpede că numai în lipsa a 
orî-ce felii de sentimentii moralu 
elu a putută apela la încrederea 
personeloru, cari suntii puse în 
fruntea conducerii marilorii inte
rese de vieță ale unui ținutii ro- 
mânescii, pe care elu, prin politica 
lui servilă și nenorocită, l’a înfun
dată în miseria din care abia mai 
este scăpare?!

Decă astfelu gândesce și crede 
d-lă ,,cavaleru“, atunci amară se 
amăgesce!!

Nu cficemu ba, că d-lă I. Cio- 
cană pote se se bucure de încre
derea și dragostea—pănă la o c|i— 
a cercuriloru neromâne și dușmane 
în specială intereseloră economice, 
culturale și politice ale Români- 
loră grănițeri dela Năseudă; pdte 
se se bucure de încrederea apa
rentă a mameluciloră sei, de în
crederea aceloru ființe servile și 
fără de semțu pentru binele co
mună, cari cârpescu ciobâta pănă 
atunci, pănă când nu mai este 
vrednică de băgată în semă. în
crederea mulțimei române înse; 
încrederea poporului românu dela 
Năseudă, nu o are și nici că o 
pdte ave d-lă „cavaleră!* Nu o are, 
pentru-că trecutulu seu compro
misă atâtă pe teremulă politică 
națională, câtă și pe teremulă de 
conducere ală afaceriloră năseu
dene, este pentru densulă o pată 
pururea neștersă și tristă; este 
criteriulă celă mai corespuncjetoră 
pe basa căruia ori ce omă ne
preocupată își pdte formula con
vingerea și ideia, câtă de paro
diată și deochiată pdte se fiă în-

crederea, ce și-a stors’o prin pre
siune și mijloce vile directorulă 
actuală ală gimnasiului românescă 
din Năseudă și președintele fon- 
duriloră scolastice centrale și de 
stipendii, în cfiua de 12 (24)
Iunie a. c.

Este destulă de tristă împre
jurarea din urmă; și mai tristă și 
condamnabilă este înse atitudinea 
pecătosă și servilă a acelora, cari 
și-au dată consimțementulu, prin 
tăcere, la tâte acțiunile și planu
rile acestui omă.

O ra$ă de bucuriă ne resare 
totuși, când vedemă, că pe lângă 
totă terorismulu, de care este ca
pabilă d-lă Ciocanu, s’au ridicată 
în memorata ședință și voci de 
energică și dreptă protestare, voci, 
cari au dată espresiune opiniunei 
publice năseudene față cu nele
giuirile vânătorului după încredere!

Amă arătată într’o serie de 
articuli, cine este d-lă I. Ciocană 
și ce a lucrată densulă pentru 
„apărarea* caracterului românescă 
și confesională gr. cat. ală gim
nasiului din Năseudă. Credemă, 
că marele publică cetitoră cunosce 
în de ajunsă pe acestă domnă 
„cavaleră“, încâtă se ne simțim ă 
dispensați a mai reveni la lucru
rile deja cunoscute.

In cele următbre ne vomă o- 
cupa de cestiunea fonduriloră nă
seudene și de gimnasiulă susținută 
din aceste fonduri. Și fiind-că a- 
ceste cestiuni suntă de cea mai 
mare gravitate actuală, ne permi- 
temă a atrage deosebita atențiune 
a cercuriloră eclesiastice române 
asupra espuneriloră năstre și ru- 
gămă în același timpă pe ceti
torii noștri se urmărescă cu bine- 
voitorea lor atențiune causa pentru 
care ne vedemă, cu durere, siliți 
se ne ridicămă din nou vocea 
nostră și în legătură cu desvol- 
tarea sistematică a lucruriloră se 
arătămă în totă golăciunea loră 
faptele individului, care s’a încer
cată se amăgescă pe Români pe

teremulă politică, care a compro
misă pe grănițerii năseudenî și 
care a sedusîi, în contulă averiloră 
grănițerescl pănă și pe scurtă ve- 
cfetorii noștri guvernanți.

Omulă care se susține prin apu
cături cotîșe, trebue demascată la 
jumătatea drumului, omulă, care 
se nisuesce mereu a cresce servi 
și caractere îndoelnice, trebue fă
cută imposibilă, ca nu cumva ac
țiunile lui se devină ună adevă
rată flagelă pentru societatea, în 
care trăesce.

Avemă sfânta datorință să cul- 
tivămă și noi în poporulă nostru 
lupta politică și de principii po
litice urmată de nemurile înain
tate, căci care poporu, are mai 
multă lipsă de-a fi condusă pe 
caile adevărului și a consciinței 
de sine, ca poporulă nostru ? Con- 
secuențl deci acestui principiu, noi 
trebue să ne curățimă odată ogorulă 
nostru națională de tote acele bu
ruiene veninbse, cari împiedecă 
crescerea și înflorirea planteloră 
folosităre.

In articolulă următoră vomă 
descoperi, totă ceea ce s’a pe
trecută la Năsăudă pănă la fa
tala ședință din 12 (24) Iunie.

CRONICA POLITICA
— 26 Iunie (8 Iulie).

— Organulă socialistă din Berlină 
„ Vorwărts “ convdcă congresulă din 
anulă acesta ală partidei socialu-demo- 
cratice din Germania, și publică totă- 
deodată proiectulă noului programa, ală 
partidei: Programulă aocentueză în in
troducere, că partidulă socială democra
tică nu are nimică comună cu sooialis- 
mulă de stată. Eliberarea clasei munci- 
toriloră să fiă opera a însăși clasei mun- 
citoriloră. Eliberarea acesteia nu este 
o problemă socială, la care se împărtă- 
șescă deopotrivă toți muncitorii din 
țările cultivate. Partida socială-democra- 
tică germană se declară solidară cu mun
citorii din oelelalte țări conscii de clasa 
loră. Programulă număra 10 puncte, 
între cari suf’ragiulă universală, egală și

FOILETONUL „GAZ. TRANS.* ca aceea prostă să se mărite după ase- 
sorulă?! Viclenă era în totă privința a- 
cea mioă vrăjitore. Mă bucură totuși, că 
ne înrudimă cu o familiă nobilă. Ar tre
bui să ne arătămă mai afabile, ce did 
Alice? O invitare ca să vină la noi, ar 
fi forte potrivită, pentru-că în spelunca 
din Berlin ea nici la uni! casă nu pote 
să rămână. împrejurările suntă de așa. 
Prin asta l’am îndatora și pe Helda.*

Alice privea încă biletulă aurită, ce-i 
sta în mână.

— „ Ceva dice la asta Irina Schmidtdorf?*
— „Der și ea a trasă nădejdea ase

sorului ?*
— „Ne spusă de multă. Ea de alt

cum e amică din pensionă a surorei lui 
Helda, mi-se pare contesa Georme. Irina 
mi-a povestită odată despre ea. Densa 
se măritase forte de tînără, er de-ună 
ană e văduvă; pesede o proprietate e- 
normă și are ună băiată de vre-o patru 
cinci ani.*

— „Noi așaderă, întrămă într’o fa
miliă distinsă14, observă domna Stiller cu 
mulțumire crescândă.

Alice surise ironică. „Abia credă, că 
ne vomă pute număra și noi între ei.“

— „De ce nu? Eu suntă dâră unica
mătușă a Ruthei, sora mamei sale, noi 
îi suntemă cele mai aprope rudenii din 
oâte trăescă“.............................................

Era o di frumosă de Aprilie. Sorele 
strălucia pe orizontă. La stațiunea din 
St. se plimbau asesorulă Helda și d-ra 
Stiller, avendă o convorbire intimă. 
„Curiosă e joculă sorții*, di ie Helda. 
„Cine mi-ar fi putută spune înainte de 
asta cu cjece luni, că eu voiu aștepta 
adl pe soța mea de călătoria de odi- 
nioră, ca pe miresa mea?* Apoi rise 
veselă.

— „Pentru ce n’a venită Ruth la 
noi după logodnă, căci amă învitat’o 
îndată ?“

— „După ce am făcută ounoscută 
soirea neașteptată tatălui și surorei mele, 
intenția mea era de-a duce pe Ruth sub 
îngrijirea surorei, ori de a o aședa în vre- 
ună institută. Sora ei, Ana, însă a stă
ruită, ca să o lasă să mergă la domna 
Brener, unde tot-odată va lua și instruc
ția dela schilavulă Dr. Otto. Ființa pa
lidă a acestui omă de soiință ml-a fostă

nesimpatioă la începută, dăr fiind-că am 
aflată, că Ruth numai stăruinței acelui 
Dr. Otto are de-a mulțămi puținele ei 
cunoscințe, m’am hotărîtă să nu o de- 
părteză cu totulă de Ana. Negreșită, oă 
în răstimpulă acesta, precum scițl, am 
fostă adeseori în Berlină și am cercetată 
împreună cu Ruth multe teatre și con
certe. Eu credă, că ea se va oivilisa în 
de-ajunsă, numai de n’ar fi afurisita aceea 
de simplicitate în îmbrăcămintea ei. D-ra 
Alice, pdte vei sci D-ta să-mi Îndupleci 
miresa de a primi ceva dela mine, căci 
tote încercările mele în privința acesta 
rămaseră fără de resultată, nu ml-a suc- 
cesă nici o rugare....*

Ună fluerată ală locomotivei le în
trerupse conversația. Ambii se întorseră. 
așteptândă. Atunci apăru dintr’odată 
Ruth în ușa cupeului.

— „Bine ai venită, Ruth, bine ai 
venită! dise Helda ajutândă tinerei fete 
să se cobore și apoi îi oferi brațulă. 
„Verișora ta te așteptă colea*, reflecta 
elă arătândă direcția unde era Alice.

— „Kurt, uite colo trăsura poștei. 
Iți mai aduci aminte?*

(6)
Inimi de aurii.

Romanii, de I. Editor. Tradusă de Julia.

— „O scrisâre din Berlină, pote dela 
Ruth, uite aiol Evo, asta nu se pdte să 
fiă sorisârea eiu.

Eva Dolling deschise cu precugetare 
scrisorea, din care cădu ună biletă cu 
cadre aurite.

„Ruth Walden — Kurt de Helda, fi- 
danțațl,u cetiră surorile privindă una la 
alta c’o surprindere nemărginită.

Când se reîntorse forestierul!! acasă, 
află noutatea, făcu din umeri tăcendă, 
surprinsă însă era și elă.

— „Ce did la asta, tată?* întebâ 
Eva în decursulă dilei.

— „Despre fidanțarea Ruthei mă
întrebi tu? Decă se voră înțelege, va fi 
o căsătoriă fericită*.......

Intr’acestea în casa postăriței se pe
trecea o scenă mișcătore. Dâmna Stil
ler umbla ’n susă și ’n josă prin odaiă 
„Câtă a venită pe neașteptate lucrulă 
acesta. Cine și-ar fi adusă aminte?! Gâs-
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directă, cu votare secretă pentru toți ce 
aparțină imperiului, fără deosebire de 
sexă’, decisiunea asupra răsboiului și a 
păoii o voră face representanții popo
rului. In programă se mai cere înfiin
țarea unui arbitriu internațională, des
ființarea întrebuințării baniloră din mij- 
licele publice pentru scopuri biserioesci 
și religiise, școla să fiă lumescă, o ar
mată poporală în loculă armatei perma
nente ș. a. Programulă se încheiă ou 5 
cereri pentru protecțiunea clasei muu- 
eitoriloră, între cari și cererea de 8 ore 
de lucru pe di.

— In secolulă nostru s’a pusă basa 
unei opere civilisatorice și umanitare și 
anume actele generale ale conferenței 
internaționale antisclavagiste. Cu deo
sebire cardinalulă L avi ger ie, archie- 
piscopulă de Carthago, și-a dată mare 
silință pentru ca să stîrpescă sclavagiulă, 
care bântue grozavă mai cu semă sta
tuia Congo. In primăvara acesta s’a adu
nată a doua conferință internațională în 
Bruxelles. Ea făcu planulă unei campanii 
prin mijloce paoinice și civilisatorice, nu
mai în casulă estremă prin arme, în 
contra neguțătoriloră de sclavi. In 1 
Iulie, în diua ratificării, chiar și guver
nele tuturoră stateloră cultivate și-au 
dată subscrierile loră, chiar și Turcia 
(cu escepțiunea Portugaliei, care a în- 
târdiată din causa turburăriloră interne,) 
numai guvernulă Franciei nu a fostă re- 
presentată. Camera republicei a treia a 
fostă supărată din causa relațiuniloră 
amioale între Anglia și Belgia, față de 
tripla alianță și cu deosebire față de 
reînoirea acesteia. Totuși cei din Bru
xelles speră, că Francia va face vre-o 
declarațiune, care va face posibilă celă 
puțină mântuirea unoră disposițiuni ale 
acteloră generale. Decă se va zădărnioi 
intreprinderea, atunci și posibilitatea e- 
sistenței financiare a statului Congo va 
fi periolitată. Decă statulă Congo se va 
nimioi, atunci pote pretensiunea la moș
tenirea acestui stată dela Belgia va a- 
duce cu sine ună răsboiu francesă-en- 
glesă.

ț Miliailu Kogălniceanii.
Eată cum se esprimă cjiarele 

de dincolo din incidentul^ morții 
marelui bărbată de statu:

„Națiunea" încheiă necrologulu 
său cu următorele cuvinte:

„Mihailă Kogălnioeanu, în mișcarea 
dela 1848, a fostă în Moldova unulădin 
stegarii drepturiloră și libertățiloră po
porului și a contribuită din tote puterile 
sale la clădirea marelui edificiu ală na- 
ționalităței nostre. In lupta sa neîntre
ruptă în timpă de o jumătate de veacu, 
Mihailă Kogălnioeanu a desfășurată până 
în prediua morții sale o aotivitate fără 
seamănă și a fostă cu totulă devotată 
binelui țării și causei poporului. Astăcjl 
lipsa lui dintre noi va lăsa ună locă 
mare și ireparabilă. Trecutulă lui însă, 

faptele lui voră servi tuturoră ca învă- 
țământă și ca ună esemplu de iubire și 
de devotamentă pentru țâră, și voră fi 
oa o faclă plină de lumină care, ne vă 
arăta calea pe care trebue să mergemă 
în viitoră.

* / 
„Naționalulu" scrie:
„Una dintre marile figuri ale istoriei 

nostre oontimporane, Mihailă Kogălni- 
ceanu, s’a stinsă. Născută pe la înce- 
putulă vecului, elă a luată parte la lupta 
uriașă pentru crearea statului română de 
astăzi. Nu e faptă mai însemnată în 
istoria ultimiloră 50 de ani, nu e pro
gresă săvîrșită, în care Kogălnioeanu 
să nu șl aibă părticica lui... Nu încer- 
cămă să faoemă biografia lui; î-o va 
face istoria. Nu putemă decâtă să ară- 
tămă aci jalea adâncă, de care suntă 
ouprinșl toți Românii în fața mormântu
lui lui Mihailă Kogălnioeanu."

*
„Voința Națională" scrie:

„...Talpa țării, emanciparea și ridi
carea ei a fostă idealulă, pe care Ko- 
gălniceanu le-a urmărită după unire. A 
redica și a întări pe muncitorii câmpii- 
loră nâstre, pe aceia cari ni-au conser
vată limba, religia și priu urmare na
ționalitatea nostră, era naturală să fiă 
idealulă unui omă iubitoră mai pe susă 
de tote a naționalității nâstre.... Inima 
lui a îmbrățișată causa întregului Româ- 
nismă, cultura lui s’a întinsă aprâpe la 
tâte cunoscințele omenescl, inteligența lui 
a avută proporțiunile geniului, faptele lui 
suntă sorise in pagina oea mai gloriosă a 
istoriei nostre naționale."...

*
„Oonstituționalulu" se esprimă 

astfelu:
„încă unulă!...
Mihailă Kogălniceanu.... Fruntașulă 

politioă, oare a luată parte la mat tote 
evenimentele mari din istoria nostră 
contimporană, ministrulă energică ală 
loviturei de stată, istoriculă entusiastă 
ală trecutului nostru măreță, oratorulă 
tot-deuna caldă, s’a stinsă de bilă și de 
bătrânețe. Țera a pierdută încă una din 
gloriele trecutului. Partidulă liberală 
pierde ună altă fruntașă cu multă expe
riență. Regrete din tote colțurile Ro- 
mânimei!...“

*
„Lupta" scrie următorele:
„Ou Mihailă Kogălniceanu dispare 

oelă mai mare bărbată de Stată ală Ro
mâniei, diplomatulă iscusită, luptătorulă 
de o energiă fără semănă. Figura a- 
cestui uriașă ală nâmului românescă și 
ală lupteloră pentru redeșteptarea națio
nală, este unică. Numele lui Mihailă 
Kogălniceanu va rămânâ veolnică legată 
de opera reînvierei României. Pe lângă 
marile lui calități politice, pe lângă cul
tura sa vastă, pe lângă inteligența-i su- 
peridră, Mihailă Kogălniceanu a iubită 
poporulă, a fostă ună democrată..."

*
„Telegrafulh Românu" c|ice:
„Elă a fostă o figură mare și mă

reță. Ou o cultură generală seriâsă, cu 
ună admirabilă talentă de publicistă și 
oratoră, cu ună talentă nu mai puțină 
însemnată de organisatoră și administra
tori, Kogălniceanu era o valore într’ân- 
secă enorma care s’a dată țârei cu to
tulă și în împrejurări grele. Mortea lui 

este o pierdere ireparabilă și pentru par
tidulă liberală, și pentru țera întregă.

Elă lasă în urmă-i ună golă imensă. 
Țera îlă plânge și’lă va plânge. Sătenii, 
ală cărora părinte și luptătoră a fostă, 
voră vărsa lacreml de iubire și de re- 
cunoscință, în urma celui, care fuMihaiă 
Kogălnioeanu. Cu elă mai dispare înoă 
unulă din generațiunea titanică de li
berali. Oare au creată și democratizată 
România modernă....

*
„Timpulu" scrie între altele:
...Der ceea ce mai distinge pe M. 

Kogălniceanu și-lă pune mai pe susă 
de multi alțl bărbați de Stată ai Româ
niei, este Românismulă, naționalismulă 
caldă și sinceră ală acestui bărbată. Elă 
iubia din inimă pe toți membrii marei 
familii române pe care o purta în sînulă 
său, și nici ună omă în România nu cu- 
noscea ca Mihailă Kogălniceanu starea 
Româniloră din tâte țările prin cari suntă 
împrăștiațl relațiunile și aspirațiunile 
loră. Dacă ună monumentă se va redica 
vre-o dată lui Mihailă Kogălniceanu, și nu 
se pote să nu i se ridice când-va, 
va trebui ca tâte țerile române să figu
reze la piciorele lui și tote să contribue 
la rădicarea acelui monumentă. Cu cu- 
ventulă, cu condeiulă și cu fapta, Ko
gălniceanu a apărată în totă vieța sa 
idea Românismului și dâcă n’ar fi făcută 
nimică altă în lunga sa carieră politică, 
acâsta ar fi de ajunsă pentru ca istoria 
să’lă proclame: ună mare Română.

*
„Adeverulu" scrie:
Ou densnlă apune o stea luminosă 

a istoriei nâstre contimporane, ună frun
tași printre fruntași. Istoria nepărtini- 
tore va pune de sigură numele său în 
rândulă acelora, cari au fostă în capulă 
luptei pentru propășirea neamului nos
tru. Ou Mihailă Kogălniceanu cade încă 
o ramură însemnată a marelui arboră din 
1848. El întrupa în sine atât calitățile câtă 
și cusururile neamului românescă. De aceea 
țera îlă iubia ou tote slăbiciunile lui, 
der și elă o iubea din adânculă sufle
tului. Când, dela înălțimea tribunei, Mi
hailă Kogălnioeanu vorbea de țărișora sa, 
glasulă i se înduioșa, oohii se umpleau 
de lacrimi și o emoțiune inresistibilă cu
prindea pe cei cari îlă ascultau. Mihailă 
Kogălniceanu era o inteligență atâtă de 
superiâră înoată, ori unde ar fi trăită 
elă ar fi luată locă între fruntași....

„La Liberte Roumaine" Țice:
.. .Acesta a fostă una din figurele 

puternice și originale, pe cari nu le uită 
omulă mai multă, după ce le-a vădută 
odată și, după cea a lui Ionă Bră- 
tianu, pote nu este o figură mai cunos
cută, mai populară, ca aoeea a lui Ko
gălniceanu. IIă vedemă încă la tribuna 
acesta, unde a luptată cincl-tjecl de ani, 
în posițiă solidă față de adversării săi, 
ună luptătoră pe care nimeni nu’lă olin- 
tesce din looă, nicl-odată banală, ci
mergendă dreptă asupra cestiunei, nimi-
oindă pe adversarii săi cu puterea argu- 
menteloră și cu sarcasmulă său, după
aceea redicândă desbaterea, prin emo-
țiunea și sensibilitatea sa, și aflândă cele 
mai frumose aocente ce le-au aucjită 
vre-odată oamerele române."

*
Piarulu „Bucarest", scriau în 

limba francesa, scrie între altele:

„Mihailă Kogălnioeanu a săvârșită 
marile aote patriotioe, cari îi asigură 
nemurirea în istoria română. Suveranii 
și bărbații de stată străini cei mai iluș
tri au rămasă uimiți de puterea lui in
telectuală și-i asemnau ună locă de o- 
nore între ilustrațiunile politice ale Eu
ropei."

„De ar fi fostă născută într’o țâră 
mare ca Francia, Germania, Rusia s’au 
Englitera, Kogălniceanu ar fi putută lăsa 
posterității ună nume universală oele- 
bru. Cetățână ală unei mici țâri însâ, a- 
cestă bărbățiă eminentă n’a contribuită 
puțină la regenerarea și la aședarea în 
rangulă, ce-lă ocupă adl între statele lu- 
mei oivilisate.

„Unulă dintre omenii de stată cei 
mai de frunte ai imperiului rusescă, care 
în timpulă râsboiului dela 1877/8 avu 
oeasiunea cea mai multă de-a cunosoe 
pe Kogălniceanu, a disă, că acesta fără 
îndoielă a avută oelă mai bună capă 
dintre toți funcționarii țării.

„Când aveamă să tractămă cu Ko
gălniceanu — dis0 generalulă Ignatiev 
— trebuia să ne ținemă bine și să 
fimă cu băgare de semă, oăcl era ună 
bărbată de-o forte mare fineță — de spi- 
rită și de o dibăciă politică consumată."

SOIRILE PILEI.
— 26 Iunie (8 Iulie.)

Esamene în Brașovft. Examenele pu
blice la șcâlele medii române din Bra- 
șovă s'au începută Luni în 24 Iuniu v. 
cu esamenulă de cântări și de gimnas
tică. Esamenulu de cântări s’a ținută de’a 
11 —12 a. m. sub conducerea d-lui pro- 
fesoră N. Popoviciu. Elevii din olasele 
inferiors gimnasiale și reale au fostă esa- 
minațl din teoria musicei, din care au dată 
răspunsurile cele mai mulțămitâre și apoi 
au esecutată în două voci „Cântarea di
mineții" cu tecstulă de I. Heliade-Rădu- 
lesou. După aceea corulă studențiloră 
esecutâ cu multă preoisiune cântările 
principale din melodiosa Liturgiă de Gr. 
Dima. Aceste oântări făcură o adâncă im- 
presiuue asupra tuturoră asistențiloră. 
După amâdl între 5—6 ore a avută 
locă esamenulă de gimnastică ale elevi- 
loră dela șcâlele medii de aici. Esame- 
nulă a decursă în cea mai bună ordine. 
Elevii au gimnastată cu precisiune pe la 
diferitele aparate. Cu deosebire a esce- 
lată elevulă Taflan din cl. I. comercială, 
care a eseoutată admirabilă și cu artă 
câteva figuri gimnastice. Ar fi de do
rită ună interesă mai viu din partea pu
blicului față de gimnastica liceului nos
tru, care este forte bine întocmită și 
condusă.

* *■ *
Urni nou internată pentru 100 de 

studențl se va edifica în Blașiu. Edifi
carea se va da în întreprindere prin li- 
citațiune minuendă cu terminulă de 25 
Iulie n. o.

* * *
Sesiunea estra-ordinară a Corpuriloră 

legiuitâre române va fi închisă Vineri în 
28 Iunie.

Asesorulă rîse dicendă: „Ea a făcută 
oa sâ ne întelnimă, dragă Ruth, nu-i 
așa?" Elă sârutâ buzele miresei sale. 
„De astă-dată ml-arn comandată o tră 
sură, pentru-că eu singură voesoă sâ-ml 
conducă fericirea." O bucuriă nespusă 
răsună în cuvintele lui.

Alice îmbrățișa cu căldură pe veri- 
șoră-sa. „Și ce face Ana ?" întreba ea 
mai multă din complesanță. Fața zîm- 
bitore a Ruthei deveni de-odată se
riâsă.

— „Ana e încă totă în speluncă; 
am silit’o însâ sâ-ml promită, că va veni 
la noi încă înainte de cununiă." Densa 
apoi apuca mânile lui Helda. „Te în- 
voescl, dragă Kurt?"

— „Sunt învoită cu totă ce voescl 
tu", dise acesta fericită...

Când Ruth întră sâra în odaia, în 
care trebuia să locuiescă până la cu
nuniă, se puse în ferestră, ca și în diua 
primei sosiri, și privia visătâre peste 
lungulă șiră ală caseloră. După-ce cinară 
împreună la mătușa ei, mirele se de
părta. La despărțire, Ruth îi șopti, că 

dimineța următâre va merge sâ facă îm
preună visita multă dorită de dânsa, la 
Dolling.

— „De aid înainte vomă face dru
murile împreună!“

Ruth se uită lungă timpă la cele 
trei ferestri ale otelului. Visulă ei în 
privința asta s’a realisată și era o bu
curiă deosebită pentru dânsa, că mirele 
ei locuesce aceleași odăi, pe cari le-a 
locuită tată-s’o, care asemenea șl-a cău
tată fericirea acolo....

Când fidanțații trecură în cfiua ur
mătâre prin orașă, Helda dise stăruitoră: 
„Observat’ai cum se uită âmenii în urma 
nostră? Acuma te privescă cu alțl ochi. 
Nu-i așa, că trebue sâ pui mai multă 
preță pe îmbrăoăminte ? Voiu avisa pe 
verișoră-ta 1 “

— „Te rogă, nu face acăsta Kurt, 
decă mă iubescl".

— „Der eu nu voiu suferi, ca să 
umbli atâtă de simplu îmbrăcată; trebue 
să te îmbraci acomodată rangului și po- 
sițiunei mele..-" Apoi urmă o pausă.

— „Atâta preță pui tu pe esterioră, 
dragă Kurt?"

— „Sigură, mai alesă față de fîitorea 
mea soțiă!“

— „Asta mă supără tare!"
— „Tu, deră, hotărîtă nu vrei să 

primesol nimică dela mine?"
— „Nu! Nimică nu potă primi dela 

tine; asta nu ml-o permite propriulă 
meu simțământă... Las’ până voiu fi so
ția ta! “

Helda tăou mișcată. După ce ajun
seră în pădure, elă c}ise: „Va trebui să 
grăbescă terminulă cununiei nâstre, ca 
să încunjurămă vorbele neplăcute din 
acestă orășelă".

— „Te rogă fă-o acesta, căci eu 
încă dorescă forte multă pentru Ana".

— „ErășI pentru Ana? De ce nu 
dici pentru mine? Totdâuna ea să fiă 
mai iubită? Nu te iubescă eu, oa și 
sora ta?"

— „Nu. dragă Kurt, așa nu mă 
vei iubi tu nicl-odată și nici că-țl per
mită să-ți asemănezi iubirea ta cu a 
Anei ? "...

Helda se despărți pentru o 6ră de 
miresa lui, înaintea casei forestierului. 
Când Ruth întră în mica grădină, ună 
strigătă de buouriă răsună. Eva și ou 
Ana îi alergară înainte și o îmbrățișară. 
La intrarea în casă se ridică de pe ună 
soaună o damă bătrână cu ună surîsă 
amicabilă.

— „Vrei să cunoscl pe stimata 
dornnă Blum?" (Ț80 ®va ou bucuriă. 
„Scumpa nostră Ruth, miresa domnului 
assesoră ! “

Domna Blum prinse cu iubire mâna 
fetei și (Ț8e '■ „In fine 8un^ fericită a te 
întâlni. Am audită atâtea vorbe bune 
despre d-ta, încâtă te rogă să jertfescl 
și pentru mine o oră de conversațiă. Noi 
trăimă forte singuratice și retrase în lo
culă acesta, așa că multă dorescă să’ml 
lumineze odată șirele în aceste odăi um
brise". Ruth sărută cu respectă mâna 
bătrânei dame, dicândă: „Voiu veni 
bucurosă și adeseori la domniata, decă 
mă dorescl"............................................

(Va urma.)
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Profesorii nou. Ni-se scrie, că d lă 
Ambrosiu Chețianu, teologii absolută și 
asistentă la universitatea din Clușiu, fu 
numită profesoră la gimnasinlă românesou 
din Blașiu.

** *
Medicii românii la spitalulu din Clușiu. 

Ni-se scrie din Clușiu: D-lă Dr. Alexan
dru Andressi, fostă practicantă lângă pro
fesorală de anatomiă, âr din 15 Martie 
a. c. asistentă lângă renumitulu profe
soră de oculistică Szilâgyi, cu 1 Iulie 
st. n. fu numită și medică ală despăr
țământului oculistică la spitalulă „Karo- 
lina“ din Clușiu. D-sa este unulă din 
aoei tineri români, cari cu cele mai mari 
greutăți și neajunsuri se luptă pănăpotă 
ajunge la diploma de doctoră ; de aceea 
numai grătula îi putemă vâclându-lă a- 
junsă la ună postă atâtă de onorifică.

* * *
Căldurile mari din dilele din urmă 

s’au simțită mai tare la Budapesta, ca 
în alte părți ale țârei, piarele de acolo 
spună, că mai mulțl omeni au cădută pe 
stradă amețiți, er unii au și murită ime
diată ; asfaltulă se topia de căldură, așa 
ca călcâiele trecStoriloră se cufundau în 
asfaltă. Mai multe animale au perită; 
mulțl cai dela trăsuri au cădută de odată 
josă și au creptă. Călăului din Pesta 
i-au perită de căldură în 3 și 4 Iulie 
n. 9 cai, 4 vaci, 3 boi și 10 câni. In 5 
și 6 Iulie ploile și tempestățile, ce au 
căcjută în diferite părți aie țârei, mai 
alesă în Ungaria au stempărată aerulă, 
ba în Budapesta era alaltăerl rece ca și 
tomna.

Din dieta ungurescă.
In ședința dela 6 Iulie, continuân- 

du-se desbaterile asupra proiectului de 
lege pentru reforma administrațiunei, celă 
dintâiu oratoră a fostă deputatulă:

Dionisiu Pazinandy, care declara, 
că elă nu este municipalistă, der cu tote 
acestea nu pote primi proiectulă, deo- 
rece elă este atâtă de rău, încâtă nu co
respunde nici unei direcțiuni sănâtose și 
nu vede oratorulă în acelă proiectă, de- 
câtă ună nou mijlooă pentru susținerea 
partidei dela putere și pentru estinde- 
rea puterei guvernului.

înainte de asta cu 10 ani, di se o- 
ratorulă, când încă nu intrase în vigdre 
așa numita lege reformatore mai nouă, 
administrațiunea comitatensă a fostă cu 
multă mai bună, cu multă mai simplă 
și, ceea ce e principală, cu multă mai 
eftină. De atunol încbce, printr’o gră
madă de disposițiunl legale și de ordi- 
națiunl ministeriale, a succesă a aduce 
administrația Ungariei aoolo, că la noi 
astădl nu mai esistă o administrațiune, 
ci o adevărată anarchiă oficială (Adevă
rată! Așa este! în stânga estremă.) In 
Ungaria nimenea nu scie, cine și ce fe- 
liu de drepturi are. Noi, cari ne decla- 
rămă ca stată liberă, ca națiune con
stituțională, să nu ne amăgimă, căci în 
ce privesce aplicarea constituționalismului și 
a conceptului legalității, stămă astăcțt mai 
înderătu, decătă Rușii.

Ce se întâmplă astădl în Ungaria? 
Ori ce hotărâm orășenescă și comitaten
să este revidată de ministru, care așa 
dicândă fără nici o motivare o aprobă, 
decă voesce, âr dâcă nu, o nimicesce. 
De faptă, astătjl în Ungaria nici nu e- 
sistă comitate, ci esistă p aș aii curl 
(Aprobări în stânga estremă). Nu e- 
sistă niol ună dreptă, nici o ga
ranția în contra esoeseloră celoră dela 
putere, nu esistă foră, la care sâ te poți 
întdroe. (Adevărată ! așa este ! în stânga 
estremă.)

Vorbesce apoi despre atotputernicia 
fișpaniloră, spune că a fostă în Fran- 
cia și a studiată anume administrația de 
acolo, care e necomparabilă mai eftină, 
mai bună și mai practică ca la noi. Re
vine apoi la alegerile de deputațl.

La noi, (fise oratorulă, moralulă e- 
lectorală a degenerată așa de tare, în- 
câtă astăcfi tote suntă permise în Unga
ria, fără mustrare de consciință se potă 
săvîrși cele mai necredibile lucruri și se 

potu oomite crime: se potă falsifica pro- 
tooole (Așa este! Așa este! în stânga 
estremă) se potă reține listele electorale, 
se pâte lua dreptulă alegâtoriloră (Ade
vărată ! așa este! îu stânga estremă), se 
p<5te proclama ună altă individă ca de
putată alesă, la noi așa (ficândă tote suntă 
cu putință.

Vorbitorulă descopere apoi nisce 
grosnice fărădelegi de-ale actualului 
secretară de stată:

înainte de alegerile din 1887, dise 
elă, cele 11 cercuri electorale ale comi
tatului Nyitra erau representate prin 7 
deputațl oposiționall și 4 guvernamentali. 
Pe atunci era vice șpană în acelă comi- 
tată actualulă secretară de stată, căruia 
’i s’a promisă, că va fi numită fișpană, 
decă cu ocasiunea aceloră alegeri va fi 
în stare să nimicescă oposiția din co- 
mitată.

Actualulă secretară de stată numai 
decâtă se și apucă de lucru, der fiindcă 
n’avea banii de lipsă, se informă mai în- 
tâiu despre aceea, că oine ce aspirațiunl 
secrete are, se duse apoi din casă în 
casă pe la ei, le făcu promisiuni și în 
schimbă căpătă dela ei 96,000 fi. Afla 
ună individă, care nici nu e maghiară, pe 
care’lă făcu baronă ungurescă. (Strigări în 
stânga estremă: Stummer !) Acelă indi
vidă plăti numai din partea lui 50,000 fi. 
(Mare mișcare în stânga estremă. Mari 
strigări: cine a fostă acela ? Stummer!)

Banii aceștia nu i-a destinată ao- 
tualulă secretară de stată pentru sco
puri umanitare, pentru spitale, Beu pen
tru alte soopurl șoolare, ori culturale, ci 
numai pentru corteșirl, pentru mituiri, 
cu ună cuvântă pentru ună scopă ne- 
ertată și oprită prin lege. Fiind-că nici 
acesta n’a fostă de ajunsă, elă făcu asu
pra alegâtoriloră o presiune așa de 
mare, încâtă numai într’ună locă au fostă 
împușcațl 3 omeni. Astfelă oposiția a 
fostă nimicită și învingerea a rămasă pe 
partea guvernului.

Pe calea acesta, aotualulă secretară 
de stată din vice-spană s’a făcută fiș
pană, ba în urma acestoră escelente 
servicii, elă deveni la ministeriu gratis- 
sima persona, ceea ce avu ca urmare, 
că fu numită secretară de stată, pentru 
ca studiile și cunoscințele sale technice 
sâ și-le pună în praxă la viitorele 
alegeri.

Oratorulă (fice, o& DU numai în co- 
mitatulă Nyitra, ci în totă țâra s’au în
tâmplată astfelă de luorurl. Amintesce 
ou deosebire Ardealulă, unde, dice, se 
trimită nisce individl, pe cari în Ardâlă 
nimenea nu-i doresce, nimenea nu-i aș
teptă, nimenea nu-i cunosce, cari nici 
nu au oapacitatea de lipsă pentru a fi 
funcționari ai statului, der cari se trimită 
acolo numai pentru ca să voteze.

Astfelă stândă luorurile, elă nu pri- 
mesce proiectulă, mai alesă fiindă în cea 
mai mare parte acela este o conscep- 
țiune a actualului secretară de stată.

Programa școlei de fete cu internate 
a „Asociațiunei transilvane11.
Amă primită a V-a „Programă a 

școlei civile (private) de fete cu inter
nată a Asociațiunii transilvane, în Sibiiu 
pe anulă școlară 1890—91 Cuprinsulă:
1) problema șoâleloră de fete de a da 
acestora o pregătire pentru chiămarea 
ce le așteptă în vieță de Dr. Petru Șpanu
2) ScirI școlare, publicate de directorulă 
Ioană Popescu.

Din datele împărtășite în acesta 
programă vedemă, că în deoursulă aces
tui ană au fostă îmatriculate 19 eleve 
în cl. I; 15 în clasa II; 16 în clasa III; 
9 în cl. IV; âr 3 au fostă extra-ordina 
re. Ou totulă 62. Numărulă eleveloră 
din internată a fostă de 49. Nu este 
mai nici ună comitată locuită de Ro
mâni, din care să nu se afle eleve la a- 
cestă școlă cu internată; vre-o patru 
dintre ele suntă din Bucovina, mai multe 
de prin Banată și alte părți îndepărtate.

Personalulă șcâlei și ală internatu
lui a constată în anulă școlară trecută 

din învățătorii: Eugenia Triju, Dr. Vasile 
Bologa, Dr. Petru Șpanu și Elisa Nasta; 
catecheții: Zaharie Boiu și Nicolau Fo- 
ganu jinstructorii: Elena Petrescu, Sabina 
Brote, Victoria de Helderiberg, luliu Schef
fer și Matilda Mangesius.

Direotoră ală școlei și ală interna
tului e d-lă Ioană Popescu; directâra in
ternatului: Elena Petrașcu. La internată 
s’a mai aflată ună medică de casă, o 
guvernantă și o bonă.

Limba germană s’a produsă tuturoră 
eleveloră câte 2 6re pe săptămână în 
tâte clasele; la limba francesă, fiindă 
studiu facultativă, au participată 40 
eleve, cari, despărțite în 4 cursuri, au 
luată câte două lecții pe săptămână, fă- 
cendă eserciții în cetire, gramatică, or
tografia, în traducere și în stilă. La in
strucția în piano-forte au participată 31 
eleve. Din limba română, maghiară, 
germană și francesă au avută elevele 
interne și câte 2 6re de conversația 
sub conducerea directorei și a guvernan- 
teloră.

Biblioteca colegiului învățătoresoă 
constă acum, la finea anului, din 255 o- 
purî, ât biblioteca eleveloră din 111 opuri 
în 115 volume.

In cursulă anului școla a fostă vi- 
sitată de d-lă președinte ală Asociațiu
nei; apoi de inspectorulă r. de școle din 
Sibiiu, âr cătră finea anului internatulă 
a fostă visitată de d-lă Carol Cseh, in- 
spectoră sanitară la ministeriulă de in
terne.

No. 199—1691

CONVOCARE.
In conformitate cu prescrisele 

§§-loră 14 și 21 din statutele Aso
ciațiunei transivane pentru litera
tura română și cultura poporului 
română, precum și cu conclusulu 
comitetului d-to 4 Iulie a. c. pt. 
prot. 100 adunarea generală pentru 
anulu curentă, se convocă prin acesta 
în opidulu Rațegu pe 4 (16) Augustă 
și cțilele următore.

Aducendă acesta la cunoscința 
publică, învitămu pe toți membrii 
Asociațiunei a lua parte în nu- 
măru câtă mai mare la ședințele 
adunării, care de astă-dată va fi 
însoțită și de o esposițiune mo
destă de manufacturi românesc!, 
de producte economice și de alte 
obiecte.

Sibiiu, în 6 Iulie 1891.
Pentru comitetulu Asociațiunei 

transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului ro
mânu :

G, Barițîu Dr. I. Crișianu
președ. secret. II.

Corespondența „Gaz. Trans.11
TeiușiU, Iulie 1891.

Mândria națională a poporului ro
mână teiușiană s’a manifestată în totă 
puterea cuvântului și cu ocasiunea pe- 
trecerei din dilele trecute, arangiate în 
Teiușiă. Sprijinulă și interesulă viu, cu 
care a fostă întimpinată numita petre- 
oere din partea publioului românesoă din 
locă și jură a dată străiniloră să înțe- 
legă, că în poporulă română e sădită 
râvna după oultura națională, care sin
gură pâte să’lă fericâscă pe ună po- 
poră.

Cu mare bucuriă venimă a esprima 
mulțămita nâstră generoșiloră contri- 
buențl, oarl pe lângă tote vioisitudiuele 
timpului n’au pregetată a ne oferi din 
avutulă loră, spre a putâ duce in înde
plinire salutara nâstră întreprindere.

Scopulă, pentru care s’a arangiată 
petrecerea a fostă, ca din venitulă ace
leia sâ se înființeze o bibliotecă poporală. 
Cu multă mulțumire amintimă, că pe
trecerea dela 28 Iunie, arangiată în a- 
cestă scopă, pe lângă sucoesulă morală, 
a avută și ună succesă materială destulă 
de frumosă, ou tote că timpulă nu nl-a 
favorisată.

Despre venitele și spesele petrecerei, 

subscrișii în numele Comitetului aran- 
giatoră venimă a face următorea dare do 
semă :

Sâra la oassă au incursă 97 fl. 50 
cr., dintre cari suprasolvirl amă primită 
dela d-nii: Gr. Vlasa, capelană militară 
în Viena 1 fl. 50 or., Ștefană Belană 
20 or., I. Roșiu 1 fl., Franciscă Boțiană 
50 cr., N. N. 30 cr., Panfiliu Podobă. 
1 fl., Nic. Bretoiu 1 fl., Andreiu Ludo- 
vică 1 fl., Fried. Leopold 1 fl., Elena 
Lupană 50 or., Schmidt Roză 50 or., — 
Oferte amă primită dela d-nii: Ștefană 
Popă, parochă gr. cat. în Mihalță 2 fl. 
și Gfeorgiu Bărbată, administr. prot. în 
Blașiu 1 fl.

Suma totală a veniteloră e 100 fl. 
50 cr., dintre cari subtragându-se spesele 
de 41 fl. 50 cr., resultă ună venită cu
rată de 59 fl., dintre cari 55 fl. s’au și 
depusă la banca „Patria“ în Blașiu spre 
fructificare, pănă ce se voră lua dispo
sițiunl ulteriore, ca biblioteca să-și în- 
cepă activitatea; er restulă de 4 fl. s’a 
reținută, avându-se în vedere spesele 
eventuale, ce voră mai obveni în- 
nainte.

Primescă marinimoșii oontribuențl și 
pe acâstă oale mulțămita nostră sinceră 
pentru sprijinulă dată.

Pentru comitetulu arangiatoru : 
Ștefană Belană, Eufremu Rațiu, 

controloră. cassaru.

Literatură.
Invitare Ia abonamente. In loculă 

coleloră de prenumârațiune separate, îmi 
iau voiă numai pe calea acesta a face a- 
pelă scurtă la sprijinulă binevoitoră ală 
ouorab. publică română întru edarea u- 
nui volumă de poesii diverse, care va 
purta titlulă : „Buchetul» meu.u Volumulă 
va fi mai bine de 8—9 cole tipărite cu 
prețulă moderată de 1 fl., fără porto- 
postală. Banii de prenumârațiune suntă 
a se trimite înainte subsorisului, pănă 
la 4/16 Augustă, oând apoi cartea se va 
pune sub țipară și va apărâ nesmintită 
pănă în 1 Ootomvfe a. c. Exemplare 
superflue nu se voră tipări, de aceea do
ritorii de a ave cartea, suntă rugați a 
se iusinua pănă la terminulă arătată. — 
Ketegyhăza, (corn. Bâkâs) 2/24 Iunie 1891. 

losifu-Ioană Ardeleană.

Telegramele „Gaz. Trans66.
(Servi ciulii biuroului de coresp. din Pesta.)

Făgărașu, 8 luliu. Instalațiunea 
nou numitului fișpană Baussnern 
s’a făcută într’ună modă splen
didă. După depunerea jurămân
tului, Baussnern îșl desvoltâ pro- 
gramulu, seu în care dela toți aș
teptă o direcțiune patriotică, apoi 
în vorbe si în fapte se se manifesteze 
recunoscerea, respectarea imitații po
litice și nedespărțite, statorite în lege, 
a națiunei maghiare și a ideei de stată 
maghiarii, ce resare din acestă.

Budapesta, 8 luliu. In clubulu 
partidei liberale a declarată mi- 
nistrulu președinte, că desbaterile 
speciale cu privire la legea admi
nistrațiunei le va continua pănâ 
când se voră fini.

Basel, 8 Iuniu. In apropierea 
universității Basel s’a cufundată 
țermulu Rinului. Universitatea a 
trebuită se fiă evacuată, fiind-că. 
e temerea, că se va surpa.

Cununia. D-lă Demetriu Bartolomeu, 
farmacistă în Bncuresci, se va cununa 
acolo Duminecă în 30 Iunie v., cu d-ra 
Mnfoneta Kladny.

€nrsulu pieței
din 8 Iulie st. n. 1891.

Bancnote românescl Cump. 9 27 Vend. 9.31
Argintă romănescă - n 921 n 9.26
Napoleon-d’orI - - n 9.28 n 9.32
Lire turcescl - - n 10.50 n 10.55
Imperiali - - - . H 9.48 H 9,53
SlalbinI .... 5.40 » 5.45
Bmble rusescl - - „ 132.- JȘ 183.—
MircI germane 57.20 n 57.68
Uiscontulil 6— 8°/0 pe ană.

Proprietară : 
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimaU: 
Gregoriu Masorii.
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Cursulii la bursa din Viena.
din 7 Iulie a. c. 1891

Renta de auru 4°/0 • • 105 20
Renta de hârtiă 5°/0 •> - - 10150
Imprumutulti căiloru ferate ungare

aurii 117.—
dto argintii..................... 99.50

Amortisarea datoriei căilor ii ferate de
ostii ungare [1-ma emisiune] - - —

Amortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare [2-a emisiune] —.

Amortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare (3-a emisiune) - 112.50

Bonuri rurale ungare - • - - - 92.—
Bonuri croato-slavone .... - 104.75
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescii - - - —.—
Imprumutulti cu premiulu ungurescii 138.50
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 13120
Renta de argintii austriacă - - - - 92.40
Renta de hârtiă austriacă .... 92 45
Renta de aurii austriacă - • - - - 11120
Dosuri din 1860 .................... - ■ 139.25
Acțiunile bănceiaustro-ungare • 1028,— 
Acțiunile băncei de credită, ungar. • 342.25 
Acțiunile băncei de credită austr - 295.25 
Galbeni împărătesei- ■ - ... 5.59
Napoleon-d’orI................................... 9.33
Mărci luO împ. germane - ... 57.70
Dondra 10 Livres sterlinge • - 117.50

Nr. 178—1891. 618,3—2

CONCURSĂ
Pentru ocuparea cu 1 Beptemvre n. 

a. c. a unui postu de învățătorii pentru ^Is
toria și Geografia* ca studii principale la 
școla civilă de fete cu internată a Aso- 
ciațiunii transilvane pentru literatura ro
mână și oultura poporului română, prin 
acesta se escrie concursă.

Doritorii de a ocupa postulă amin
tită au să presante următorele documente:

a) atestată de boteză ;
b) documentă despre cualificațiunea ce

rută prin legea statului (§ 103 a art. 
de lege XXXVIII din 1868) pentru 
ocuparea de posturi de învățători la 
școle civile;

o) o arătare în scrisă despre studiile 
pregătitore și despre ocupațiunea de 
pănă acum ;

d) arătarea specialității pentru care sunt 
pregătiți cu deosebire, și

e) fiindă limba română limba de pro
punere, să dovedescă că posedă perfectă 
limba română în vorbire și în scriere.

Concurenții, cari voră dovedi apti
tudine specială în privința cunâscerii 
limbei germane, voră ave preferință între 
cei altfelă cu pregătiri egale.

Concurentulă, care va fi alesă învă- 
țătoră se obligă a propune pănă la ma- 
ximulă de 30 ore pe săptămână.

Cu postulă, ce e a se ocupa, suntă 
împreunate următorele beneficii:

Pentru timpulă, în care va funcționa 
în calitate de învețatoră ordinară provi- 
soră, alesulă va primi salariu anuală de 
fi. 700 v. a. și fi. 150 v. a. bani de cuar- 
tiră ; trecendă în definitivă, acela va primi 
salară anuală de fi. 900 v. a. și fi. 200 
v. a. bani de cuartiră, și totă la cinci 
ani de servițiu, câte fi. 100 adausă cuin- 
cuinală la salariu.

Numărul cuincuinaliiloră e fixat cu 5.
Concursele însoțite de documentele 

numite mai susă să se presente subsem
natului comitetu pănă la 1 Augustă n. 1891.

Din ședința comitetului Asociațiunii 
transilvane pentru literatura română și 
cultura poporului română, ținută în Sibiiu 
la 20 Iunie 1891.
G. Barîtiu Dr. Ioană Crisianu> Jpreșea. secret. II.

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ă 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

Serviciulă de Studii și construc- 
țiuni: căi ferate, șossele și poduri ală 
Ministerului Lucrăriloră Publice din 
România, face cunoscută că are nece
sitate de Ingineri eșiți cu diplome 
seu certificate din unite din Școlele 
Technice: Viena, Berlin, Paris, Bru
xelles, Gand, Zurich etc. și se fiă de 
naționalitate Români seu celă puțin 
se cunoscă limba Română.

Amatorii cTa fi angajați pe unu, 
doi seu mai mulți ani, suntu rugați a 
trimite Serviciului in București Strada 
Minerva Nr. 16 propunerile cu o copie 
legală după diploma seu Certificate, 
cu indicațiunea naționalităței, etatea, 
timpulu servită și anume la ce lucrări.

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 
binevoiască a scrie pe cuponulâ mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită $iarulă nostru până acuma.

XdZers-uLlvi trenu.rilor-ijL
pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1891.

Budapesta—Predealii Predeal ii—Budapesta RS.-Pesta-Aradii-Teiuș Peiuș-Aradu-B.-Pesta Copsa-mîcă— Sibiiu
Trenă 
accele-

Trenă
de 

persdn. ratu

Trenă 
de 

persăn. ratu

Trenă 
accele-

Trenă 
de

Trenă 
accele
rată persăn.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

person.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

person.

Trenă 
accele- 
ratu

Trenu || 
de | 

porsdnj k
Copșa mică

J Rfiina-marp

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare j 

Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huedin
Stana
A ghiriș 
Ghirbău 
Nădășel
Clușiu |

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uiăra 
Vințul de 
Aiudă

sus

Teiușu

Crăciunelă
Blașiu
Micăsasa

Copșa mioă j 
Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodă 
Augustină 
Apața 
Feldidra
Brașovft

10.50
8.30

11.38
2.12
3.53
4.-
4.39
5.22
5.45
6.05
6.31
7.12
7.29
7.49
8.01
8.14
8.29
8.46
9.03

10.12 
10 37 
10.56 
11.04 
11.28 
11.45 
12.13 
12.44 
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3 46
4.02
5.26
6.10
6.41
7.17
8.-

8.-
2.05
4.10
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39
6.56
8 20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
5.09
5.35

T23
8.09
8.43
9.18

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47

Timișă
Predeală
BucurescI

12.20
1.41
2.26
8.50—

BucurescI
Predealu
Timișă
Brașovu

Feldidra 
Ap ața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică J

7.35
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
3.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

9 48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31

sus

Nădășelă 
Ghîrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia
Bratca
RĂv 
Mezd-Telegd 
Oradeamarej

9.30

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

12.17
12.47

1.26

Mi i jresifl -Bju dosii—BBs stritat , ■>

6.48
9.59

4.20
5.07'
5.42
tiO'.l
6.55
8.23
S.53
9.31

10.09
10.3J
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08'
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.1 is
6.29
6.47

8.50
5.16
5.57
6.58

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradu J
I

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.04
10.44
11.07

1.16
3.31
6.35
140

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4 53
5.30
5.47

6 11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51
1.55
7.20

Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Or ăștia 
Șibotă
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiușft

10.50
8.15

11.14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56

“6Â2
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52

10.38
11.04
11.24
11.48
12.22
12.49

8.-
1.50
3.57
6.52
7.02

3.25
9.50
1.05
5.24
5.46
5.57

7.48

8.51
9.10

9.34

10.-
10.18
10.37

11.18
11.40

Teiușu
Alba Iulia
Vinț de josă 
Șibotă 
Or ăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamă

6.19»
6.30
6.48
7.22U
7.271 L g qț r>oborșină 
g ggiJBerzava
8 57'|{-'O^opî'*
9A3
9.29
9.53

10 19
10.50
11.16]
11.44 Szolnok
12.06 budapesta

Viena

.iRadna Lipova 
, Paulișă
Gyorok

, Glogovață

Aradu

12.38

2.30
3.11
3.30
3.53
4.16
5.43
5.59
6.24
6.79
7.-
7.28
8.03
8.54
9.10
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

3.37
4.-

4.41
5.06
5.18

5.45

6.08
6.34

7.11
7.31

814
8.24

11.27
1 25
7.20

Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

3.- 10.47 7.10
3.31 11.27 7.43
4.15 12.08 8.27
4.46 12.38 8.59
5.10 1.- 9.23

SiBsiiu— Copșa-micâ

1.39
2.19
2.36!
3.03
3.30,
417
4 33| Sibiiu
4.55ll?cna

111 r, n wn x'x <—1

,l|Șeica-mare
Copșa mică

g'jjijLoamneș
5.28
5.53'
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.

7.35 4.34 10.17
8 02 4.58 10 43
8.30 5.25 11.09
9 05 5.55 11.40
9.34 6.20— 12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea 
Ludoș 
Oșorlieiu ' 
Regh.-săs.

2.50 8.20 2.41
3 34 9.11 3.27
5.20 11.17 5.14
5.35 5.36
7.10 7.15

■Sinieria (Piski) l®etroșeni |iPetroșeni-Siineria (Piskî
Simeria
Streiu
Hațegă
Pui
Crivadia 
Banița
Petroșeni

6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50 6.20
6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
8.47 2.23 7.24 Hațegă 9.36 1.54 8 25
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
9.45 4.— 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

Aradii—TOisaisora || Timișora—A radii— ____ 5______ U________5 _____________
Aradu
Vinga
Timișora

6.05

Bistrița—3?iharesw-]Lud®sw•> "> •>

Bistrița . . . .
Țagu-Budctelică . 
Murășă-Ludoșă .

6.15
7.32 12.47 8.04 Vinga
8.42 ~ ~ ‘ “

11.30

2.04

Ghirișă
Turda

10.20 Turda
10.44| Ghirișu 5.10| 9.50 2.50 9.10|

7.48 10.35 3.40
8.08| 10.55 4.-

7.15 Timișora

8.5|c|Aradu

6.20 1.11 5-05
7.21
8.03

2.46
3.50 7.50

6.40

4.50Î 9.30| 2.30|“«5â

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs. 
Oșorlieiu ,

8.-
9.35
5.54

8.15
9.53

10.205.21
Ludoș 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7.47 8.25 12.50

Simeria (Piski)--Hunedora

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.16
Cerna 11.13 5.03 9.34
Hunedora 11.48 5.38 9.58

Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Ceru a 5.11 3.- 7.50
Simeria 5.28 3.20 8.10

1 li 
J Sigilaisora—Odorheiu || Odorliciu—Siglaisora

Brasov—Zernesci■

Murășă-Ludoșă .
Țagu-Budatelică .
Bistrița ....

• < Nota : Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

6.10
Sighișora. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 815
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

Careîi-maa’i—Zelău II ZeBău—Careii-mari

Brașov
3.15'Zernesci

5.45
7.26

4.55
6.36

1.
4.15i
7.21| Careii-marI . 

|| Zelău.
5.50 Zelău . . .

11.—I, Careii-marI .

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

Zernesci-Brasev5
Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44


